ÜLLÉSIKörkép

XXI. évfolyam 2. szám 2015. február

Közéleti Tájékoztató Lap

Újévi hangverseny – január 24-e

Mezőgazdasági és vállalkozói fórum – január 29-e

Poénfarsang – avagy Fülbemászó poénok – február 4-e

Poénfarsang – avagy Fülbemászó poénok – február 4-e

Iskola Alapítványi Est” – február 7-e

Iskola Alapítványi Est” – február 7-e
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NŐNAPI KÖSZÖNTŐ

FÜLBEMÁSZÓ POÉNOK

Tisztelt Nők, Asszonyok, Lányok!

A mindannyiunk által igen tisztelt Hunyadvári István bácsi felolvasó
estjén 2015. február 4-én a Déryné Kulturális Központ vezetője, Meszesné Volkovics Szilvia konferálta fel az est főszereplőjét és miután kellően
felkészítette az érdeklődőket a rekeszizmok fokozott igénybevételére, illetve a korábbi esetleges rosszkedv hirtelen köddé válására, Pista bácsitól
számos nagyon szimpatikus és felhőtlen szórakozást nyújtó költeményt
hallgathattunk meg. Közvetlenségére példa, hogy nem a színpadon,
hanem a nézők közelében adta elő műveit. Természetesen a citeraszó
sem maradhatott el, Pista bácsi csapatával újra megszólaltatta a remek
hangszert a hallgatóság nagy örömére. Az ifjú citerások hárman, illetve
Bárkányi Renáta szólóban is kiállt a közönség elé, jelezve, hogy bizony
ők a lelkes és rendkívül tehetséges utánpótlás tagjai. A kulturális központ
megtelt nagytermében a derűs hangulatot tovább fokozta Juhász Sándor
bácsi szép verse és Hódi Fruzsina éneke. Végül az este zárásaként a Csólyospálosi Hagyományőrző Asszonykórus örvendeztetett meg bennünket
szívet melengető dalcsokrával. Az őszinte és határozott taps a közönség
elégedettségét tükrözte, valamint azt, hogy ez alatt a 60 perc alatt, amíg
a műsor tartott, talán mindenki elfeledte kicsit az otthoni gondokat. Köszönjük Pista bácsi! Kívánjuk, hogy szülessen még sok-sok ilyen humoros
és tanulságos költemény!

Millei Lajos – Nőnapi köszöntő (Minden
nőnek) című versével tolmácsolom magam
és férfitársaim gondolatát. Ezekkel a költői
szavakkal köszöntöm Üllés női lakosságát a
tavasz első ünnepe, a Nőnap alkalmából:
Millei Lajos
Nőnapi köszöntő (Minden nőnek)
Mivé is lenne nélkületek az élet,
a születés csodáját kinek köszönné meg?
Kit hívna a gyermek csacsogva anyának,
ki keresne gyógyírt ezer fájdalmának?
Ki vigyázná álmát, ki lesné lépteit?
Ki mutatná meg neki az élet fényeit?
Ha felnő a gyermek, és férfi lesz egyszer,
kihez fohászkodna égő szerelemmel?
Kiért jönne lázba? Kiért menne tűzbe
a csillagos eget egyenként betűzve?
Kit hívna drágámnak, kit óvna, védene,
míg vér dalol szívében, s mozdul a két keze?
Kihez társítaná az élet értelmét?
Kivel lenne boldog, míg tart ez ébrenlét?
Nyugalmat a földön kitől remélhetnénk?

Olasz Bettina
2015.02.11.

SZOCIÁLIS KÖZPONT HÍREI

Ha Ti nem lennétek, mi sem élhetnénk…
Nagy Attila Gyula
polgármester

BÉRELHETŐ ÖNKORMÁNYZATI
TERÜLETEK - HIRDETMÉNY
Az önkormányzat haszonbérleti hasznosításra hirdeti meg az alábbi
belterületi és külterületi földeket:
Belterület
Temető védőövezete
Temető védőövezete
Külterület
Szántó, rét
Szántó
Gyümölcsös
Szántó

helyrajzi szám

terület (m2) bérelhető

679/17
690/1

1920
1408

1 évre
1 évre

073/94
095/57
096/46
031/152

9737
1351
1259
1.6381

5 évre
5 évre
5 évre
5 évre

Tájékoztatom a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a haszonbérleti szerződés
megkötése céljából külterületi föld esetében a szerződés megkötéséhez ügyvédi ellenjegyzés szükséges. A haszonbérbe vevő saját
ügyvédet bízhat meg, vagy kérésre az önkormányzat biztosít ügyvédet, mindkét esetben az ügyvédi eljárás költségeit (kb. 20.000,- Ft)
a 136/2014.(IX.24.) önkormányzati határozat 2) pontja értelmében a
bérbevevő fizeti.
A képviselőtestület 136/2014.(IX.24.) önkormányzati határozat 1)
pontja alapján a haszonbérleti földek bérleti díja 4,-Ft/m2/év.
A haszonbérletre való igénylést a Polgármesteri Hivatal Adóirodájában lehet bejelenteni.
dr. Sugár Anita
jegyző
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A hagyományokhoz híven az idei február sem múlhatott el farsangi fánk sütése nélkül. Az ügyes és gyakorlott kezeknek köszönhetően finom szalagos fánkok sorakoztak a tálcán, ezután még lekvárral
és porcukorral ízesítették őket, melyet ebéd után desszertként jóízűen elfogyasztottak az idősek.
2015. február 6.-án a zákányszéki sportcsarnokba kaptunk meghívást az idősek farsangjára. Az asztalokon farsangi díszek és finomságok voltak, a Homokháti Kistérségben élő nyugdíjasok között találkozhattunk ismerősökkel is. Miután elfoglaltuk helyünket kezdődött
a műsor. A környékbeli településekről érkező nyugdíjasok komédiát,
verset, éneket, táncos produkciót adtak elő, melyek nagyon szórakoztatóak voltak. Idén lehetőség volt jelmezes felvonulásra is Ezután
élő zenére táncoltak az idősek és a kísérő gondozók egyaránt. Bőséges és finom vacsorát kaptunk, és mellé desszertet is. Az est folyamán tombola vásárlására is lehetőség volt, szerencsére nem tértünk
haza üres kézzel mi sem. Azt hiszem, mindenki nevében nyilatkozhatom, hogy nagyon jól éreztük magunkat, és jövőre is ott a helyünk.
Baloghné Móczár Gabriella
Tagintézmény-vezető
HKTT Szociális Központ Üllési Tagintézménye

www.ulles.hu

KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉS VOLT
A Képviselőtestület 2015. február 10-én tartotta idei, első soros
ülését.
A képviselők a nyílt ülés 1) napirendi pontjaként elfogadták a
2015. évi költségvetést:
a költségvetés kiadásait 524.214 ezer Ft-ban, a költségvetés bevételeit 539.349 ezer Ft-ban, a költségvetés egyenlegét +15.135
ezer Ft-ban, finanszírozási kiadásait +15.135 ezer Ft-ban, összes
bevételét 539.349 ezer Ft-ban, összes kiadását 539.349 ezer Ft-ban
állapították meg. A testület a felhalmozási egyenlegének belső finanszírozására 15.135 ezer Ft-ot hagy jóvá az előző évi maradvány terhére. E napirendben fogadták el az önkormányzat 2015. évi átmeneti
gazdálkodásról szóló polgármesteri beszámolót is.
(Az elfogadott rendelet a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy a Titkárságán tekinthető meg)
A 2) napirendi pontban áttekintették a civil szervezetek 2014.
évben kapott támogatásairól készült beszámolókat és az idei évre
kért támogatásokra benyújtott pályázatokat. Mind az elszámolásokat, mind a pályázatokat elfogadásra javasolták, ezzel egyidejűleg a
szervezetek – 2015. évre - az alábbi összegű önkormányzati támogatást kapták:
– a „Remény” Nagycsaládos Egyesület
150.000 Ft-ot,
– az Üllési Polgárőr Egyesület
200.000 Ft-ot,
– az Üllési Árpád Horgászegyesület
60.000 Ft-ot,
– az Üllési Nyugdíjas Club
130.000 Ft-ot,
(a nyugdíjas klub 70.000 Ft-ot, az Estike Népdalkör 60.000 Ft-ot),
– az Üllési Ifjúsági Sportegyesület
1.280.000 Ft-ot,
(az Üllési Ifjúsági Sportegyesület 1.200.000 Ft-ot, a sakk klub
80.000 Ft-ot),
– a Kincsem a Lovassportért, Egészséges Gyermekekért, a Természetért Alapítvány
150.000 Ft-ot,
– a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Üllési csoportja
100.000 Ft-ot,
– az Üllés Cukorbeteg és Életmód Klub
60.000 Ft-ot,
– az Üllési FONÓ Alapítvány
400.000 Ft-ot,
– a Zöldü(l)és Környezetvédő Egyesület
60.000 Ft-ot,
– a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének Üllési
Csoportja
50.000 Ft-ot,
– a VÉSZ Üllés Egyesület
100.000 Ft-ot.
A képviselők a 3) napirendi pontban elfogadták az önkormányzat
2015. évi közbeszerzési tervét. Jelenleg nincs a közbeszerzési tervben szerepeltethető fejlesztés, ha lesz, módosítják a tervet.
A Képviselők az Aktuális kérdések napirendi pontban elfogadták:
– „a megszűnt haszonbérletek – belterület és külterület” tárgyú
előterjesztést. A határozat szerinti haszonbéres földek újbóli meghirdetését javasolták külterületi földek esetén maximum 5 éves,
belterületi (a temető védőövezeteként funkcionáló) földek esetén
maximum 1 éves időtartamra. (utóbbi bérbeadás időtartama a tervbe
vett temetőbővítést figyelembe véve lett megállapítva.) A képviselők
döntöttek arról is, hogy az egy helyrajzi számon felvett területeket –
megosztás nélkül - egyben adják ki,
– a Tata Telcoline értékesítéséről szóló határozat elfogadását. A
határozat értelmében a képviselők hozzájárultak ahhoz, hogy a járművet minimum 500.000 Ft-os áron értékesítsék. (a jármű a testületi
ülést követő napon a határozatnak megfelelően értékesítésre került
- szerk.),
– a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási
Megállapodás módosítását,
– a Csigabiga Óvoda és Bölcsőde nyári nyitvatartásáról szóló intézményi előterjesztést. A határozat értelmében mind az óvoda, mind
a bölcsőde a takarítási és karbantartási munkák miatt 2015. július
20-tól – 2015. augusztus 07-ig zárva tart,

tot,

– A polgármester szabadságolásáról készült határozati javasla-

– mezőőri szolgálat felállításáról készült határozati javaslatot. (a
témában a Tisztelt Olvasók külön cikket olvashatnak: „Mezőőri szolgálat Üllésen” címmel),
– a Déryné Kulturális Központ intézményvezetői megbízásáról,
újabb pályázati felhívás közzétételéről. A határozat szerint a testület Meszesné Volkovics Szilvia, megbízott intézményvezetőt 2015.
január 1-jétől 2015. június 30-ig újabb időszakra megbízta meg. Döntöttek arról is, hogy az intézmény igazgatói posztjának betöltésére
újabb pályázati felhívás közzététele történjen meg.
A képviselők a nyílt ülés keretében a 2015. évi költségvetés mellett újabb rendelet megalkotásáról is döntöttek:
A 2015. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről” tárgyú
rendelet szerint az Üllési Polgármesteri Hivatal 2015. augusztus 1719-ig (3 nap) és december 28-31-ig (4 nap) zárva tart.
(Az elfogadott rendelet a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy a Titkárságán tekinthető meg)
A képviselők zárt ülés keretében:
– áttekintették az étkezési térítési díj hátralékosok listáját. Döntöttek arról, hogy a hátralékosokat szólítsák fel, és amennyiben a
tartozásukat 15 napon belül nem rendezik, úgy az étkezési szolgáltatásukat függesszék fel,
– döntöttek a Dorozsmai út 82/4. számú bérlakás bérbeadásáról.
(a Képviselőtestület február 10-i nyílt ülésének előterjesztéseit
a http://www.ulles.hu/kepviselotestulet/kepviselotestuleti-ulesekanyaga-eloterjesztesek link alatt, a február 10-i nyílt ülésről szóló
jegyzőkönyvet http://www.ulles.hu/kepviselotestulet link alatt olvashatják)
Nagy Attila Gyula
polgármester

MEZŐGAZDASÁGI ÉS
VÁLLALKOZÓI FÓRUM
Üllés Nagyközség Önkormányzata 2015. január 29-én mezőgazdasági és vállalkozói fórumot rendezett a Déryné Kulturális Központban.
Az est során Pestuka Gabriellától, a NAV Csongrád megyei Adóigazgatósága Ügyfélkapcsolati osztály osztályvezetőjétől tájékoztatást kaphattunk az aktuális törvényi változásokról (EKAER rendszer),
valamint Dr. Faragó Mészáros Judit ügyvédnőtől a termőföld vásárlásával és haszonbérletével kapcsolatos tudnivalókról. Harmadik előadónk Halász Zsolt falugazdász volt, aki a mezőgazdasági támogatások igénylésének új szabályait ismertette. Előadónk volt még Görög
Zoltán okleveles növényorvos, aki a gazdálkodással kapcsolatos
növénytermesztési (növényvédelmi) aktuális teendőkre hívta fel a figyelmet. Előadóinknak ezúton is szeretnénk megköszönni, hogy elfogadták meghívásunkat és színvonalas előadásokat tartottak a résztvevők számára. Köszönjük a Déryné Kulturális Központnak a helyszín
biztosítását. Örömmel tapasztaltuk, hogy a lakosság a rendezvény
iránt nagy érdeklődést tanúsított. Célunk továbbra is a mezőgazdasági termelők, vállalkozók tájékoztatása, segítése, hasonló előadások
szervezésével.
Nagy Attila Gyula
polgármester

Juhász Attila
alpolgármester
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HIRDETMÉNY

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS – MÁRCIUS

Lakossági bejelentések érkeztek arra
vonatkozóan, hogy Üllés nagyközségben a
közterületeken felügyelet nélkül több kutya
kóborol.
Kérjük a lakosságot, hogy azonnali
hatállyal gondoskodjanak kutyájuk zárt
helyen, kerítésen belül tartásáról úgy,
hogy a kutya kijárását az utcára megakadályozzák.
Az 1998. évi XXVIII. törvény az állatok
védelméről és kíméletéről értelmében az 5.
§ (1) bekezdése alapján - „Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról”.
Aki a fenti rendelkezést megszegi az állatvédelmi bírságot köteles fizetni.
Az állatvédelmi bírság a 244/1998.
(XII.31.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében
ötezer forinttól – százötvenezer forintig terjedhet.
Kérjük, a lakosságot a hirdetményben
lévő felszólításnak szíveskedjenek eleget
tenni, amely mindannyiunk közös érdeke.

A Négyforrás Nonprofit Kft. a megszokott rendben történt szilárd hulladékszállítás mellett
2015. január 1. napjától lehetőséget biztosít – műanyag, papír és fém – hulladékok szelektív
gyűjtésére is.

Dr. Sugár Anita
Jegyző

MOBILTELEFON

FLOTTA VÁLTOZÁS!
Tájékoztatjuk a Tisztelt önkormányzati flotta tagokat, hogy 2015. 02. 19-től a
TELENOR egyoldalúan az alábbiak szerint
módosította a díjakat:
kiegészítő havi díj nettó 200 Ft (amely
előfizetésenként:
nem lebeszélhető)
kapcsolási díj hívá- nettó 3 Ft
sonként
internet díj csomag: 0 Ft
Extra Plusz 180 MB

HELYI ADÓK BEFIZETÉSE
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a
2015. I. félévi magánszemélyek kommunális adóját, az iparűzési adó előleget, a gépjárműadót, valamint a telekadót késedelmi
pótlékmentesen 2015. március 16-ig lehet
befizetni.
Kérem a határidő pontos betartását!
Lehetőség van az adó átutalással történő rendezésére, valamint szeptembertől
a CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁSSAL
történő befizetésre is! Kérjük, éljen ezzel a
lehetőséggel!
A befizetési csekkeket minden bel- és
külterületi lakos postai úton fogja megkapni.
Köszönöm!
Dr. Sugár Anita jegyző
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A Kft a gyűjtésre szolgáló sárga zsákon kívül eljuttatta azt a tájékoztató is, amelyben a szállítással kapcsolatos tudnivalókat leírták.
Eszerint a sárga zsákokba az alábbi csomagolási hulladékok kerülhetnek:
– műanyag (pl. PET palack, öblített tejfölös, joghurtos doboz, műanyag zacskó, reklám
táska, PP, HDPE jelzésű flakonok)
– papír (pl. újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta csomagolópapír)
– fém (alumíniumos italos doboz, alufólia, fém konzerves doboz)
A zsákba összegyűjtött szelektív hulladékot 2 hetente, minden páros hét hétfő reggel 7 óráig
lehet kihelyezni az ingatlan elé, ahonnan a kft. dolgozói elszállítják.
Az ingatlantól történő elszállítás MÁRCIUS hónapban az alábbi napokon történik:
március 2. (hétfő) 7 órától március 16. (hétfő) 7 órától –
március 30. (hétfő) 7 órától Sárga zsák átvehető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, ingyenesen!
Sárga zsák hiányában a csomagolási hulladék bármilyen ÁTLÁTSZÓ zsákban kihelyezhető.
Segítő együttműködésüket köszönjük!

TISZTELT

LAKOSOK, KÖZÜLETEK!

A Négyforrás Nonprofit Kft., mint Üllés település hulladékgazdálkodási közszolgáltatója
ezúton tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, Közületeket, hogy a szerződéssel kapcsolatos teendőket Társaságunk 2015.02.01-től Forráskúton a Polgármesteri Hivatal melletti épületben
lévő ügyfélszolgálati irodában (Forráskút, Fő utca 74.)
hétfő - csütörtökig 8-12-ig és 13-16-ig, pénteken 8-12-ig látja el.
Üllésen a Déryné Kulturális Központban minden hónap utolsó péntekén 9-12 óráig
tartunk kihelyezett ügyfélszolgálatot.
Felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét arra, hogy a lakatlan ingatlanokra is szükséges a szerződéskötés, melyhez csatolni kell egy általunk kitöltött nyilatkozatot az ingatlan
lakatlanságára vonatkozóan, és a legutóbb megkapott közüzemi számla másolatát.
Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei:
Telefonszáma: 70/489-5656
E-mail: ugyfelszolgalat@negyforraskft.hu
Köszönjük segítő együttműködését!
Négyforrás Nonprofit Kft.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET – MÁRCIUS
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,
06-20/973-9149)
Hétvégi ügyelet: péntek 12 órától – hétfő reggel 6 óráig
2015. március 1.
2015. március 7-8.
2015. március 14-15.
2015. március 21-22.
2015. március 28-29.

Dr. Hursán Mihály
Dr. Tóth Ferenc
Dr. Papp Zalán
Dr. Papp Sándor
Dr. Szőke Csaba

06/30/9986-139
06/20/4763-517
06/20/9739-149
06/30/4879-805
06/30/3245-032

www.ulles.hu

SZENNYVÍZCSATORNA
BEKÖTÉS HÁZILAG
A szennyvíz csatornázás házi vezeték kiépítéséhez szükséges részletes tájékoztató
megtalálható a www.ulles.hu honlap Kezdőoldalán, valamint átvehető az Üllési Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.

Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás
BORDÁNY, FORRÁSKÚT, ÜLLÉS, ZSOMBÓ SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSÁNAK ÉS
SZENNYVÍZTISZTÍTÁSÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA – KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0083

MEGKEZDŐDÖTT A SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP PRÓBAÜZEME!

SZENNYVÍZ-

Jó ütemben halad a szennyvízhálózat kiépítése, a szennyvíztisztító telep próbaüzem indítási
és előzetes műszaki átadás átvételi eljárása 2015. február 20-án megtörtént, ezzel kezdetét
vette a 6 hónapon át tartó próbaüzeme a szennyvíztisztító telepnek.
A telep próbaüzemi működésének feltétele, hogy legyen megfelelő mennyiségű szennyvíz.
Ennek biztosítása érdekében korábban már felhívtuk a lakosság figyelmét a házi bekötések
kiépítésével kapcsolatos teendőkre.
A házi szennyvízcsatorna hálózatának átépítése, kiépítése a telekhatáron belüli tisztítóidomtól (bekötőaknától) 1,0 m-ig bezárólag az ingatlantulajdonos feladata. A lakossági rákötések
öblözetenként fog történni, melyről minden ingatlantulajdonos személyre szólóan fog értesítés kapni. Fontos, hogy senki se kössön rá magától a hálózatra, mert engedély nélküli
rákötés esetén a gerincvezeték tisztítási költségei az ingatlan tulajdonosát fogják terhelni.
Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás
Zöld szám: 06 80 / 621-128
e-mail: forras04@gmail.com
www.forras4.hu

CSATORNÁZÁSSAL
KAPCSOLATOS
INFORMÁCIÓS
FÓRUMOK
Szennyvíz-csatornázással kapcsolatban az
alábbi elérhetőségeken kaphatnak tájékoztatást, segítséget a Tisztelt Lakosok:
06-80/621-128
(ingyenesen hívható, zöld szám)
e-mail: forras04@gmail.com
Fogadóórák a településen (kéthetente,
minden páratlan héten)
március 12-e, csütörtök
17-19 óráig
március 26-a, csütörtök
17-19 óráig
Helyszín: Déryné Kulturális Központ
Építésvezető elérhetősége:
Szabó Szilveszter: 06/30/217-2768

1%

KONYHAI HÍREK

A 2014. évi személyi jövedelemadó 1 %-át az alábbi helyi szervezetek
részére ajánlhatja fel a lakosság:

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2015. márciusi étkezési térítési díjak befizetését:
március 2-án, hétfőn; március 3-án kedden és március 4-én csütörtökön
7-13 óráig
március 4-én, szerdán
7-15 óráig
március 6-án, pénteken
7-12 óráig
március 9-én, hétfőn és március 10-én kedden
7-13 óráig
lehet megtenni
Ebédkiadási időpont:
hétfőtől – péntekig
11.30 – 14.00 óráig.
Kérem a fenti időpontok betartását!
Tájékoztatom az érintetteket, hogy a gyermekek számára ingyenes étkeztetési lehetőség csak érvényes rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény esetén jár – az önkormányzati határozatban megjelölt
időtartamban. Ezért kérem fokozottan figyeljék az ingyenességet
biztosító önkormányzati határozatban megjelölt kedvezmény lejáratának időpontját, és igényeljék időben újra a kedvezményt.
(A lejáratot megelőző három hónapban már benyújtható a kérelem a
Polgármesteri Hivatal ügyintézőjénél). A rendszeres gyermekvédelmi
kedvezménnyel nem rendelkezőknek fizetési kötelezettsége van a lejáratot követő naptól kezdődően.

–
–
–
–
–
–
–

Üllési Polgárőr Egyesület
Adószáma: 18463770-1-06
Üllés Községi Tűzoltó Egyesület
Adószáma: 18461792-1-06
„Remény” Nagycsaládos Egyesület Adószáma: 18452512-1-06
Üllési FONÓ Alapítvány
Adószáma: 18463677-1-06
„Üllési Suli” Alapítvány
Adószáma: 18470161-1-06
Tesz-Vesz Egyesület
Adószáma: 18475544-1-06
Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete
Adószáma: 19746896-1-06

MÁSODIK I %
Ha a 2014. évi személyi jövedelemadó második 1 %-át is fel szeretnék ajánlani a www.apeh.hu internetes címen tudakozódhatnak
a technikai számot kért egyházak részére megképezett technikai
számokról (ha a Magyar Katolikus Egyházat kívánják támogatni, a
rendelkező nyilatkozatra 0011 számot írhatják be.)

Fodorné Bodrogi Judit konyhavezető
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FALUGAZDÁSZ HÍREK
A 2015-ös területalapú támogatásokban bekövetkezendő változásokról röviden:
Legalább 1 ha bejelentett földhasználat
megléte esetén igényelhető a támogatászöldség-gyümölcs ültetvények esetén is,
kivétel: termeléshez kötött állatos jogcímek:
anyatehén, hízott bika, tejhasznú tehén,
anyajuh támogatás.
Az új támogatásban lehetőség van kisgazdaságok számára igényelhető egyszerűsített támogatásra (1.) vagy a nagyobb területen gazdálkodóknak az alaptámogatásra
(2.)
– 1. Kisgazdaságok egyszerűsített támogatása: kisgazdálkodóknak célszerű
igényelni, akiknél az összeszámított támogatás mértéke nem haladja meg az 1250
eurót. Ebbe a rendszerbe 2015. augusztus
15-ig lehet belépni. Minden közvetlen kifizetést helyettesít, kötelezettség nincs,
kivéve a földterület nagyságát.
– 2. Egységes Területalapú Támogatás
(SAPS) Az adott tárgyévben a termőföld
tényleges használója igényelheti ezt az
alaptámogatást, ami mellé társul egy új
kötelező elem: a zöldítés.
• Zöldítés- hivatalosan „a környezet
szempontjából előnyös mezőgazdasági
gyakorlatra nyújtott támogatás. 3 gyakorlati feltételt kell teljesíteni a zöldítés
kifizetéséhez:
• 1. növény termesztés diverzifikálása:

– 10-30ha-os szántón gazdálkodóknak minimum 2 féle növénykultúrát
kell termeszteni és a legnagyobb felületen termesztett növény a szántó
terület 75%-át foglalhatja el.
– 30 ha fölött gazdálkodóknál minimum 3 féle kultúrát kell termeszteni-2
fő kultúra együttesen a szántóterület
95%-a lehet max., de az egyik maximum 75% lehet.
• 2. ökológiai célterület: 15 ha felett
gazdálkodóknak szántóterületük 5%-nak
megfelelő kiterjedésű ökológiai célterülettel kell rendelkezniük. Ökológiai
célterületként elszámolható a parlagon
hagyott föld, gémeskút, kunhalom, fasor, fa-és bokorcsoport, tavak, fehérjenövények (pl.lucerna)
• 3. állandó gyepterület fenntartása:
országosan meg kell őrizni az állandó
gyepterületek arányát a 2012-es referenciához képest, legfeljebb 5%-os
csökkenést megengedve. Gyepkategóriák: Natura 2000-es, állandó gyep és
ideiglenes gyep.
A SAPS és zöldítés együttesen adja ki a
jelenlegi területalapú támogatás összegét ( kb. 225 euro/ha )
A zöldítés részleteiről a Zöldítés Gazdálkodói Kézikönyvből (amit hamarosan
megkapnak) illetve falugazdászoknál
tájékozódhatnak.
Fiatal mezőgazdasági termelőket is tá-

mogatja az új rendszer. Támogatás igénybevételére jogosult lesz minden olyan 40
évnél fiatalabb termelő, aki most kezd mezőgazdasági tevékenységbe vagy gazdaságát az első támogatási kérelem benyújtását
megelőző 5 éven belül hozta létre, földműves és még ötször nem adott be területalapú
támogatási kérelmet, a támogatás 90 ha-ig
kérhető, és hektáronként 64-70 eurót jelent.
Termeléshez kötött támogatások a következő jogcímekre igényelhetők:
1. Állattenyésztési
– anyatehén tartás, hízott bikatartás, tejhasznú tehéntartás,anyajuhtartás,
2. Növénytermesztési
– rizs, cukorrépa, zöldségnövények, ipari
zöldségek, gyümölcsültetvények és bogyósok, szemes és
szálas fehérjenövények termesztéséhez. Röviden csak a
zöldségnövényekről pár szót:
– min.0,3 ha-os parcellaméret,fémzárolt,
számlával igazolt min.vetőmag
– támogatás mértéke 400 euró/ha.
Bővebb információ a falugazdászoktól!
A támogatási kérelem benyújtásának
ideje várhatóan: 2015. április1- május 15.
között lesz.
Halász Zsolt,
telefonszám: 30/3372535
Czakóné Dudás Mónika,
telefonszám:70/4893-853

HUSZÁR CSALÁD
A Huszár család a falunkat alapító családok egyike volt. 1900-ban épülő templomunk templomépítő bizottságának Huszár
Gergely is tagja volt. Ahogy az első világháborúvéget ért a család megpróbáltatásai is
megkezdődtek.
Huszár Mihály az első világháborúból betegen jött haza és nem sokkal a hazatérése
után meghalt.
Később Huszár Mihályné és Levejev Sándor ellen indítottak eljárást és kérelmezték az
italmérési engedélyük felfüggesztését. Az emberi rosszindulat és irigység indíttatta eljárást
a csendőrség lefojtatta és a vádakat alaptalannak nyilvánította! Viszont az alaptalan vádakért soha senki nem kért elnézést a családtól
ugyan úgy ahogy 1948-ban történtekért sem
amit szintén írhatnánk irigység és mérhetetlen
butaság számlájára, de ehhez az esethez azért
párosul a kommunista párt előre kitervelt aljas
terve is amiben Huszár Gergelyen keresztül a
Kisgazdapárttal is leszámolnak.
1948-ban a kommunista hatalomátvétel
után a különösen veszélyes személyeknek
megfigyelése és provokálása állandósult.
Így került a célpontjukba Huszár Gergely is
aki a helyi Kisgazdapárt aktív tagjaként meg-
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pályázta 1948.október 24-én Árpádközpont
pénztárnoki állását és ezzel ő is a kommunisták különösen veszélyes személyeket tartalmazó listájára került!
A kommunisták aljasságát és gerinctelenségét mutatja, hogy Huszár Gergelyt is
azon a ponton keresztül kezdték provokálni
ami minden jóérzésű embernek a legjobban
fáj, a családját kezdték ki!
Két nappal a pályázat beadása után a helyi kommunista párt titkárának felesége belekötött Huszár Gergelynébe és „büdös kuláknak és büdös cigánynak” nevezve őt többször
meg is ütötte, erre a férje közbelépett, hogy
megvédje a feleségét és elzavarta a párttitkár
feleségét, de ezzel el i követte az 1948-ban
kiadott törvényt ami arról szólt, hogy nem lehetett a kommunista pártot és a párttagokat
szidalmazni és inzultálni mert aki ezt tette az
POLITIKAI BŰNCSELEKMÉNYT követett el az
a tény, hogy Huszár Gergely a feleségét akarta megvédeni senkit nem érdekelt.
A kommunisták feljelentést tettek a helyi rendőrösön és végül a nyomozást átvette az Államvédelmi hatóság (ÁVH). Huszár
Gergelyt és feleségét, valamint 70 éves
édesanyját bíróság elé állították és elítél-

ték. Huszár Gergely 1 év a felesége másfél
év börtönre ítélték, 5 évre eltiltották a közügyektől, hatalmas pénzbüntetést kaptak és
az ingatlan vagyonuk felét elkobozták nem
érdekelte őket, hogy a két pici gyerekükkel
mi történik ha a szülőket börtönbe zárják!
Ebből is látszik, hogy egy aljas kisebbség
ha elég hangos és egy külföldi nagyhatalom
hathatós támogatását élvezi tönkre tud tenni minden következmény nélkül embereket,
családokat, közösségeket és egy egész országot.
Az 1945. november 04-én megtartott választásokon elért eredmények:
Független Kisgazda és Polgári Párt: 1139 db
szavazat, 90%
Magyar Kommunista Párt: 36 db szavazat,
2,8%
Nemzeti Parasztpárt: 29 db szavazat, 2,3%
Magyar Szociáldemokrata Párt: 51 db szavazat, 4%
Polgári Demokrata Párt: 5 db szavazat
Legyen ez a történet intő példa a mai kor
emberének!
Ferenczi Attila

www.ulles.hu

TÁJÉKOZTATÓ A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ,
2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL
A pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős mértékben átalakul. A kötelezően
nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-től
a járási hivatalok állapítják meg. Ezek az
ellátások a következőek: – aktív korúak ellátása, – időskorúak járadéka, – ápolási díj
(alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj), – közgyógyellátás (alanyi és normatív formák), – egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultság. A hatáskörváltozás tehát
az aktív korúak ellátását érinti, a felsorolt
többi ellátást az eddigiekben is a járási hivatalok állapították meg. Egyéb támogatás
biztosításáról a települési önkormányzatok döntenek. Az önkormányzatok által
nyújtható támogatás neve egységesen
települési támogatás lesz, amelynek jogosultsági feltételeit, típusait az önkormányzatok határozhatják meg.
Aktív korúak ellátása: A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának
megállapítása 2015. március 1-től a járási
hivatal hatáskörébe kerül. Ettől az időponttól kezdődően az ellátással kapcsolatos
ügyek intézésére a járási hivatal jogosult.
A kérelmeket továbbra is be lehet nyújtani a
polgármesteri hivataloknál, amelyek azt továbbítják a járási hivatalok részére.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatás szabályaiban nem várható változás azon
kívül, hogy a támogatást a járási hivatal fogja megállapítani. A támogatás havi összege
– 2014-hez hasonlóan – 22 800 Ft.
Rendszeres szociális segély nevű ellátás 2015. március 1-től megszűnik. A koráb-

ban erre a támogatásra jogosult személyek
más ellátásokra szerezhetnek jogosultságot.
Az új rendszer bevezetésének lépései a következők: – A jelenleg rendszeres szociális
segélyre jogosult személyek ellátásra való
jogosultságát a jegyző 2015. január 1. és
2015. február 28. között felülvizsgálja. – A
felülvizsgálat eredményeként a jegyző határozatban megállapítja, hogy az ügyfél 2015.
március 1-től milyen ellátásra lesz jogosult.
– Automatikusan, az új egészségkárosodási
és gyermekfelügyeleti támogatásra lesznek
jogosultak azok a személyek, akik azért jogosultak rendszeres szociális segélyre, mert
egészségkárosodottnak minősülnek, vagy
14 év alatti gyermekük felügyeletét másképp biztosítani nem tudják. – Ha vállalják
a foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz
kapcsolódó együttműködési kötelezettséget
(álláskeresőként való nyilvántartásba vétel,
együttműködés a munkaügyi központtal),
akkor foglalkoztatást helyettesítő támogatást kaphatnak a nyugdíjkorhatárt 5 éven
belül betöltők, és azok, akik az önkormányzat
rendeletében meghatározott feltételek alapján jogosultak jelenleg rendszeres szociális
segélyre. – Ha a nyugdíjkorhatárt 5 éven
belül betöltő vagy az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek alapján rendszeres szociális segélyre jogosult személy az
együttműködést nem vállalja, akkor az aktív
korúak ellátására való jogosultságát meg kell
szüntetni.
Az újonnan bevezetendő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás
(EGYT) összegét a rendszeres szociális se-

gély összegére vonatkozó szabályok alapján
kell majd kiszámítani. A rendszeres szociális
segély ellátórendszerből történő kivezetésével megszűnik a családsegítés szerepe az
aktív korúak ellátásában részesülők együttműködési kötelezettségének biztosításában.
Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult ellátotti
kör részére speciális élethelyzetük miatt
nem került előírásra együttműködési kötelezettség. A foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesülő személyek pedig
az állami foglalkoztatási szervvel kötelesek együttműködni.
Lakásfenntartási támogatás 2015. március 1-étől a támogatás ebben a formában
nem állapítható meg. Az önkormányzatok a
települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó
rendszeres kiadások viseléséhez.
Méltányossági közgyógyellátás Az önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a gyógyszerkiadások viseléséhez.
Az önkormányzat a települési támogatásról rendeletet alkot. Üllés Nagyközségi
Önkormányzat képviselőtestülete február
24-én rendkívüli képviselőtestületi ülésen
dönt a települési támogatás formájáról és
összegéről. Erről a www.ulles.hu honlapon haladéktalanul, valamint az Üllési
Körkép márciusi számában tájékoztatjuk
a Tisztelt Lakosságot.
dr. Sugár Anita
jegyző

MEZŐŐRI SZOLGÁLAT ÜLLÉSEN
Nagyközségünk elsődleges érdekei közé tartozik a külterületeinken található köz- és magántulajdonban lévő ingatlanok, termőföldek
védelme, valamint a termőföldön lévő, illetve
ahhoz tartozó termények és termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények fokozottabb
vagyonvédelme és az illegális hulladéklerakók felszámolása.
Erre adhat megoldást a mezei őrszolgálat
felállítása, aki a termőföldjeinken járőrszolgálatot ellátva fokozza és biztosítja az ott élő
lakosság biztonságérzetét, valamint jelenlétével csökkenti a külterületen elkövetett szabálysértések és bűncselekmények számát.
A mezőőr együttműködik a polgárőrséggel,
vám- és pénzügyőrséggel és a rendőrséggel
elősegítve a bűnmegelőzési feladatok ellátását.
A mezei őrszolgálat megvalósítása érdekében a képviselőtestület határozatot hozott

a mezőőri szolgálat fenntartásáról és költségeiről. Az önkormányzat a mezei őrszolgálat
működési költségeit részben saját forrásból
és állami támogatásból kívánja fedezni.
A 46/2014.(IV.18) VM. rendelet alapján az
újonnan létrehozott őrszolgálat megalakítási
költségeinek 50%-át, de mezőőrönként legfeljebb ötszázezer forintnak a megtérítését
igényelheti a nyilvántartásba vételét követő
harminc napon belül. A személyi és dologi
kiadások 50%-ának, de legfeljebb 90.000 Ft/
hó/fő megtérítését negyedéves időszakokra
utólag kérelmezheti. A támogatás igénylését
a 64/2009.(V.22.) FVM-PM együttes rendelet szabályozza.
A mezei őrszolgálat létesítését az 1997. évi
CLIX. törvény szabályozza. A törvény előírja,
hogy a mezei őrszolgálat megalakítása előtt
együttműködési megállapodást kell kötni
a rendőrséggel. A mezőőrnek a törvényben meghatározott ismeretekből vizsgát

kell tennie (mezőgazdasági alapismeretek,
lőfegyverismeret, szolgálati szabályzatok,
rendészeti-mezőőri, stb.) A mezőőri szolgálat megalakítását többször egyeztettük a
Csongrád Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóságával. A mezőőri tanfolyam és vizsga lebonyolítását ők végzik. A
29/1998.(IV.30) FM rendelet rendelkezik a
mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról, amelynek a 8. számú melléklete előírja
a mezőőri formaruha részletes leírását és kihordási idejét. A mezőőrt vadászlőfegyverrel
és könnygázszóró palackkal kell ellátni, amelyek használatának szigorú követelményei
vannak.
A hivatal a fenti törvények és előírások betartása végett megkezdte a mezőőri szolgálat megalakításának munkálatainak előkészítését.
Nagy Attila Gyula
polgármester
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SZURKOLÓI ANKÉT
Az Üllési ISE vezetősége szurkolói találkozót szervez 2015. március 1-jén 1400-kor a labdarugó pályán a sportöltőzőben.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, a vezetőség tájékoztatót
tart a tavaszi szezon aktualitásairól valamint várjuk a szurkolói észrevételeket, kérdéseket.
Íme a tavaszi sorsolás:
2015.03.08.
2015.03.14.
2015.03.22.
2015.03.29.
2015.04.05.
2015.04.11.
2015.04.19.
2015.04.26.
2015.05.03.
2015.05.10.
2015.05.17.
2015.05.24.
2015.05.30.
2015.06.07.
2015.06.13.

14:30
14:30
15:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17.00
17.00
17.30
18.00
18.00
18.00

Üllési ISE – Tömörkény KSE
Deszk SC – Üllési ISE
Üllési ISE – St. Mihály FC
Szőregi RSE – Üllési ISE
Üllési ISE – KSE Balástya
Zsombó SE – Üllési ISE
Csengele KSE – Üllési ISE
Nagymágocs SE – Üllési ISE
Üllési ISE – Székkutas TC
Üllési ISE – Újszentiván SE
Móravárosi Kinizsi – Üllési ISE
Üllési ISE – Bordány SE
Kiskundorozsmai ESK – Üllési ISE
Üllési ISE – L-ITE-SZEAC-Gyálarét
Apátfalvai SC – Üllési ISE

A felnőtt mérkőzések előtt két órával az Ifjúsági meccseket nézhetik meg.

A tavaszi forduló első, azaz 2015. 03. 08.-án 1430-kor kezdődő Tömörkény elleni mérkőzésünket Zsombón játsszuk, az Üllési
pálya használhatatlansága miatt.
Emlékeztetőül az őszi tabella:
# Név
MSZ GY
1. Szőreg
15 11
2. Székkutas
15 10
3. Bordány
15 9
4. Üllés
15 9
5. Nagymágocs
15 9
6. St. Mihály FC
15 8
7. Kiskundorozsma
15 7
8. Csengele
15 7
9. Balástya
15 6
10. Tömörkény
15 5
11. Deszk
15 5
12. Újszentiván
15 5
13. Móravárosi Kinizsi 15 4
14. Apátfalva
15 4
15. Zsombó
15 2
16. Gyálarét
15 1

D
1
2
2
2
2
2
2
1
4
4
3
2
4
2
0
3

V
3
3
4
4
4
5
6
7
5
6
7
8
7
9
13
11

LG
41
39
36
39
38
31
26
26
29
27
36
24
28
13
25
17

KG
13
19
19
24
24
23
22
31
28
27
29
27
40
18
66
65

GK
28
20
17
15
14
8
4
-5
1
0
7
-3
-12
-5
-41
-48

P
34
32
29
29
29
26
23
22
22
19
18
17
16
14
6
3(-3)

HAJRÁ ÜLLÉS!!!

MOZGÁSKORLÁTOZOTT EGYESÜLET ÜLLÉSI CSOPORTJÁNAK FEBRUÁRI
GYŰLÉSE
Az év első összejövetelén első lépésként az éves munkatervet
készítették el közösen a tagok. Ez alapján a február a farsang jegyében telik el. Az év további része a következőképpen fog alakulni:
Március – Nőnapi-férfinapi ünnepség
Április – Alkotóházi program
Május – Piknik az Üllési Horgásztónál; kiskocsival, biciklivel
Június – Falunapi bográcsozás
Július – Kirándulás; Feszty-körkép
Augusztus – Megyei Fürdőnapok, Mórahalom
Szeptember – Megyei Találkozó
Október – Szüreti mulatság
November – Alkotóházi program
December – Évzáró, éves beszámoló
Szó esett a TÁMOP 4.1. pályázatról, melynek keretében márciusban masszírozás várja a tagokat. Emellett időpontokat egyeztettek
és megkezdték az éves tagdíjak befizetését. A „Farsangoló Február”
keretében farsangi fánkot, pogácsát, zsíros kenyeret és teát fogyasztottak az egybegyűltek. Megbeszélték a súlyosan mozgáskorlátozott
személyek közlekedési támogatásának lehetőségeit, és azt, hogy
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hogyan kell mozgássérült személyeknek pályázni az Erzsébet-programban. Megtárgyalták a kupakgyűjtési akciót, mellyel egy 22 éves
mozgáskorlátozott lánynak gyűjtenek. A kupakokat a Csongrád Megyei Egyesületnek továbbítják.
A csoporttitkár, Lapuné Füredi Andrea tájékoztatta a tagokat,
hogy a civil szervezetek pályázhatnak minden évben az önkormányzathoz támogatásra. Az idén is sikeres volt a pályázat, melynek
összegéből a csoport döntése alapján ebben az évben is kirándulni
megyünk.
A csoport tagjai szeretnének köszönetet mondani a képviselőtestületnek a támogatásért, Takács Nikolettnek a közszolgálati munka
keretében nyújtott segítségéért a pályázat megírásában.
Fontos. hogy a helyi Mozgáskorlátozott Egyesület minden
hónap második péntekén (március 13-án) 15 órakor találkozik a
Déryné Kulturális Központban.
Akinek kérdése van, keresse bátran Lapuné Füredi Andreát, elérhetősége: 06 30 383 4976.
Olasz Bettina
2015-02-13
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ALKOHOLIZMUS – PUSZTÁN AZ AKARATERŐ HIÁNYA?
A közgondolkodás szerint igen. A legtöbb
ember úgy véli, hogy azoknak, akiknek alkoholproblémájuk van, egyszerűen el kellene
dönteniük, hogy nem isznak, és már meg is
oldódna a dolog. Pedig ez a kérdés sokkal
összetettebb. Az elmúlt évtizedekben szemléletváltás történt az alkoholizmus kezelését
illetően. A Homokháti Kistérségben a mórahalmi Szenvedélybetegek Nappali Intézményében már 6 éve alkalmazzák az ún. Minnesota-modellt, mely szerint az alkoholizmus
és a drogfüggőség egyaránt betegségnek
számít. Tény, hogy az egyén maga tehet a
kialakulásáról, de egy bizonyos szinten túl az
érintett teljesen elveszti a kontrollt a betegség fölött, és segítség nélkül nem tud kijönni
belőle.
Különböző utak vezetnek az ártalmatlan
poharazgatástól az alkoholbetegség kialakulásáig, ez függ a genetikától, kortól, nemtől
és persze az ivási szokásoktól. A függőség
nincs „ráírva” az emberre, sok alkoholista
látszólag hétköznapi életet él, dolgozik, családja van, nincs fizikailag leépülve. Vannak,
akiken már látszanak az egyértelmű jelek: ez
azon múlik, hogy betegsége mely fázisában
van, mióta áll fenn a függőség.

– Tolerancia: az alkoholhoz hozzászokik
a szervezet, egyre többet kell inni azonos hatás eléréséhez
– Megvonás: az ivás felfüggesztését követő órákban-napokban heves testi tünetek
alakulnak ki (remegés, izzadás, szapora szívverés, hányinger)
A felsorolt tünetek közül egynek a megléte
is jelzi a függőség kialakulását. Ha nem tudja
eldönteni,, hogy Ön vagy hozzátartozója rabja-e
már az alkoholnak, az alábbi kérdések őszinte
megválaszolása segít eldönteni a kérdést:
1. Érezte már valaha, hogy sokat iszik,
és abba kellene hagynia az ivást?
2. Aggódott már valamelyik barátja,
családtagja amiatt, hogy Ön túl sok alkoholt
fogyaszt?
3. Volt már bűntudata az elfogyasztott
alkohol miatt?
4. Fogyaszt-e reggel alkoholt idegerősí-

tőként vagy rossz közérzete elmulasztására?
Ha csak egy kérdésre is igennel válaszolt, akkor Önnek vagy ismerősének gondja
van az ivással, és érdemes segítséget kérnie.
A mórahalmi Szenvedélybetegek Nappali Intézményének munkatársai várják a Dél-Alföldi régióban lakó érintetteket, akiknek ingyenes pszichológiai tanácsadással, különböző
gyógyszermentes terápiás módszerekkel
segítenek betegségük leküzdésében.
Elérhetőségek:
Cím: Mórahalom, Bercsényi u. 564/17.
(a zákányszéki úton az első földút balra)
Telefonszám: 62/998-507;
mobil: 30/570-4978
Anonim pszichológiai tanácsadás:
konzultacio@hoszkp.hu
Web: http://www.hoszkp.hu/index.php/
szenvedelybeteg-nappali-intezet

Az alkoholizmus jellemző tünetei:
– Sóvárgás: leküzdhetetlen, kínzó vágy
az ital után
– Kontrollvesztés: ha elkezdi, nem tudja
abbahagyni (nem tud „keveset” inni)

Az előző évi nagy sikerének köszönhetően, újraindul a BTC EGTC fürdőprogram. A Banat-Triplex Confinium EGTC kezdeményezésére ismételten összefogott a
mórahalmi Szent Erzsébet Gyógyfürdő és a
makói Hagymatikum Gyógyfürdő. A két fürdő együttműködésében kedvezményt biztosítanak az EGTC lakossága számára.
A kedvezmény lényege, hogy 2000
Ft kifizetése esetén a kupon tulajdonosa
mindkét fürdőt igénybe veheti 2015. február 01.- 2015. június 30. közötti időszakban.
A kuponok kivághatóak a BTC EGTC
területén megjelenő helyi lapokból; megtalálhatók mindkét fürdő jegypénztáránál
vagy ingyenesen letölthetőek a következő
honlapokról:
www.btc-egtc.eu
www.erzsebetfurdo.morahalom.hu
www.hagymatikum.hu
Kellemes időtöltést kívánunk!
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FEBRUÁRI FŐZŐKLUB

A Tupperware-Főzőklub február 13-ai foglalkozásán Bezdányné
Vincze Anna vezetésével és a kíváncsi hölgyek és gyerekek nagy
örömére 8 perces, fincsi csokis süti készült mikrohullámú sütőben,
Tupperware edényben. Közben, míg készült a finomság, Ancsa óvónéni
bemutatott néhány nagyon praktikus edényt, eszközt. Így például egy
thermokancsót, tejhabosítót, thermobögrét, porcukorszórót, illetve egy
szuper szilikonformát. A résztvevők kóstolhattak egy sütés nélküli csokoládét, melyet Erdélyiné Dudás Anita készített étcsokiból, kandírozott naranccsal töltve. A csoki Tupperware szilikon nasiszelet formában készült.
Az ízletes csokis sütemény receptjét meg is osztjuk minden háziasszonnyal:
Hozzávalók: 8 evőkanál cukor, 8 evőkanál liszt, fél csomag
sütőpor, 4 evőkanál kakaópor, 2 egész tojás, 6 evőkanál tej, 6
evőkanál étolaj. A cukrot, a lisztet és a fél csomag sütőport öszszekeverjük, hozzáadjuk a kakaóport, majd a Maxi-Mix-ben öszszerázott tojást is hozzákeverjük. Hozzáöntjük a tejet és az étolajat is, és jól összekeverjük. MikroSéf Mikrokannában 8 perc alatt
600 W-on elkészül mikróban. … éés, nyakon öntjük olvasztott
csokoládéval!
Figyelem hölgyek, a következő főzőklub március 11-én szerdán, 18 órakor lesz a Déryné Kulturális Központban! Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Olasz Bettina
2015-02-13

ÉLETMÓD KLUB
Az Életmód Klub 2015. március 19-én, csütörtökön 17 órai kezdettel
tartja következő foglalkozását a Napos Piac épületében.
Téma: Alacsony vérnyomás és cukorszint.
A 2015-ös évben is szeretettel várjuk azokat:
– akiket érdekel a cukorbetegség,
– betegek,
– segíteni szeretnének,
– egy jó társaságra vágynak.
Markovics Attila és Lapuné Füredi Andrea
klubvezetők
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KISÁLLATVÁSÁR ÚJRA
Üllésen a Kisállatvásár minden hónap második szombatján kerül
megrendezésre. MÁRCIUSBAN 14-én, szombaton – 7-12 óráig.
A vásár helyszíne a Napos Piac melletti Vásártér.
A piacon megtalálhatók mindenféle hobbi- és haszonállatok - a fehér
egértől a pónilóig.
A vásárra várunk minden érdeklődőt, eladni és vásárolni szándékozót!
Az árusítással kapcsolatosan Tanács Zoltánnál a 30/265-0654-es telefonszámon lehet érdeklődni.
Használtcikk piac!
Üllésen a kisállatvásárral egyidejűleg – a Vásártéren – Használtcikk
piac 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.
A piaci árusítás ingyenes.

FEBRUÁR 13-I VALENTIN-NAPI
TESZ-VESZ TÚRA RÉSZTVEVŐI
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CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
OVI FOCI
Múlt hónapban is bemutattunk egy külön óvodai tevékenységet, akkor a néptáncról szólt a történet. Most pedig az OVI FOCIT
szeretnénk pár szóval bemutatni.
A foglalkozásokat vezeti: Mészáros Zoltán Tanár Úr, őt kérdeztük a fociról:
„A foglalkozás célja a játék megszerettetése, a sportághoz kötés, a gyerekek
mozgásigényének kielégítése és a játékos
gyakorlatokon keresztül a mozgáskultúrájuk
fejlesztése. Nem csak és kizárólag labdarúgás specifikus gyakorlatok kerülnek elő,
hanem általánosan próbálom fejleszteni a
gyerek mozgáskészségeit és képességeit.
Ha nem labdarúgáshoz, hanem esetleg atlétikához, kézilabdához, küzdősporthoz vagy
bármely más sportághoz fog kötődni a későbbi élete folyamán a gyerek, akkor már az
is nagyon szép siker lenne számomra. „
Talán még annyival tudnánk kiegészíteni
ezeket a gondolatokat, hogy az óvodásaink
életében az OVI FOCI egy újdonság, bár az
udvaron mindig szerettek focizni.
Nagyon várják a Tanár Bácsit, készülnek, és számolják hányat kell aludni a Fociig.
Nagy örömmel és önállóan cserélik a ruhát,
mire a Tanár Bácsi megérezik. Ha hamarabb
érkezik, szívesen beszélget a gyermekekkel,
ezzel is segítve a köztük lévő kapcsolat alakulását, illetve az új, kevésbé ismert felnőttet a gyermekek így könnyebben elfogadják.
Közvetlen a gyermekekkel, mindig kapnak egy dicsérő szót, egy buzdítást. A Karácsonyi Ünnepek előtt kis apró figyelmességgel lepte meg a gyermekeket a Tanár Bácsi!
Ugyanakkor, ha a szabályok be nem tartására hívja fel a figyelmet az edzések során,
azt is könnyen elfogadják a gyermekek.
Február egyik vasárnapján néhány focis
óvodás kipróbálhatta milyen egy igazi FOCI
MECCS. Ez volt az első igazi meccs, a kis
óvodásaink életében.
Köszönjük a munkáját!

EGY „ÁLLATI JÓ
DÉLUTÁN”RÉSZESEI LEHETTÜNK!

Egy februári délelőtt meghívó érkezett a
Ficánka és Cica csoportba. A Babóca csoport invitálta meg az óvoda lakóit egy ÁLLATI
JÓ DÉLUTÁNRA 2015. február 12-ére.
A gyerekek kiszámolták mennyit kell
még aludni és kíváncsian várták a délutánt.
A helyszín az óvoda tornaszobája volt!
A terembe érve minden csoport gyorsan
megtalálhatta a helyét, hisz a csoportokra
jellemző képek várták a gyermekeket.
Egy közös éneklés után a feladatokat
Ancsa és Kati óvó néni tolmácsolásában
hallhattuk:
• Találós kérdéseket hallgattunk állatokról, de a gyermekek esze gyorsan pörgött, így a válaszok is gyorsan érkeztek.
VOLT AZÉRT AGYALÁS!!!!
• Majd csoportonként, életkornak
megfelelően kaptak ügyességi feladatokat
a gyermekek: volt ott pókháló szövés a nagyoknak, katica gyűjtögetés, a középsősöknek ,kígyóvá váltak a kicsik. KI-KI BELEMELEGEDETT A PÓK MUNKÁJÁBA!!!
• Bábelőadást néztünk tátott szájjal az
ERDEI FUTÓVERSENY címmel: SZURKOLTUNK A SÜNINEK!
• Zenehallgatáson is részt vehettünk. –
CSAK ÜLTÜNK, ÉS HALLGATTUNK!!
• Majd együtt végeztük el a munka
oroszlán részét, hiszen együtt festettünk,
gyönyörű sörényes oroszlánokat! – VOLT,
AKI SAJÁT SÖRÉNYÉT IS MEGFESTETTE!!
• Közben albumokat nézegethettünk állatokról, amit mind-mind a Babóca gyermekek munkáját dicsérte, hiszen ők rajzolták!
GYÖNYÖRŰ VOLT!!
• Végül, de nem utolsó sorban egy „állati jót” csemegéztünk, gyümölcsökből, zöldségekből, „amik” állatoknak álcázták magukat! – ROPOGTATTUNK MINT A MÓKUSOK!!
Köszönjük a sok mókát, vidámságot,
okosodást és a munkát a Babóca csoport
lakóinak, Ancsa, Kati óvó néninek és Ildi
dajkanéninek!! ÁLLATI JÓ VOLT!!!!!

A legutóbbi újságcikk
megjelenése óta az időjárásnak köszönhetően lehetőségük volt a Ficánka
csoportosoknak élvezni a tél örömeit, a hógolyózást, a szánkózást, az ovi udvarán kialakított dombról a lecsúszást.
A csoportszobában is sok érdekes tevékenységet biztosítottunk a gyerekek számára. Ügyességükről, érdeklődésükről, fejlődésükről az öltözőt díszítő gyermekmunkák
árulkodnak. A szülőkkel való kapcsolattartás
folyamatos. A januári szülői értekezleten
megbeszéltük a második félévi programokat óvodai és csoportszinten. Beszéltünk a
jelenlegi és az elérendő fejlettségi szintekről.
A gyermekek beilleszkedéséről, egyéni problémákról vagy kérdésekről pedig fogadóóra
keretében tudjuk a szülőket tájékoztatni.
Akik még ebben a tanévben ezt nem igényelték, kérjük, egyeztessenek időpontot az
óvónénikkel. Várjuk a farsangot, tervezgetjük, ki milyen jelmezt vesz föl.

Bár februárt írtunk mire
igazi hó esett,
örültek Neki a Cica gyerekek.
Jó meleg kesztyűt és
síoverált húztunk,
s az udvaron minden részt megrohamoztunk.
Van egy kis dombunk, és sok-sok
hócsúszkánk
fenekünk alátéve jó móka várt reánk.
Húztuk a szánkókat és repültek a hógolyók,
szép élményekkel fújtunk ebéd utáni „takarodót”!
Játékkal átszőve beszéltünk az állatok életéről télen,
hogyan segíthetnek a Cica gyerekek a madárvédelemben.
Madáretetőt ragasztottunk és barkácsoltunk
„igazit is”!
Gyűjtögettünk magvakat, hogy együtt gondoskodjunk egy kicsit.
Ki búzát, kölest, kukoricát, len magot hozott,
egy kislány így szólt:” Nekünk csak paprikamag van?! --az is jó? hogy ha hozok???”
Programjaink sokasodtak: ortopédiai szűrésen vettünk részt,
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Majd néhány gyermek gyógycipőt kap, így
tesznek a szülők az egészségért!
Szülői értekezletet tartottunk, a kedves Szülők igazán érdeklődőek voltak,
most pedig fogadóórákkal várjuk, ki gyermekéről szeretne még információkat!
Volt nálunk a Grimm-Busz Színház, nevettünk nagyokat,
a Három kacsa történetével kápráztatták az
ovisokat.
Újdonságként próbálkozunk az oviban a szelektív hulladékgyűjtéssel,
a kukákat felöltöztettük apró képekkel,
Melyik papírt hova is dobjuk?- még gyakoroljuk!
de a műanyagot a papírtól gyorsan elválasztjuk!

Javaslat: Sok-sok együttjátszás, társasjátékok, kártyajáték.
Ha elolvasták a fenti sorokat és úgy érzik,
tanácsra lenne szükségük e témában, bátran
keressenek minket egy jó beszélgetésre.
A Babóca csoportos szülőket várjuk a
fogadóóráinkra, aki nem egyeztetett időpontot, kérjük, jelentkezzen.
A február hónap is tartalmasan telik:
Grimmbuszékkal, Nyílt héttel, Farsangolással, Állati jó délutánnal.

LÚD-TOLL
NŐKRŐL
Értékeld, becsüld, tiszteld a Nők összességét!
Mert nélkülük hiány van és bő az üresség.
Boldogságot adnak a jelennek – és a jövőnek.
Ők az örök fenntartói a Nemzetnek!
Nagyon okosak, szépek, csinosak, vonzóak,
Gyengébb nemhez tartoznak, így is csábítóak.
A család összetartói – és biztosítékuk,
Erre férfiak, életen át figyeljetek!
Viszonzásul ők is ezeket várják tőlünk!
Adjuk vissza, amit sokszor ők adtak nékünk!
Így lesz a családnak, hazánknak alapja,
Országunk fennmarad, ha mindenki akarja!

Lassan-lassan vége a télnek, ennek a búcsúztatására készülünk,
sok vendéget várva február 27-én FARSANGI táncra perdülünk!!

Közeledik március, tavasz első hónapja,
E hónapban van az Össznemzetek Nőnapja.
Mi ifjak- és felnőttek köszöntünk Minden Nőt,
Kívánságunk még: „Virágoknak virágokat!”
Kudarcmentes szép hónapot kíván:
Ancsa és Kati óvónéni

Üllés, 2015-02-09
S. L.

INTERJÚ MÉSZÁROS ZOLTÁN TANÁR ÚRRAL

Óvodai életünket átszövi
a játék és a szabályok betartása.
Sokat játszunk és mivel
nagycsoportosok, sok-sok
szabály és versenyjátékot.
Szeretik, kérik, szabadidőben, foglalkozásokon. Felszabadultan, gátlásaikat lerázva,
nevetve, boldogan. Azért egy-egy gyereknél
eltörik a mécses, mert megfogták, a másik
gyerek gyorsabb volt, nem jutott szék, kiesett, nem az ő csapata győzött. Kudarcként
éli meg.
Meg kell szokni, tudomásul venni: van,
hogy győzünk, elérjük a kitűzött célunkat,
előfordul, hogy nem mi vagyunk az elsők.
Tudni kell kezelni a kudarcokat, és újra megpróbálni a játékot.
Tapasztaljuk a csoportban a kudarctűrő
képesség hiányát. Félreértés ne essék, nem
arra gondolunk, hogy hagyjuk magunkat legyőzni, ne küzdjünk újra és újra. Ellenkezőleg, ez adjon erőt a továbblépéshez.
Kíméljük-e meg gyermekeinket a kudarcoktól? Próbáljuk, de sajnos nem állhatunk
mellette egy életen át a kezét fogva.
A kudarctűrés nem csak a játékban segíti, nagyon nagy szerepe lesz az iskolában a
tanulás során, felnőttkorban, a munkájában.

A Fontos Sándor Általános Iskola új testnevelő pedagógusával beszélgettem 2015.
február 13-án, utolsó tanórája után. Kérdeztem többek között arról, miként érez új munkahelyén, hogyan fogadták a kisdiákok, mik
a további tervei?
– Mint a Fontos Sándor Általános Iskola új testnevelő pedagógusa, jól érzed-e
magad az intézményben?
– Jó kérdés. Nagyon új, vannak jobb
és rosszabb napok is. Kérdezd meg ezt két
év múlva. A tanári karral jól kijövök. Nem
tudom, hogy a gyerekek mit szólnak, tőlük
kellene megkérdezni.
– Igen fiatal vagy, hogy tetszik a pedagógusi pálya?
– Gyorsan telnek a napok. A gyerekek
ébren tartanak, mivel folyamatos figyelmet
igényelnek. Az új munkám érdekesebb, mint
az előző, de jobban megviseli az idegeket. A
gyerekek nagyon szép dolgokat tudnak adni,
nehéz megfogalmazni szavakkal. Azonban
vannak nehéz időszakok is. Az tudja ezt megmondani, akinek van gyermeke.
– Milyen módszerekkel szeretteted
meg a mozgást a gyerekekkel?
– Versenyekkel, játékos feladatokkal.
Viszont nem lehet mindent megoldani így, és
az ilyen feladatokat nem is szeretik a gyerekek.
– Van-e hobbid, űzöl-e valamilyen
sportágat?
– Igen, futballozom az UTC-ben.

– Értél-e el benne kiemelkedő eredményt?
– Van NB III-as második helyem Hódmezővásárhelyről, Megye 1-es bajnoki címem Mórahalomról, több csongrád megyei
válogatott meccsem, 15 NB I-es futsal
meccsem.
– Üllési lakos vagy-e?
– Nem, Szegeden lakom.
– Milyennek találod településünket?
– Gyorsan terjednek a hírek, pletykák.
Mindenki tud mindent.
– Mik a terveid a jövőre nézve?
– Edzősködöm az U7-, U9-, U11-es korosztályban, úgy hogy ha nyárnál tovább maradhatok, akkor a gyerekeket - akik kötődnek
a focihoz, és a felnőttek közé is bekerülhetnének – szívesen edzeném.
Olasz Bettina
2015-02-13
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ELTELT EGY ISKOLABÁL!

ÚJÉVI KONCERT

Köszönjük minden Kedves Szülőnek, segítőnek az ötleteket, a
támogatást és a segítséget, amellyel hozzájárultak a hangulatos estéhez.
Örülök, hogy akik ott voltak, jól érezték magukat, és akik most
nem tudtak részt venni az estén, reméljük jövőre ők is, hozzájárulnak
a bál sikeréhez.
Várom a szülők javaslatait, hogy az eddigi forgatókönyv helyett
valami mást szeretnének-e, valami mást a megszokottól, hogy a
részvételi arányt növelni tudjuk.
Szeretnénk, ha szülők egy-egy rendezvény után elmondanák véleményüket, javaslataikat, amivel hozzájárulhatnának a következő év
sikeresebbé tételéhez.
Mindenki a gyerekeknek szeretne jobbat, ehhez összefogásra
van szükség, mert csak ez viszi előre a közösség életét.

2015. január 24-én rendeztük meg a hagyományossá vált új évi
koncertünket.
Az alapfokú művészeti iskolások, tanáraink léptek fel együtt a
nagyközségünkben zenét kedvelő és művelő csoportjaival. Meghívott vendégeink iskolánk volt tanárai. Az „Estike” népdalkör, a Királydinnye” citerazenekar általános iskolás csoportja, a „Rézhúros
banda” színesítette a programot. A népzenészek három generációja bizonyította a tehetségét, a szorgalom, a rendszeres gyakorlás,
Sturmann Jenőné szakértelme és Juhari László kitartó munkája bizonyítéka a sikernek.
A műsor elejét és a végét családi zenekar kezdte és zárta. Együtt
zenélt unoka, szülő, nagyszülő.
Ebben az évben megvásárolhatjuk a várva várt zongorát is
Megköszönöm a támogatásaikat.

ÜLLÉS, AZ ÉN FALUM!

Sárközi Emília
tagintézményvezető

FOTÓPÁLYÁZAT
Üllés Nagyközség Önkormányzata „Üllés, az én falum” címmel
fotópályázatot hirdetett 2014. március 1-től. A pályázat lezárult
2014. december 31-én.
A pályázatra beküldött képeket köszönjük! A nyertes fotókat minden hónapban közzétettük a www.ulles.hu honlapon és Üllés Község
facebook oldalán, továbbá ezek a képek díszítik a 2015. évi naptár
hónapjait.
A képek értékelésének következő állomása:
Középdöntő:
A versenyben maradt képek értékelését a közönségre bízzuk. A képeket feltöltjük a honlapra valamint a facebook oldalra, valamint a
Déryné Kulturális Központban is megtekinthetőek. A döntőbe jutás
feltétele: legalább 20 szavazatot, like-ot vagy megosztást.
Döntő:
A középdöntőből feljutott képeket a Média Munkacsoport értékeli
Díjak:
• A kategória nyertesek: ajándékcsomag
• Közönségdíj: 20.000,-Ft
• Fődíj: 50.000,-Ft
Várjuk szavazataikat!
Média Munkacsoport

KUTYAKOZMETIKA
Kutyaápolás nem csak tavasszal és nyáron fontos!
A kutya szőrének filcesedése
nem tartja a kutyát melegen, sőt!
Bontás – fültisztítás – karomvágás,
fürdetés – nyírás – trimmelés,
bűzmirigytisztítás,
háztól-házig szállítás (20 km-ig; 1.000 Ft)
Árlista + több info: www.kutyakozmetika-ruzsa.com
Tel.:06/30-304-21-58
Magyar, English, Deutsch, Nederlands
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Iskolánk európai együttműködési projektje a második – egyben
záró – évében jár. E pályázat célja a partnerek országának, kultúrájának, szokásainak, hagyományainak, értékrendjének megismerése, a
tolerancia erősítése. Ezek mellett nem titkolt célunk az idegen nyelv
tanulása iránti motiváltság erősítése is. Az ismeretszerzés internetes gyűjtőmunkával, csoportfoglalkozások szervezésével, úgynevezett portfóliók elkészítésével történt, illetve utazással egybekötött
személyes tapasztalatszerzéssel egészült, egészül ki. A pályázati
kiírás szerint a két év alatt legalább 12 diákot és 6 pedagógust kell
az utazásokba bekapcsolni. (Mi ezt tulajdonképpen a cseh utazással
teljesítettük.)
A közös munka során már eddig is sok élménnyel gazdagodtunk,
hiszen 2013 októberében 14 tanulóval Csehországban jártunk, tavaly
szeptemberben pedig mi fogadtunk 30 cseh és 9 török diákot.
A két tartalmas év lezárására 2015. június elején kerül sor a törökországi Kütahyaban. A szervezési munkálatok már decemberben
megkezdődtek. A pályázat első pillanatától kezdve arra törekedtünk,
hogy minél több tanulónkat sikerüljön bevonni a tevékenységekbe,
és hogy a lehető legtöbb diákot juttassuk utazási lehetőséghez. Így
terveink szerint, a rendelkezésre álló összeget maximálisan kihasználva, 25 tanuló csatlakozhat majd a törökországi úthoz. Elsősorban
természetesen azok, akik vendégeket fogadtak szeptemberben, és
szorgalmasan dolgoztak a projektben. Ők szinte ingyen vehetnek
részt az utazáson. Azoknál a családoknál, ahol a testvér is aktívan
részt vett a vendég gyerekek ellátásában, a második gyermeket a
költségek 50%-a terheli. Ugyanez vonatkozik néhány olyan tanulónkra is, aki közösségi munkájával, vagy kimagasló tanulmányi eredményével sokat tesz az iskola és a falu hírnevének öregbítéséért. A
gyerekeket 13 pedagógus kíséri majd.
Az utazás ideje alatt az oktató, nevelő munkát az itthon maradó
pedagógusok végzik.
Tudjuk, hogy sok gyermek szeretne utazni. Eddig is arra törekedtünk, hogy minél több diák számára lehetővé tegyük ezt. Az előírt
12 fő helyett a 2 úttal összesen 39 tanuló utazása valósulhat meg.
Természetesen a jövőben is keressük a hasonló pályázatokat.
Szekeres Katalin
Tasi Zoltánné

www.ulles.hu
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CSALÁDI ESEMÉNYEK

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép márciusi
számának lapzártája: 2015. március 19-én, csütörtökön lesz.
Hirdetéseket, esetleges cikkeket leadni a Polgármesteri Hivatalban Balogh Mártánál személyesen, vagy a balogh.marta@ulles.
hu e-mail címen – csütörtökön 12 óráig – lehet.

SZÜLETÉSI HÍREK
Juhász Zsoltnak és Restrepo Erika Janethnek
január 19-én – 4500 grammal – Dante nevű,

Az újság pontos időben történő megjelenése érdekében kérjük a határidő betartását.
Köszönjük!

ÜLLÉSI KÖRKÉP ELEKTRONIKUS KIADÁSA
Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy az Üllési Körkép számai 2009. évtől kezdődően- évenkénti bontásban- már elektronikusan is megtalálhatóak a http://www.ulles.hu/ullesi-korkep/
ullesi-korkep-elektronikus-kiadasok link alatt.
Szerkesztőség

Március 10-től konyhakész, vagy élő süldőnyulak eladók.
Érdeklődni: 30/506-7056-os telefonon.
Kerti munkára keresek heti pár órában megbízható munkást.
Telefon: 30/506-7056

Székely Zoltánnak és Tóth Tímeának
január 25-án – 3180 grammal – András
nevű gyermeke született.

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babáknak és szüleiknek!

HALÁLOZÁSI HÍREK
Vetró Mihályné (szül: Polyák Viktória) január 31-én (élt: 83 évet)
elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak!

Üllés központjában családi házak eladók! Érd. 06/70/375-8831

TAVASZI 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
Előjegyzést veszünk fel:
vörös tojó és nagytestű fehér tyúkra,
valamint napos csibékre
Igény szerint házhoz szállítást is vállalunk.
Nagy Gyula Vegyeskereskedése
Üllés, Dózsa György u. 6.
Tel.: 62/282-080, +3630/6988-526

Megnyitottuk új takarmány boltunkat!
Bővített termék palettával várjuk régi és új vásárlóinkat
Kínálatunk: CGF, szója, napraforgódara, nyúl, baromfi, sertés, szarvasmarha (tejelő, hízóbika), sportló takarmány keverékek, kiegészítők és problémamegoldó készítmények.
Nyitva tartás:
H-Cs: 07:30-16:00
P: 07:30-15:00
Déli-Farm Kft.
6791 Szeged-Kiskundorozsma, Kettőshatári út 6.
Telefon: +36 62 556130
10 000 Ft feletti vásárlás után ajándékkal kedveskedünk!

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

