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Szociális Központ hírei

A decemberi hónap mozgalmasan telt
a nappali ellátásban résztvevőknek, a karácsonyra való készülődés színesítette a
hétköznapokat. Dekoráltuk az intézményt
üvegfestéssel készült matricákkal, karácsonyi asztaldíszeket készítettünk, gyerekek
számára gipszmintákat öntöttünk és festet-

Májusra elkészül az Üllési

horgásztó melletti pihenőpark.

Üllés Nagyközség Önkormányzata pályázati támogatást nyert a Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból falumegújításra és – fejlesztésre igénybe vehető
támogatás jogcím keretében egy külterületi
szabadidő park létrehozására, a horgásztó
idegenforgalmi vonzerejének növelésére.
A beruházás keretében a gyermekek és
a családok örömére kiépítésre kerül egy kreatív játszótér,ami garantáltan leköti a kisemberkék figyelmét, fejleszti készségeit. Fiataloknak és a felnőtteknek is lehetőségük lesz
a kikapcsolódásra, hiszen kialakításra kerül
többek között egy kültéri fitness tér, valamint
lesznek szabadtéri sportpályák tartozékokkal
és beszerzésre kerül számos külterületi bútorzat (aszalok, pihenést szolgáló padok,
információs táblák). Amíg a gyerekeket a
játszótér köti le, addig a szülők az új bográcsozó helyeken elkészíthetik a finom ebédet.
A kerékpárosokra is kiemelt figyelmet fordí-
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tünk, kulcstartókat készítettünk. A fenyőfa feldíszítése mellett mézeskalácsot, és különféle aprósüteményeket
készítettek a klubtagok. December
18.-án tartottuk meg a Szociális Központban a karácsonyi ünnepségünket,
ahol megtisztelt bennünket jelenlétével Polgármester úr, Jegyző nő és a
Homokháti Szociális Központ Intézményvezetője, Csótiné Ördög Edit is.
A Csiga-biga Óvoda Nyuszi csoportos
kispajtásai adtak karácsonyi műsort nekünk,
majd Wurzinger Imi játszott dalokat harmonikán. A gyerekek az idősek által készített
ajándékoknak nagyon örültek, és szívesen
csemegéztek a házias süteményekből. Az
ünnepség kötetlen beszélgetéssel, teázással
és sütizéssel folytatódott.

Ftottunk
ejlesztések Üllésen
azzal, hogy a horgásztó melletti kerékpárutat használó bringások részére fedett
pihenőhelyeket, a bringák számára fedett
tárolót alakítunk ki. A tó mellett egy fotópontot alakítunk ki, ahol sok család készíthet
majd mosollyal teli fényképeket.
A beruházás 2013. decemberében indult
és várhatóan 2014. májusában kerül átadásra. A beruházás költségvetése 24 millió forint.

Szociális szolgáltatásait
fejleszti Üllés
Új terepjáró autókra pályáztunk
Üllés Nagyközség Önkormányzata a már
meglévő tanyagondnoki szolgáltatások fejlesztése érdekében pályázatot nyújtott be
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a
lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető
támogatások részletes feltételeiről szóló
103/2013. (XI. 8.) VM rendelet alapján nyújtott támogatás elnyerésére.

A Szociális Központ decemberben kapott
Borbély Józseféktől egy szobanövényt, amit
ezúton is köszönünk. Továbbá hálás köszönettel tartozunk Szögi Dávidnak és feleségének, akik egy kanapét ajánlottak fel a klub
számára, valamint Barna Dezsőnének és
családjának a heverő felajánlásáért, amire
szükségünk is volt, hiszen nagy örömünkre
szolgált, hogy a nappali ellátásban bővült
tagjaink száma. Valamint szépült, otthonosabbá vált az épület az új függönyök felhelyezésével.
Továbbra is szeretettel várjuk a nappali
ellátásba klubtagok jelentkezését!
Baloghné Móczár Gabriella
Tagintézmény-vezető
HKTT Szociális Központ Üllési Tagintézménye

A szolgáltatás magasabb szintű végzése, fejlesztése érdekében a 2. és 3. számú
tanyagondnoki szolgáltatáshoz tartozó gépjárművek cseréjét határozta el a Képviselőtestület 2 db SKODA Yeti Active 2.0 TDI
beszerzésével.
Helyére kerültek az új garázsok
Üllés Nagyközség Önkormányzatának pályázatát a Vidékfejlesztési Minisztérium „tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési
és térségi fejlesztések támogatására” igénybe
vehető forrásra, támogatásban részesítette.
A pályázati program keretében beszerzésre került 3 darab egyállású mobil garázs,
mely a Területi Gondozási Központ udvarára
került kihelyezésre a tanyagondnoki autók
elszállásolására.
A pályázati program 90%-os támogatással bírt, 2 millió forintos beruházás elszámolása már az év elején sikeresen megtörtént.
Nagy Attila Gyula
polgármester

www.ulles.hu

Köszönet az Adventi rendezvények lebonyolításában
Üllés Nagyközség Önkormányzata köszönetet mond minden segítőnek és támogatónak, akik az adventi hétvégék megvalósításához hozzájárultak.
2013-as Adventi hétvégék rendezvénysorozat támogatói:
Intézményeink dolgozói, Üllési Polgárőr
Egyesület, Fonó Néptáncegyüttes, Estike
Népdalkör, Csiga-Biga Óvoda Babóca és
Nyuszi csoportja, az általános iskola 3. osztályos tanulói, Rézhúros Banda, Hódi Fruzsina,
Erdélyi Luca, Máltai Szeretetszolgálat üllési
tagjai, Alkotóház, Egyházközösség üllési tagjai, Hajdú László, Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület és minden segítő, akik a forralt bort és
teát készítették, kínálták, süteményt sütöttek, zsíros kenyeret kentek és kínálták a sok
finomságot.
A rendezvény sorozatot támogatták:
bor, szaloncukor, teafű, zsír, citromlé, cu-

nyújtott segítségért
kor, mandarin, csokoládé, mogyoró, kenyér, lila hagyma, gázpalack, alma, fahéj,
fehérbors, kürtöskalács, nyalóka felajánlásaikkal:
Bali 23 Étterem Üllés,
Balogh Ferenc,
BOZSITY BT.,
Czakó Sándor,
Döme László,
Dr. Csonka Erika,
Dr. Nyári Károly,
Dr. Ország Orsolya,
Dr. Vezendi Tamás,
Farkas Attiláné,
Farkas Zoltánné,
Frányó Péter kürtöskalács-készítő,
Gyuris Géza,
Héjja László,
Italdiszkont Németh László,
Kuklis Sándorné,

MARÓTI-HEG-SZI Kft.,
Mar-Mon Bt.,
Nagy Gyula,
Nagy Róbert,
Onozo Agro Kft.,
Pierbé Bt. Kiskunhalas - Nagy Béla,
RÖFI-KER HÚSBOLTOK KFT.,
Seres Lajos,
Simhercz Zoltánné,
STABIL SPED Kft.,
Szabó Edvin,
Szabó és Társa Bt.,
Szalai Géza,
Szifischerné Farkas Ilona és Szifischer József édességárús,
Tóth András,
TUTI- TURI,
Pintér Tamás vasbolt,
Üllési Szent Pál Patika
ZÖLD SAROK GAZDABOLT.

Üllés Községért Érdemérmet

Képviselőtestületi

adományoztunk

ülés volt

A Képviselőtestület december 11-i zárt
ülésén döntött az Üllés Községért Érdemérem
adományozásáról. A rendelet szerint „érdemérem adható azon személynek, személyek
csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezetnek az elismerésére, akik, a település
fejlesztésében, közéleti, kulturális és gazdasági életében kiemelkedően hasznos munkát
végeztek, illetve annak révén a község értékeit
növelő, maradandó eredményeket értek el.”
A körkép hasábján keresztül kértük a lakosokat, intézményvezetőket, civil szervezeteket,
hogy tegyenek javaslatot azon személyekre,
közösségekre vonatkozóan, akiket (amelyeket) a cím elnyerésére érdemesnek találnak.

A beérkezett ajánlások, valamint a Képviselőtestület döntése alapján Üllés Községért
Érdemérmet kaptak:
– a Rézhúros Banda,
– Lapuné Füredi Andrea és
– Balogh Ferenc
(az átadóról képet a Körkép 1. oldalán
láthatnak)
A kitüntetettek a díjat Advent negyedik
vasárnapján – a Karácsonyvárás rendezvénysorozat keretében – Nagy Attila Gyula
polgármestertől vehették át.

T-mobile flottás

Tájékoztató!

előfizetések
megszűnése

Felhívom a T-Mobil flottába tartozó azon
ügyfelek figyelmét, akik nem léptek át a
Telenor flottába és ezidáig nem íratták át
saját nevükre az előfizetéseiket, hogy Üllés
Nagyközségi Önkormányzat nevén lévő
T-Mobile előfizetések 2014. február 15.
napjával megszűnnek.
Megkérem ügyfeleinket, hogy a kellemetlenségek elkerülése érdekében, amen�nyiben nem került előfizetésük saját nevükre, keressék fel a polgármesteri hivatalban
ügyfélfogadási időben Juhászné Bozsák
Andreát (Tel.: 06 30 499-9632).
Dr. Sugár Anita
jegyző

Dr. Sugár Anita
jegyző

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
megszűnt a Radnai utca 22. szám alatti Szociális Központban a zacskós kiszerelésben
történő ivóvíz kiadást.
2014. január 7-től az Állatorvosi Rendelő és a Napos piac épületek között elhelyezett kék színű konténeres vízkezelő
berendezéssel szolgáljuk ki a lakossági igényeket.
Vízszállító edényről gondoskodni kell az
igénylő lakosoknak.
A konténeres vízkezelő berendezés nyitvatartási ideje:
Munkanapokon (hétfő, kedd, szerda,
csütörtök, péntek) 8-12 óráig.
Dr. Sugár Anita
jegyző

A Képviselőtestület 2013. december
17-én rendkívüli testületi ülést tartott.
A képviselők döntöttek:
– a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézmény kezelésében álló Mórahalom, Kölcsey
utca 2. szám alatti irodaház, műhely és raktárépületek bérbeadásáról – az Alföldvíz Zrt
részére,
– az AsR 10/40 M konténeres ivóvíz szűrő berendezés működtetésével kapcsolatos
szolgáltatási szerződés elfogadásáról.
(a Képviselőtestület előterjesztéseit a
www.ulles.hu honlapon a „Képviselőtestület
– Képviselőtestületi ülések anyaga – előterjesztések” menüpont, a nyílt ülésről szóló
jegyzőkönyvet a „Képviselőtestület – 2013.
Képviselőtestület jegyzőkönyvei”link alatt
olvashatják)
Nagy Attila Gyula
polgármester

Testületi ülés lesz
Üllés Nagyközség Képviselőtestülete
2014. február 19-én (szerdán) 16 órakor
ülés tart a hivatal Házasságkötő termében,
melyre meghívja a település lakosságát.
Napirendek:
1) A 2014. évi költségvetés elfogadása
2) Helyi önszerveződő közösségek beszámolója,
pénzügyi támogatása – pályázatok elbírálása
3) Az „Üllési Talentum” ösztöndíj pályázatok
elbírálása
4) Aktuális kérdések
Nagy Attila Gyula
polgármester
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Jelölési kötelezettségek – zöldség, gyümölcs
Értékesítés a Nagybani piacon:
1) Regisztrációs szám
– regisztrálni köteles a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságon, a regisztrációs számot
nem kell feltüntetnie (kivéve burgonya esetén), a regisztrációba vételről szóló igazolásról
jó, ha nála van egy másolat)
(regisztrálni kötelesek a kistermelők is a nagybani piacon történő értékesítés esetén),
- a regisztrációs számot a burgonya értékesítőknek kötelező feltüntetni.
2) Mindenki vonatkozó jelölések
Mindenkinek fel kell tüntetnie a következőket:
– származási ország teljes neve (ha több, akkor mindegyiket),
– azonosító adatok – a csomagoló és/vagy
a feladó címe,
– a termelő neve és címe, vagy a forgalmazó
neve és címe,
– terméknév (termékspecifikus),
– kereskedelmi jellemzők (osztály, méret stb)
– ez is termékspecifikus! Az egyes termékekre vonatkozó leírásokat itt lehet megtalálni: 543/2011 EK rendelet, 1. melléklete.
A következőkre:
paradicsom, étkezési paprika, fejessaláta és
(fodros- illetőleg széleslevelű) endíviasaláta,

körte, őszibarack és nektarin, alma, szamóca, csemegeszőlő, citrusfélék, kivi, görögdinnyére vonatkozó előírások: 82/2004 FVM
rendelet 4. sz. melléklet
A fel nem sorolt termékekre az ugyanitt található általános szabvány előírásai vonatkoznak.
Ezeknél nem kell a kereskedelmi jellemzőket
(osztály, méret stb.) feltüntetni.
Értékesítés kistermelőként – piacon történő árusítás:
Ha a vállalkozó kistermelő (52/2010.
(IV.30.) FVM rendelet), de a nagybani piacon értékesít, köteles a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságon regisztrálni és az
1. pontban felsorolt jelölési kötelezettségek vonatkoznak rá.
Amennyiben csak a piacon értékesít (tehát nem a nagybani piacon):
– csomagolatlan élelmiszer értékesítése
esetén, a kihelyezett termék előtt fel kell
tüntetni:
A kitermelő nevét,
Címét, vagy a gazdaság helyének címét,
Termék nevét („kistermelői, vagy méz
esetében „termelői” jelzővel),
Származási ország,

Állatorvosi ügyelet – február
Rendelési idő:
hétköznap 12 órától 12 óra 30 percig az Üllés, Vásártér u. 1. szám alatti Állatorvosi Rendelőnél.
Egyéb időpontokban telefonos elérhetőség biztosított (Dr. Papp Zalán: 06-30/239-2996, 0620/973-9149)
Hétvégi ügyelet: péntek 12 órától – hétfő reggel 6 óráig
2014. február 1-2.
2014. február 8-9.
2014. február 15-16.
2014. február 22-23.

Dr. Kovács Tibor
Dr. Papp Zalán
Dr. Papp Sándor
Dr. Hursán Mihály

06/30/965-3114
06/20/973-9149, 06/30/239-2996
06/30/487-9805
06-30/998-6139

A fenti 12 termék esetén a
termékspecifikus kereskedelmi jellemzők.
– a csomagolt élelmiszer értékesítésénél a
csomagoláson fel kell tüntetni:
A kistermelő nevét,
Címét, vagy a gazdaság helyének címét,
Termék nevét,
Származási ország,
A fenti 12 termék esetén a
termékspecifikus kereskedelmi jellemzők,
A termék tömegét, kivéve, ha a csomagolt terméket a kistermelő a vevő jelenlétében méri le.
További információkért keresse bizalommal
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád Megyei Igazgatóságának munkatársait
(62/423-360), vagy a CSMKH Növény- és
Talajvédelmi Igazgatóság munkatársait
(62/535-740)!
A leírt anyagok kizárólag tájékoztató
jellegűek!
CSMKH
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Csongrád Megyei Igazgatóság

TÁJÉKOZTATÁS
Értesítem a lakosságot, hogy a Csongrád
Megyei Településtisztasági Nonprofit Kft.
2014. évtől megszünteti hulladékszállítási
díj egyösszegű éves-díjbefizetését, ezáltal megszűnik a 10%-os kedvezmény.
A szolgáltató nevében megértésüket köszönjük.
Dr. Sugár Anita
jegyző

Hová tartozunk?
Törzsvásárlói
kártya, klubkártya, hűség kártya, vásárlói
közösség, fogyasztói klub és még
számos kártya melyek a tárcámba
vannak, és ha olyan helyen járok,
használom őket. Mi is a célja ezeknek a kártyáknak?
– Spóroljunk vele!
Mit imitálnak? Mit szeretnének
elérni? – Bennem azt az érzetet keltik, hogy fontos vagyok valahol,
hiszen ha ott vásárolok, akkor kedvezményeket kapok. Kuponokat
küldenek és számítok, hiszen figyelnek rám, mert oda járok vásárolni. Kellek nekik!
Valóban?
Meg is hallgatnak? Meg is ölelnek? Tényleg el tudsz mondani ott
mindent? Azt is milyen volt a mai napod, mik a terveid? Mi az, amit
szeretsz és mi az, amitől kikészülsz? Segítséged is kapsz, tényleg?
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Azzal, hogy még többet vásárolsz mikor nincs is szükséged az ötödik
hajvasalóra és a hetedik hajszárítóra.
Szent János apostol írja: „Isten gyermekeinek neveznek, és azok
is vagyunk! Azért nem ismer minket a világ, mert őt sem ismeri.”
(1Ján 3,1b)
Isten gyermekei vagyunk, Jézus Krisztusban testvérek. Úgy
szeret minket Isten, hogy egyszülött fiát adta értem, érted, értünk.
Van egy közösség, mely itt működik Üllésen és hétről-hétre összejön Krisztus köré, imádkozunk, megosztjuk egymással élményeinket,
együtt örülünk, együtt szomorkodunk. Figyelünk egymásra és igyekszünk megvalósítani azt a szeretetegységet, melyre az evangélium
által tanít minket Jézus.
„Ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad, és szeretete tökéletes bennünk.” (1Ján 4,12b)
Ebbe az imaközösségbe hívunk és várunk nagy szeretettel minden héten hétfőn 17:30-tól az üllési plébánián.
Molnár Dolli

www.ulles.hu

Háziorvosi ellátás rendelési ideje és
ügyelet

Tájékoztatjuk a Tisztelt Betegeket, hogy a háziorvosi körzetek rendelési ideje az alábbi:
I. számú háziorvosi körzet
Háziorvos: Dr. Ország Orsolya
Rendelési idő:
Hétfő: 				
8:00-12:00 óráig
Kedd: 				
8:00-12:00 óráig
Szerda: 				
12:00-16:00 óráig
Csütörtök: 				
12:00-16:00 óráig
Péntek: 				
8:00-12:00 óráig
II. számú háziorvosi körzet
Háziorvos: Dr. Csonka Erika
Rendelési idő:
Hétfő: 				
7:30-11:30 óráig és 14:00-15 óráig
Kedd: 				
7:30-11:30 óráig
Szerda: 				
7:30-11:30 óráig és 14:00-15 óráig
Csütörtök: 				
7:30-11:30 óráig
Péntek:
			
7:30-11:30 óráig

Központi orvosi ügyelet
Hétköznap 16 órától másnap reggel 8 óráig, valamint
hétvégén és ünnepnapokon reggel 8 órától hétfő reggel, vagy az ünnepnapot követő
munkanap reggel 8 óráig a központi orvosi ügyeletet, vagy a 104-es telefonszámot kell hívni.
A központi orvosi ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa Rózsa utca 2.
Dr. Ország Orsolya és
Dr. Csonka Erika háziorvosok

Kézműves tábor

A Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület az iskolai tavaszi szünet ideje alatt kézműves tábort
tart az Alkotóháznál.
További információ és jelentkezés az Alkotóházi foglalkozások alkalmával, vagy a TeszVesz Közhasznú Egyesület teszvesz.egyesulet.ulles@gmail.com e-mail címén és Hajdúné
06/20/421-5701-es telefonszámán lehet.

Életmód Klub
Az Életmód Klub következő összejövetelét 2014. február 20-án, csütörtökön 17 órai
kezdettel tartja a Napos Piac épületében.
Az összejövetel témája: Hogyan töltődjünk?
Markovics Attila és Lapuné Füredi Andrea
klubvezetők

Mákos „mi újság”
Hozzávalók:
– 1 bögre darált mák
– ¾ bögre cukor
– 1 bögre kefír
– 1 bögre liszt
– ½ bögre korpa
– 2 db tojás
– 10 dkg margarin
– ½ csomag szalalkáli
– ízlés szerint egy kis fahéj
– margarin és liszt a tepsi kikenéséhez
Elkészítés:
A margarint a cukorral, majd a tojásokkal
habosra keverjük, hozzáadjuk a lisztet, korpát, mákot, fahéjat, szalalkálit, végül a kefírt.
A hozzávalókat jól elkeverjük, majd a tepsibe öntjük.
Közepes méretű tepsiben, 180 fokra előmelegített sütőben 30-40 percig sütjük.
A kisült sütemény tetejét megkenjük
dzsemmel (javaslat: meggydzsem) és megszórjuk porcukorral.
Tanács Ildikó

Új segélyezési forma: az ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY
Az átmeneti segély, a temetési segély
és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
összevonásával 2014. január 1-jétől hatályba lépett egy új segélyforma, az ún. ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY - 19/2013. (XII.12.)
önkormányzati rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeli ellátásokról.
Az önkormányzati segélyre jogosultak
köre az Szt. alapján elsősorban:
– akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon gondoskodni nem
tudnak,
– akik alkalmanként jelentkező, nem várt
többletkiadások miatt anyagi segítségre
szorulnak, ilyen többletkiadások különösen:
betegség miatt, haláleset miatt, elemi kár
bekövetkezése miatt, válsághelyzetben lévő
várandós anya gyermekének megtartása érdekében, iskoláztatás biztosítása érdekében,
a gyermek fogadásának előkészítéséhez,
nevelésbe vett gyermek családjával kapcsolattartáshoz, gyermek családba való vissza-

kerülésének elősegítéséhez merülhetnek fel
– akik a gyermek(ek) hátrányos helyzete
miatt anyagi segítségre szorulnak.
Az önkormányzati segélyre való jogosultság differenciáltan került meghatározásra:
– Önkormányzati segély általános esetben akkor nyújtható, ha a kérelmező megfelel az Szt. 45 §-ában foglaltaknak, valamint a
tervezetben szereplő jövedelemhatár szerint
– az egy főre eső havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 130%-át
(37 050 forint), egyedül élő esetén annak
200 %-át 57.000 Ft-ot.
– Temetési költségekhez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati
segély esetében a jövedelemhatár a korábbi temetési segély szintjén maradt,
azaz az egy főre számított havi jövedelem
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át, egyedül élő esetén
annak 250%-át nem haladja meg. Az így
megállapított önkormányzati segély össze-

ge: testtemetés esetén 25.000 Ft, hamvasztásos temetés esetén 18.000 Ft.
– Önkormányzati segély megállapítása rendkívüli élethelyzet esetén
Rendkívüli segélyben az a személy, vagy
család részesíthető, aki rendkívüli élethelyzetbe kerülése miatt anyagi segítségre szorul
– ebben a kategóriában a rendelet-tervezet
az alábbi jövedelemhatárt szabályozza: egy
főre eső havi jövedelem nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb ös�szegének 200 %-át.
Az önkormányzati segély kialakításával a támogatás iránti kérelem elbírálására a polgármester jogosult. A KÉRELEM benyújtásának helye: Polgármesteri
Hivatal Szociális Iroda – ügyfélszolgálati
időben.
A nyomtatvány letölthető a http://
www.ulles.hu/ugyintezes-letolthetonyomtavanyok/szocialis-ugyek linkről.
Dr. Sugár Anita
jegyző
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„Egy mindenkiért, mindenki
egyért, a legyőzhetetlen erő.”
Választottuk ezt mottónknak a szervezés kezdetekor, mondhatom
hogy hűek maradtunk ehhez a mondathoz veletek együtt. Köszönjük
mindenkinek aki, jelenlétével támogatta rendezvényünket, és anyagi
lehetőségeihez mérten segített a becsület kassza gyarapításában.
Nekünk szervezőknek több volt ez, mint egy buli, bál vagy diszkó.
Úgy láttuk rajtatok, hogy ti is megértettétek, hogy a kulturált együttléten túl miért is volt ez fontos, és miért is választottuk ezt a pénzadomány gyűjtő formát. Tomiról egyre több jó hírt kapunk. Biztosak
vagyunk benne, hogy érezte, az őt haza váró pénteki közös összefogás erejét. Az általatok összegyűlt összeg segít neki majd, hogy,
ne álljon meg a fejlődés útján, hazaérkezése és itthoni utókezelése
még nagyobb lendületet adjon neki a végleges cél eléréséhez. A cél
szentesítette az eszközt, ami most egy buli volt, de ez nem jöhetett
volna létre támogatóink nélkül:
Üllés Nagyközségi Önkormányzat, Polgárőrség, Déryné Kulturális
Központ, Technikai Csoport. További segítőink: Nagy Attila Gyula Polgármester, Rácz József, Szalai Géza, Németh László, Bigors István,
Simonics Beáta,Tajti Zoltán, Nagy Barbara, Major Alina, Kovács Tamara, Kálmán István.
Abban bízunk, hogy mindenki jól érezte magát ezen az estén, és
nem bánta meg hogy velünk tartott!
Köszönjük Tomi nevében, a szervezők(I love Üllés csapata): Tajtiné Jutka, Gyuris Máté, Makra Gergő, Tajti Ákos, Tóth Máté, Mihálffy
László.

Falugazdász hírek!
Ügyfélfogadás 2014.március.01-ig:
kedd: 8.00-16.00;
szerda: 8.00-16.00;
Tel: 30-3372535;
Januári, februári hónapban aktuális ügyintézési feladatok:
Őstermelői igazolvánnyal kapcsolatos feladatok (akik tavaly több
évre érvényesítettek,rájuk csak az esetleges adatmódosítás bejelentés vonatkozik).
Őstermelői igazolvány érvényesítéskor, kérem, hozzák magukkal
az agrárkamarai nyilvántartási számukat is.
Folyamatosan készülnek a kamarai kártyák, amelyek nálam vehetők át.
A 2013.évi gázolaj jövedéki adójának visszaigénylése 2014. január 15-től lehetséges. Ettől az évtől csak elektronikusan nyújthatók
be az igénylések.
A kérődző szerkezetátalakítási támogatásban részesülő gazdák
2014.március 15-ig nyilatkozhatnak a tavalyi vállalásuk teljesítéséről.
Nyomtatvány, februártól nálam beszerezhető, illetve segédkezem
a kitöltésben.
Tisztelettel
Halász Zsolt falugazdász

Kedves Olvasók, Betegtársaim!
Bocsássák meg nekem kéretlen levelemet s a verset. Én magam
rákos beteg vagyok, túl a kemoterápián, a sugáron s néha úgy érzem
az Óperencián is. Nekem sem jöttek ki számon a szavak, nem tudtam
mit mondhatnék vagy kérhetnék a körülöttem élőktől a családomtól.
Talán e vers beszél helyettünk, amiket nincs erőnk kimondani, vagy
kérni. Mindenki olvassa és tegye, lelkében olyan helyre ahová érzi
tennie, kell s teheti. A további harcokhoz kitartást, erőt és sok -sok
szeretetet kívánok mindenkinek, aki úgy érzi, szüksége van rá.

Aranyosi Ervin: Érints meg!
„Érints meg, – erre kérlek, – ha kisbabád vagyok!
Ölelj gyakran magadhoz, nélküled “megfagyok”!
Ne csak pelenkázz, mosdass, ha éhezem etess!
Puszild meg arcom százszor, mert így természetes!
Ringass el két karoddal, nyugtasd meg lelkemet,
öledbe bújva érzem, hogy jó szülőm szeret!
Érintésed ha érzem, az biztonságot ad,
Érints meg, ez az érzés, mindig velem marad!
Érints meg, – erre kérlek, – ha gyermeked vagyok,
s nem értem a világot, s félelmeim nagyok.
Ne tarts magadtól távol, ha veled dacolok,
helyemet nem találom, sok még az új dolog!
Keresd az utat hozzám, próbálj megérteni!
könnyű álmokat hozz rám, s akarj érinteni!
Jó éj puszid oly édes, olyan megnyugtató,
mesélő érintésed álomba ringató!
Kamasz fiaddá váltam? Érints meg akkor is!
Lelkem nem érzéketlen, csak más világba visz!
Ne hidd, hogy azért bántlak, mert most komisz vagyok.
Ezer tüském is vágyja az ölelő karod!
Magam felnőttnek érzem, – s hangodra szomjazom,
az élet viharához így alkalmazkodom.
Ketté szakadt világban, még helyem nem lelem,
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viselj el hogyha bántlak, s maradj mindig velem!
Érints meg! – erre kérlek, – ha barátod vagyok!
megnyugtat ölelésed, ha más felzaklatott!
Biztató szép szavakkal lelket is önts belém.
értelmet adj a létnek, és tarts tükröt elém.
Kétségeimet vesd el, tudasd: fontos vagyok!
Lehet hogy érintésed, minden, amit kapok.
Ha szomorú a lelkem, vidámíts végre fel,
legyél velem ha baj van, s nem hagylak én sem el!
Kedvesem, éltem párja, most hozzád fordulok,
érintésed, szerelmed, a legszentebb dolog.
Ám tévedés azt hinned, a szenvedély elég.
Ezer félelmem kerget a karjaidba még.
Megnyugtat ölelésed, vigaszt nyújtasz nekem,
lágyan szoríts magadhoz és szebbítsd életem!
Ilyenkor végre érzem, – szemünk együtt ragyog.
Olyannak szeretsz engem, amilyen ÉN vagyok.
Felnőtt gyereked lettem, most már csak az leszek,
s van már saját családom, kiket ölelhetek.
Anyám, s apám karjára mégis számíthatok.
Érints meg most is, kérlek, mikor gyenge vagyok.
Szülői ölelésed, ma is sokat jelent,
így segíts értékelni múltat, jövőt, jelent.
Már én is másképp látlak, jobban becsüllek már.
Ami fájt elfelejtem, az élet jó tanár.
Érints meg még! – ezt kérem – idős szülőd vagyok.
Erős karodra vágyom, mielőtt meghalok!
Érints meg, ahogy egykor érintettelek,
amikor apró voltál, kis, védtelen gyerek.
Ülj le a közelembe, fogd kezem, adj erőt,
simíts az öreg arcon, sok ráncot, vad redőt!
Melegítsd át a szívem, megfáradt tagjaim,
te rólad szólt az élet, a legszebb álmaim.”
Tisztelettel. H.H. üllési lakos
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Jót tenni jó…
„Egy kilónyi törődés” névvel indítottuk útjára karácsonyi
akciónkat. Decemberben meghirdetésre került a program,
a lakosság felhívása
mellett a szociális
központ munkatársai
a helyi vállalkozókat
is felkeresték, akik
készségesen nyújtottak
segítséget.
Összesen közel 80 csomagot állítottunk össze. A magánszemélyektől főleg tartós élelmiszer érkezett- liszt, rizs, cukor, tea, olaj,
tészta, édesség, konzerv,
az önkormányzattól pedig
házi tészta. E mellett a
vállalkozóktól még érkezett jelentős mennyiségű
krumpli, hagyma, alma.
A Bali 23 Étterem 20 fő
számára meleg étkezést
biztosítottak és január
elején volt, aki 20 élő
kacsát ajánlott fel családosoknak.
A csomagokat helyi rászoruló személyek kapták, akik zöme valamely szociális szolgáltatás gondozottja. A kiszállításban a tanyagondnokok segítettek.
Tisztelettel köszönjük a felajánlásokat, minden segítséget, amivel a helyi közösség tagjait támogatták!
A gyerekek „cipős doboz” ajándékban részesültek, 25 gyermek
jutott személyre szabott ajándékhoz helyi családok adományából és a
szegedi gyűjtőközpont jóvoltából.
Jót tenni jó, tartja a mondás…. Sokak örömét és köszönetét
tolmácsoljuk az adományozók felé, reméljük idén is ezt tapasztaljuk
majd meg, mert az bizonyos, hogy ebben az évben is lesznek csalá-

Mozgáskorlátozott
Egyesületi hírek

dosok vagy magányosok, akik nehéz helyzetük miatt aggódva tekintenek majd a karácsony elé.
És te hogyan csinálod? címmel előadássorozatot hirdettünk
meg múlt év végén. Az első alkalommal a szeretetnyelvekről és a
temperamentumról beszélgettünk. Azt követően a problémás életkorokról és az életkori problémáról, az életciklusok változása mentén,
pl. óvodáskor, a kamaszkor, pályaválasztás, felnőttkori munkahelyi
elvárások és a veszteségek, a gyász feldolgozásának fontossága. Az
alkalmak egy – másfél órásak, némi bevezetés után személyes élményekkel és tapasztalatokkal teli beszélgetésről van szó.
A legközelebbi alkalom 2014. február 11.-én, kedden kerül megrendezésre, 17 órától a Déryné Kulturális Központban.
Téma: Holtodiglan holtomiglan (?) A párkapcsolat örömei és
útvesztői
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Tóth Era, családgondozó

Üdülés 2014.
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány szociális üdülési pályázatot
hirdetett az alábbi témakörökben:
Fogyatékossággal élő pályázók
Nagycsaládos pályázók
Nyugdíjas pályázók számára.
A pályázat kizárólag elektronikusan adható be, minden esetben
önrész szükséges.
(A pályázattal elnyerhető támogatás nem terjed ki az üdülés
helyszínére történő utazás megszervezésére, valamint az utazás költségeire!)
A benyújtás határideje 2014. február 28, de érdemes igyekezni,
mert ha az adott témakörre szánt keretösszeg kimerül, korábban lezárják a pályázási lehetőséget.
További információ a www.erzsebetprogram.hu oldalon található. Ha segítséget szeretne kérni a pályázat benyújtásához, a családsegítő szolgálatnál megteheti ezt.

Valentin napi Holdfény Túra

A Mozgáskorlátozott Egyesület Üllési csoportjának következő
összejövetele
2014. február 14-én 15 órai kezdettel kerül megtartásra az Alkotóházban.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!!
Továbbra is várjuk az új tagok, és támogató tagok jelentkezését.
Éves programunk megtalálható: egyutt-egymasert9.webnode.hu
oldalon.

Valentin napnak sejtelmes éjjelén,
Sétára indulunk Üllés környékén.
Párban, és egyedül is jöhet minden egyén,
Az este szerencsét is hozhat a párkapcsolat terén!
Egy pár hasznos dolog még:
– a korhatár 0-99 év
– minden kiskorút felnőtt kísér
– mellényt, és zseblámpát vigyél
Indulás február 14.
17 óra Szabadság tér

Lapuné Füredi Andrea
csoporttitkár

LCD monitor és tévé javítás 1 év garanciával helyszínen szerdán és pénteken.
Telefon: 06/30/ 626-1021 – Komlós
Zsolt, www.lcd-tv-monitor-szerviz.hu
Eladó körbálás széna: 5000 Ft/darab
Érd: Czékus Péternél hétfőtől péntekig a
06/30/506-5351-es telefonszámon

Az Üllés 502/1 hrsz-ú, Vásártér 3.
sz. alatti, 1565 m2-es építési telek
1,5 millió Ft-os áron eladó.
Érdeklődni: 06/20/489-5475
06/30/326-3028

TESZ-VESZ Közhasznú Egyesület

Savanyú káposzta, szelt és leveles hasáb eladó.
Jön az influenza szezon, előzze meg
C-vitamin tartalmú savanyú káposztával!
Péter Pál - Wesselényi utca 31.,
tel: 282-772, 06/30/822-1986
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Magas vérnyomás mint népbetegség
A magas vérnyomás betegség, talán mindenki számára ismerős.
Valószínűleg nincs olyan család, ahol ne fordulna elő. Általánosan
elfogadott szabályok szerint, normális az a vérnyomás, ami felnőtt
emberben, ülő helyzetben, szívmagasságban lévő mandzsetta és
vérnyomásmérő esetén 135/80 Hgmm alatt van. Ha ennél magasabb
értéket mérünk, akkor magas vérnyomásról beszélünk.
Lehetséges ok:
Korunk előrehaladtával szervezetünk számos változáson megy
keresztül. Szerveink, így a vérnyomást befolyásoló szerveink is
„öregszenek”. Ereink egyre merevebbé válnak, vesénk funkciója fokozatosan csökken, a vérnyomás szabályzó mechanizmusok kopnak.
Mozgásszegény az életmód, egészségtelen táplálkozás, elhízás,túlzott
só bevitel,dohányzás, alkoholfogyasztás, stressz mind a vérnyomás
növekedéséhez vezethet.
Tünetei:
A vérnyomás emelkedése általában alattomos módon, fokozatosan kezdődik. A betegek legtöbbször későn, több évvel a kezdet
után veszik észre, hogy valami nincs rendben. Leggyakoribb jel lehet
a hirtelen vérnyomás kiugrása, fejfájás, látászavar, vagy valamilyen
szövődmény kialakulása.
Kezelése:
Enyhe vérnyomás emelkedésben, ha nincs még szövődmény,
elegendő lehet az életmód változtatása, rizikó tényezők csökkentése.
Testsúlycsökkentés, fizikai aktivitás növelése. Alkohol és dohányzás elhagyása. Figyeljen a konyhasó és zsír fogyasztására. Amikor

már ezzel nem normalizálható a vérnyomás akkor rendszeres gyógyszeres kezelés szükséges. A kezeléssel és egészséges életmóddal
egyensúlyban tartható a vérnyomás. A vérnyomás normalizálódása
után is nagyon fontos, hogy továbbra is rendszeresen szedje a vérnyomás csökkentőt a későbbi szövődmények megelőzése céljából.
Az vérnyomás rendszeres ellenőrzése valamint az otthoni önellenőrzése nagyon fontos a vérnyomás beállítása céljából.
Szövődményei:
A magas vérnyomás következtében az erek károsodnak. Így károsodást okoz az agyban, szívben, vesében és a szemben is. Több
olyan betegség alakul ki a szövődmény következtében, ami tartós
munkaképtelenséget vagy rokkantságot okoz, de akár halálhoz is vezethet. A szövődmények kialakulása pedig már visszafordíthatatlan
állapotnak felelnek meg. A magas vérnyomás terhet jelent a szívnek,
csökkenti vérellátását, ezzel szívinfarktushoz vezet. Az agyi erek károsodása következtében az erek elzáródnak, így az agy egy része
vérellátás nélkül elhal, ez strokhoz, féloldali bénuláshoz, beszédzavarhoz, valamint tudatvesztéshez vezethet.
Számos halálos és nem halálos szövődmény megelőzhető, ha
a magas vérnyomást időben felfedezik és megfelelően kezelik! Ha
egészséges életet élünk, vérnyomásunkat alacsony szinten tudjuk
tartani, elkerülhetjük a késői, észrevétlen kialakuló szövődményeket.
A szövődmények megelőzése érdekében 40 éves kora után, feltétlen
javasolt a rendszeres vérnyomás ellenőrzése. Ha a családjában szívérrendszeri betegség előfordul, akkor már előbb is javasolt a vérnyomás rendszeres ellenőrzése.
Vargáné Márti körzeti nővér

Doni áttörés
1943. január 12-én az urivi hídfőnél megindult a támadás, a Don-kanyarban védelmi
állásokat elfoglalt, közel 200 ezer
fős 2. magyar hadsereg egységeit,
a védők azt hitték, hogy csak egy
helyi áttörési kísérletről van szó.
A szovjet 40. hadsereg támadása 30-35 fokos hidegben kezdődött meg az urivi hídfőből kiindulva, az első napon 8-12 kilométer
mélyen ékelődtek be a magyar
védelembe. Január 14-én a voronyezsi front középső és déli részén
is támadás indult, a 3. harckocsihadsereg a scsucsjei hídfőben 50
kilométer szélességben törte át a
magyar védelmet. Az első napokban a magyar csapatok szívósan
ellenálltak, de mert a hivatalosan
Jánynak alárendelt német hadtest
vezetését Hitler magának tartotta fenn, Jány csak tétlenül szemlélhette a
mind rosszabbra forduló helyzetet. Már január 15-én elrendelhette volna ugyan a vis�szavonulást, amivel a hadsereg egy részét
megmenthette volna, de nem merte megszegni a kitartást előíró parancsot.
Január 16-ára a szovjettámadás három
részre szakította a hadsereget, az arcvonal
felbomlott, eluralkodott a pánik. Jány január
17-én hajnalban rendelte el a VII. hadtest
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visszavonását, az elvágott, és német alárendeltségbe került III. hadtest még harcolt és

csak január végén sikerült kijutnia a szovjet
gyűrűből. A gyakorlatilag már nem létező 2.
magyar hadsereg 1943. január 24-én "vált ki
az arcvonalból".
A doni katasztrófa során, 1943 januárjában százezer magyar állampolgár lelte
halálát.
A második világháború a mai államterületre vetítve hatszázezer, az akkorira számítva egymillió emberéletet követelt. Alig

akadt család Magyarországon, amely ne
öltötte volna magára a gyász fekete színét.
Tisztelegjünk azok előtt, akik
megfagytak, akik megsebesültek, kiknek segélykiáltásait
senki sem hallotta. Tisztelegjünk azok előtt is, akik fogságba
estek, majd ezrével pusztultak
el valahol a szibériai hómezőkön és útközben. Tisztelegjünk
azok előtt is akik példátlan hősiességgel harcoltak a támadók
ellen. Mert ők is sokan voltak,
akik bátorságukkal kivívták még
a szovjet katonák elismerését
is.
Üllési egyházközösség 2014.
január.12-én az esti mise alkalmával emlékezett és imádkozott
a Don-kanyarban és a II. világháborúban elesett halottainkért.
Ide kapcsolódva idézném Ferenc pápa
szavait:
”A háború az emberiség öngyilkossága,
mert megöli a szívet, megöli azt, ahol az Úr
üzenete van: megöli a szeretet. A háború
gyűlöletből, az irigységből, a hatalomvágyból fakad még nagyobb hatalomra való vágyból ered.”
Tóth András

www.ulles.hu

Szilveszteri Kupa
2013.december 28-án hetedik alkalommal került megrendezésre
a Szilveszteri Kupa elnevezésű teremfoci rendezvény.
A 35 év alattiak kategóriájában a következők csapatok neveztek:
Atletico Pank, HusaBasa, Koalák, Mérgesek, Mező Imre u, Old Boys
és a Vegyes.
35 év feletti küzdelmekben: Feri, Gösser, Joker 1, Joker 2, Joker
3 és a Vízmű csapatai vettek részt.
A fiatalabb korosztálynál nagyiramú mérkőzéseket láthattunk, a
korosabbak már megfontoltabb és egy kicsit lassúbb meccseket játszottak. Azonban az elmondható hogy a résztvevők és a szurkolók is
jó kedélyű, hangulatos rendezvényen szórakozhattak. Köszönet Lapu
Csabának, Erdélyi Józsinak és Zádori Csabának az előzetes szervezésért és a lebonyolításért.

Alkotóház– Február havi programja
1. (szombat)
4. (kedd)
8. (szombat)
11. (kedd)
15. (szombat)
18. (kedd)
22. (szombat)
25. (kedd)

gyertyamártás,farsangi álarc készítés
praktikus apróságok
agyagozás
ajándékötletek Valentin napra
tárolók papírból
termosz helyett palack melegítő készítés
bőrözés – bőrből bármit
anyag válogatás, szőnyeg készítés

Az Alkotóház minden kedden és szombaton
15-18 óráig várja a kedves érdeklődőket.
A kerámiaműhely folyamatosan működik!

Eredmények
35-év alatt: 1. Mérgesek
2. Atletico Pank
3. Mező Imre u.
35-év felett: 1. Gösser
2. Joker I.
3. Joker II.
Gólkirály 35-év alatt: Szél Róbert
Gólkirály 35-év felett: Makra Gábor
Legjobb játékos 35-év alatt: Horváth Hanna
Legjobb játékos 35-év felett: Tóth András

Használtcikk Vásár
Üllésen a Kisállatvásár decembertől 2014. márciusig szünetel.
A már megszokott időpontban, február második szombatján,
8-án, 7-12 óráig használtcikk piacot tartunk.
A vásár helyszíne a Napos utcai Piactér lesz.
Akinek van megunt, feleslegessé vált holmija, az azonnal csomagoljon és szombaton reggel hozza ki a piactérre. Hozhattok bármit:
pl: könyvet, játékot, ruhát, kerékpárt, műszaki cikkeket stb.
Az árusítással kapcsolatosan Tanács Zoltánnál a 30/265-0654-es
telefonszámon lehet érdeklődni.
A piaci árusítás ingyenes
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CsigaBiga Óvoda és Bölcsöde
Ficánka csoport
A Ficánka-csoport nagy izgalommal várta a
karácsonyt, amit 2013. december 18-án, szerdán tartottunk a csoportban. A gyerekek lelkesen segítettek feldíszíteni a fenyő asztali díszt,
csillagszóró és mécses fénye mellett énekeltünk, verseltünk, majd
nagy örömmel bontogatták a csoport új játékait is, és gipszből készült ajándékokat is vihettek haza.
A téli szünet után, visszatérve az óvodába, szívesen mesélték
egymásnak az otthoni élményeket, a kapott ajándékokat.
Januárban, februárban és márciusban a víz- témakör köré épülnek a tennivalóink. Ujjukkal, vattapamaccsal festenek esőcseppet,
havas tájat, megismerkednek a vízben élő állatokkal, halpikkelyeket
ragasztanak papírból, beszélgetünk a vízi járművekről...
Jerneiné Masa Tünde és
Simonics Krisztina óvónők

Cica Csoport
Kicsit visszanyúlunk a decemberre,
mert nem tudtunk még beszámolni részletezve.
Mikulás után, jött a Luca napi program,
búzát vetettünk és pogit szaggattunk minden csoportban.
Kotyolni ment a Cica csoport,
Jó kívánságokat szépen felsorolt.
Szoknyát, kalapot és mellényeket húztunk,
délután pedig Táncházba roptunk.
A Királydinnye együttes tagjai zenéltek,
Köszönjük szépen hogy jó hangulatot teremtettek.
Néhány nap múlva jött a csoport Karácsony,
Meghitt pillanatokat éltünk át, még vendégeket is hívtunk.
Ajándékok vártak a fa alatt ránk,
Térbeli élő társasjátékot is rejtett a mi Karácsonyfánk.
A téli szünet után újra együtt a Cica csoport,
Teljes létszámmal tölthettünk minden napot.
Bárcsak így lenne sokáig,
a betegségek elkerülhetnének hosszú ideig.
Lacika anyukája nagy láda almával lepett meg bennünket
rágcsáltuk is mint egy mókus sereglet.
A gyógytorna, fejlesztés és a logopédia idén is folytatódik,
Tünde, Marika és Barbara néni mindig jó játékokat talál ki.
Zádoriné Bata Zsuzsanna és
Marótiné Hunyadvári Zita óvónők
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Babóca csoport
Az ünnepek és a téli szünet után sok-sok élménnyel tértek vissza a kis „Babócák”.
Az első héten az élmények áradata foglalkoztatta gyermekeinket. Mindenki mesélt:
– arról hogy ki-milyen ajándékot kapott,
– kinek-milyen volt a karácsonyfája,
– kik voltak vendégségben és kiket fogadtak,
– milyen finomságokat készítettek az ünnepekre,
és mivel foglalkoztak, merre jártak, miket játszottak a szünetben.
Ez a hosszabb együtt töltött idő a szülőkkel, testvérekkel, esetleg nagyszülőkkel friss élmény volt gyermekeinknek, és jó alkalom
nekünk pedagógusoknak arra, hogy informálódjunk egy családrajz
segítségével a gyermekek személyiségének fejlődéséről. Ezek a rajzok informálnak minket:
– a gyermek családban elfoglalt helyéről,
– a szülő-gyermek kapcsolatáról, egymáshoz való viszonyukról,
– arról, hogy milyenek az érzelmi kötődések egymás között,
– a testvérek egymáshoz való viszonyáról, rangsorokról,
– nagyszülők szerepéről a családban,
– felszínre kerülhetnek vágyak, sérelmek is,
– de megjelenhetnek rajzaikon háziállataikhoz való kötődések is.
Elkészültek ezek a rajzok, és korábbi rajzaikkal összevetve fontos
információkkal szolgálnak fejlődésükről. Ezért is fontos része a családrajz a gyermekek fejlődését nyomon követő dokumentumainknak.
Az eredményekről a szülőket is tájékoztatjuk!
Bezdány Zoltánné és
Battancs Gergelyné óvónők

Nyuszi csoport
Alig ment el a Mikulás, mi Nyuszi csoportosok már karácsonyra készülődtünk. Mindannyian
megtanultunk karácsonyfát rajzolni! Mórahalomra
utaztunk busszal, ahol a Kistérségi Óvodák Egyesülete jóvoltából karácsonyi mesejátékot nézhettünk meg az Aranyszöm Rendezvényház színház termében. Az előadás és a buszozás nagy élményt jelentett.
Apró ajándékokat barkácsoltunk nap mint nap, melyekből jutott
az otthoni családi karácsonyfa alá, az ovis karácsonyfára, valamint
az idősek fája alá a Gondozási központba.
Csillogó szemekkel elmondtuk az idős néniknek, bácsiknak karácsonyi verseinket, dalainkat.
Örültünk, hogy ott lehettünk, velük együtt ünnepelhettünk. Csoportunkban is folytattuk az ünneplést, kókuszgolyókat gyúrtunk erre
az alkalomra, s az ünnepi asztalunkra még meleg tea is került mellé.
Együtt bontogattuk ki csemegézés után ajándékainkat, s nagy örömmel próbáltuk ki a csoport új játékait.
Simonicsné Polyák Mária és
Sziráki Lászlóné óvónők
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Az Újév
köszöntője
Belépett az ajtón a 2014-es esztendő…szép
csendben…
Nem kopogott, hiszen tudta, hogy most ő
következik.
Így szólt:
– Kedves Emberek! Megérkeztem. Tudom már nagyon vártatok engem. Szebbet
és jobbat szeretnétek tőlem kapni. Ám én is
olyan vagyok, mint az elődeim.
Ezután is reggel kel fel a nap és este fog
nyugovóra térni. Ugyanúgy süt majd rátok
a nap is, mint eddig.
Kaptok tőlem jót is, rosszat is, hétköznapokat is és ünnepeket is.
Hogy mennyit? Ezt ti fogjátok eldönteni.
Legyetek őszinték!
Ha jó kedvetek támad, kacagjatok tiszta
szívből!
Ha bánat ér benneteket, sírjatok! Ne fojtsátok magatokba, mert ha befelé folynak a
könnyek, nagyon fájnak.
Csodákat is osztogatok…ezen a téren bőkezű leszek. S remélem észre is veszitek
majd mindegyiket.
Szokás szerint én is 365 nap múlva távozom, mint az elődeim.
Ám addig is békesség és szeretet legyen a
szívetekben!
2014. január 01.
Szabó Piroska

Lúd - Toll

Ködös téli reggelen

Búcsúzom Tőled

Januári szürke, sötét,
Ködös, téli reggelen,
Vágyom a nap melegére,
Sajnos azt most nem lelem.

Búcsúzom Tőled, véget ért a nyár
Lehet, hogy többé nem látjuk egymást
Szép volt Veled minden együtt töltött óra
Hajnalban felszállok az első hajóra.

Csípős, hideg, ilyen időt,
Én nem nagyon szeretem.
Zsebbe dugom, fázó kezem,
Legyen ott jó melegen.

Véletlen találkozás hozott össze minket
Az élet vihara külön utakon, sodort minket
Talán majd egyszer az élet összehoz Véled
Elmeséljük egymásnak milyen volt
Nélküled az élet.

Sapkám alatt nem a téltől,
Oly deres lett már hajam,
Hideg idő ellenére,
Fittnek érzem most magam.

2012. 05.08.
Juhász Sándor

Üllési Körkép

A zúzmarás faágakon,
Néhány cinke megjelen,
Hogy éhségét csillapítsa,
Hideg téli reggelen.

lapzárta

Etetőből fürgén, gyorsan,
Kapkodják a magokat,
Csemegének még vidáman,
Keresnek rovarokat.
Látom őket mily boldogok,
Szívem dobban hevesen,
Eldöntöm, eztán már őket,
Egész télen etetem.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az
Üllési Körkép januári számának lapzártája:
2014. február 19-én, szerdán lesz.
Hirdetéseket, esetleges cikkeket leadni a Polgármesteri Hivatalban Balogh Mártánál személyesen, vagy a
balogh.marta@ulles.hu e-mail címen lehet.
Az újság pontos időben történő megjelenése érdekében kérjük a határidő betartását.

Januári szürke, sötét,
Ködös, téli reggelen,
Rájöttem a kis cinkéket,
Milyen nagyon szeretem.

Köszönjük!
S. Dudás Mária
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Családi események Üllésen
Születési hírek
Szabó Ferencnek és Kántor Veronikának 2013. december 22-én – 3780
grammal Ákos nevű gyermeke született.

Az üllési Nyugdíjas Klub és az Estike
Népdalkör

2014. március 1-jén 1700 órai kezdettel a
Déryné Kulturális Központban
VACSORÁVAL és minden egyéb hozzávalóval együtt
Vidám Farsangi mulatságot rendez,

melyre mindenkit szeretettel várunk.
Részvételi díj: 2000,- Ft.

Szabó Eriknek és Szűcs Anikónak 2014. január 19-én – 3660 grammal – Borka nevű
gyermeke született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babáknak és szüleiknek!

Halálozási hírek

Helyfoglalás: Dudás Jánosné
Farkas Györgyné

Pintér Nándorné (szül: Rózsa Mária) 2013. december 13-án
(élt: 91 évet),
Vass Vincéné (szül: Peták Terézia) 2013. december 13-án
(élt: 78 évet),
Rácz Szilveszterné (szül: Rácz Mária) 2014. január 9-én
(élt: 95 évet),
Ördögh Jánosné (szül: Gábor Etel) 2014. január 13-án
(élt: 90 évet) elhalálozott.

06-30/693-4599
06-20/257-37-26

Fűszerpaprika Termesztők
Figyelem
Vasas Róbert (Zsombó)
felvásárló megkezdi a 2014-es évre a fűszerpaprika
szerződéskötést.
– felvásárlás helye: Üllési Paprikatelep
– biztonsággal termeszthető fajták
– azonnali fizetés a napi legmagasabb áron!

Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

Téli Ajánlat
Tápok: baromfi-, sertés-, kutya-, macskatáp
Zsákolt szemes termények, darák, koncentrátumok,
takarmány-kiegészítők

Tőzeg értékesítés:
–
–
–
–

natúr darált
kevert palántaföld
zsákos virágföld
zsákos marhatrágya komposzt

PB gázpalack csere
Teljes körű mezőgazdasági gépi szolgáltatás
–tárcsázás, szántás, vetés, trágyaszórás, szárzúzás stb.
Igény szerint házhoz szállítást is vállalunk.

Bővebb információ a 06/30/262-0979-es telefonszámon!

Nagy Gyula Vegyeskereskedése
Üllés, Dózsa György u. 6.
Tel.: 62/282-080, +3630/6988-526

Üllés Nagyközség Képviselőtestületének lapja
Kiadja: Üllési Polgármesteri Hivatal, 6794 Üllés, Dorozsmai út 40., Felelős kiadó: Nagy Attila Gyula
Szerkesztőség: 6794 Üllés, Dorozsmai út 40., Telefon: 62/282-122, Felelős szerkesztő: Balogh Márta
Nyomdai kivitelezés: s-Paw Bt., 6794 Üllés, Bem József u. 7., Felelős vezető: Szabó Erik

