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XXV. évfolyam különszám

Választási különszám

A 2019. október 13-án tartandó üllési önkormányzati választásokhoz

Tisztelt Választópolgárok!
Az önkormányzati képviselők és polgármester választása a legjelentősebb mozzanata az önkormányzatiságnak, a
„helyben kormányzásnak”.
Vegyen Ön is részt a helyi ügyek intézésében, szóljon bele Üllés nagyközség sorsának alakulásába!
A szavazásra 2019. október 13-án (6 órától 19 óráig) a szokásos 3 szavazókörben kerül sor, melynek helyszíne: Fontos Sándor Általános Iskola – Üllés Dorozsmai út 53.
Kérem, éljenek választójogukkal!
Üllés Nagyközségi Önkormányzat a választáson induló polgármester-jelölt és képviselő-jelöltek részére az Üllési Körkép választási különszámának következő oldalain abc sorrendben – ingyenes bemutatkozási lehetőséget biztosít.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző, HVI vezető

POLGÁRMESTER-JELÖLT

Nagy Attila
Kedves Üllésiek!
Tisztelt Választópolgárok!
Tizenhárom évvel ezelőtt Üllés közösségének szolgálatára jelentkeztem, bizalmat kaptam, és azóta igyekszem
legjobb tudásom szerint képviselni településünk érdekeit. Eltelt több, mint egy évtized, de ma is ugyanolyan
megtiszteltetésnek érzem, hogy ennek a közösségnek a tagjaként, lokálpatriótaként, polgármesterként szolgálhatom szűkebb hazámat, Üllést!
Október 13-án ismét önkormányzati választások lesznek és természetesen most is rajthoz állok, indulok a
polgármesteri tisztségért.
Az elmúlt években Üllés minden intézménye megújult az Európai Uniós és hazai pályázatoknak köszönhetően.
Emellett elsődleges és továbbra is fontos volt az Önkormányzatunk pénzügyi függetlenségének megtartása,
így adóssága továbbra sincs településünknek. Számos megnyert pályázatunk és készülő projektjeink várják
a folytatás lehetőségét. Megyei képviselőként is tovább kívánom szolgálni településünket a megyei közgyűlésben, ezért arra kérem Önöket, támogassák a FIDESZ-KDNP megyei listáját!
Kérem újítsuk meg azt a szövetséget, amit tizenhárom évvel ezelőtt kötöttünk!
Én számítok Önökre, Üllés számíthat rám!
Nagy Attila
Polgármester-jelölt
Megyei képviselő-jelölt
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KÉPVISELŐ-JELÖLTEK

Bezdány Zoltánné
Tisztelt Üllésiek!
Bezdány Zoltánné (Vincze Anna) vagyok, sokan úgy ismernek, „Ancsa óvó néni”. 20 évig vezettem a Csigabiga Óvodát és Bölcsődét, neveltem a törpéket óriássá. Jelenleg a nyugdíjasok táborát erősítem, annak
előnyeivel és szeretném, ha szabadidőmben a faluért tevékenykedhetnék. Szívemen viselem az üllési gyermekek oktatását-nevelését, a hátrányos helyzetű családok segítését, a szépkorúak tevékeny időtöltését,
figyelemmel kísérem a környezetünk védelmét, településünk tisztábbá, élhetőbbé tételét, végül, de nem
utolsó sorban az állatvédelem is érzékeny témám.
Céljaim: A településünk intézményeiben bejáróként dolgozó szakemberek megismertetése a falu lakosságával, letelepedésük szorgalmazása, segítése. pl: gyógypedagógus, logopédus.
A kulturális élet, a hagyományok megtartása mellett, azok új ötletekkel való frissítése: Adventi programok, Falunap.
Figyelemmel kísérném azokat a pályázatokat, amik nem az önkormányzatunk hatáskörébe tartoznak, a pályázatokat elérhetővé tenném a lakosság számára, benyújtásukban segítenék. Pl.: Otthon melege program,
Falusi turizmus, stb…. Megszervezném az úgynevezett „Pótnagyi” programot, ahol óvodai-iskolai szünetek
alkalmával gyermekfelügyeletet vállalnának az önként résztvevők. Ismerjük meg a fiataljainkat! Sok, az Üllésen lakó, de másutt dolgozó fiatal, helyben tartásuk lenne a cél. Adjunk erre lehetőséget!
Remélem, támogatnak terveimben és éveim száma előnyt jelent ezek megvalósításában, hisz az évek számával nő élettapasztalatunk, bölcsességünk. Múlt nélkül nincs jelen, sem jövő! Vigyázzunk emberi értékeinkre,
fogjunk össze a jövőben való hittel!

Dudás János
Dudás János, 67 éves üllési lakos, mint képviselő-jelölt szeretnék megosztani Önökkel néhány információt,
gondolatot. Lehet, hogy Jánosként nem sokan ismernek, Zoltán, Zoli bácsi, már jobban hangzik. Az ötven
feletti üllésieknek azt gondolom nem kell, vagy nem igazán kell bemutatkoznom. A fiatalabb korosztály már
kevésbé, vagy egyáltalán nem sokat tudhat rólam, javaslom kérdezzék esetleg a szüleiket, nagyszüleiket,
hallhatnak rólam jót is meg nem jót is.
Feleségemmel 1975. óta mezőgazdasággal foglalkozunk, mindketten földműves családba nőttünk fel. Három
leányunk született, Mónika, Szilvia, Alexandra és már öt csodálatos unokánk van.
1994-2010-ig folyamatosan önkormányzati képviselőként vettem rész a település fejlesztésében, próbáltam a lakosság érdekeit is szolgálni. 2010-2014-ig külsősként az ügyrendi bizottságban voltam. 2014-2019-ig ismét, az üllési
választópolgárok akaratából, képviselő lettem, amit ezúton szeretnék megköszönni. Korom ellenére úgy érzem tovább
tudnék dolgozni, nem csak itthon, hanem a testületben is. Az eddig elért eredmények, fejlesztések, a településünkön
nem egy képviselő, hanem egy csapat, a testület, a polgármester, a jegyző, a hivatal dolgozóinak együttes munkájának köszönhetők. Konkrét programmal nem szeretnék ígérgetni. Támogatni tudok minden észszerű kezdeményezést,
ötletet, ezekben a polgármestert és természetesen a lakosságot. Nem vagyok a polgármesterek, jegyzők ideálja, de
a rémálma sem. Nagyon nagy tisztelettel voltak mindig velem szembe, amit igyekeztem viszonozni. A nyilvánosság
előtt szeretném megköszönni a Polgármester Úrnak, a Jegyző Asszonynak. Jónak mondható munkakapcsolatban
telt az öt év. Az üllési választópolgárok kiállíthatják a bizonyítványt október 13-án az eddigi munkámról, munkánkról
és ha szavazataikkal megtisztelve ismét képviselő lehetek, továbbra is ugyan úgy dolgozom, mint eddig, immár 25
éve. Kérem Önöket, minél többen menjenek el szavazni, ezzel is kifejezve véleményüket, minél többen indítsák útjára
a következő képviselő-testületet, Polgármester Urat. Megtisztelő bizalmukban reménykedve:
Tisztelettel: Dudás János (Zoltán)

Dr. Faragó-Mészáros Judit
Dr. Faragó- Mészáros Judit vagyok, születésem óta Üllésen élek. Több mint 25 éve egyéni ügyvédként dolgozom Szegeden, illetve helyben működtetett ügyvédi irodában.
Több ciklusban voltam már önkormányzati képviselő, de évek óta tevékenyen veszek részt a Vállalkozók és
Értelmiségiek Szövetsége Üllés Egyesület munkájában is.
Képviselőként a legfontosabb feladatnak vélem a település népességmegtartó erejének növelését.
Határozott álláspontom az, hogy ennek csak egyik oldala a Képviselőtestület által eddig elvégzett munka
(lakásszerzési támogatás, bölcsőde-, óvodafejlesztés, orvosi rendelők felújítása).
Ennek a feladatnak a másik oldala a VÉSZ Egyesületben végzett munkámban, munkánkban teljesedett ki. Arra
vállalkoztunk, hogy az odafigyelés egyszerű eszközével erősítsük a település közösségét.
Vannak biztató jelek és pozitív tendenciák, de hiányosságok is bőven.
Ennek a feladatnak szentelném a következő 5 évet képviselőként is, amennyiben bizalmukkal megtisztelnek.
Egy összetartásában erős, ugyanakkor sokszínűségében érdekes és a következő generációkat is megtartó
közösség felépítésével.
Dr. Faragó-Mészáros Judit
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Fodorné Bodrogi Judit
Tisztelt Választópolgárok!
Kedves Üllési Lakosok!
Fodorné Bodrogi Judit vagyok, több mint húsz éve élek a településen. Jelenleg az Üllési Önkormányzati Konyha vezetőjeként és Üllés település képviselőjeként tevékenykedem.
Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki aláírásával támogatta, hogy ismét képviselő-jelölt lehetek.
Október 13-án Önkormányzati Választás lesz!
Továbbra is szeretném képviselni Önöket!
Elősegíteni településünk fejlődését!
Legfontosabb dolgok közé sorolnám a közbiztonság fenntartását, a közlekedés biztonságát – beleértve az
utak minőségének javítását –, valamint az átmenő forgalom lassítását. Szorgalmaznám a hétvégi éjszakai
buszjáratot, a biztonságos hazajutást gyermekeink számára, a lakosság számára a rendszeres szakorvosi
rendelések beindítását.
Továbbra is támogatok minden olyan beruházást, fejlesztést, ami szebbé, jobbá és élhetőbbé teszi településünket!
Számítok Önökre, Önök is számíthatnak rám!

Jász Péter
Jász Péter vagyok, végzettségem alapján közgazdász. 10 éve élek Üllésen feleségemmel és gyermekeinkkel
együtt.
Az elmúlt 27 évet a Takarékszövetkezetnél töltöttem, ahol az értékesítési és a hitelezési terület tartozott hozzám.
Komoly szakmai tapasztalatokkal rendelkezem a pénzügyek terén, valamint szervezetek kialakításában és hatékony működtetésében. Az elmúlt időszakban több projekt pénzügyi és technológiai vezénylését végeztem,
ami ismereteimet ugyancsak bővítette.
Úgy vélem képességeimet tudnám kamatoztatni a közéletben is Üllés érdekében. Hiszem, hogy lakóhelyünk
jelentős fejlődés előtt áll, ami igényli, hogy pénzügyi szakértők is legyenek a testületben. Szükségesnek tartom,
hogy a döntések során a fenntarthatóság, a jövőbeni finanszírozhatóság is szempont legyen. A jövőben történő
fejlesztések igényelni fogják a pénzügyi kontrollt. Ehhez mindenképpen hozzá tudom adni szakmai ismereteimet.
Mostani munkám során a kommunikáció is hozzátartozik a munkámhoz, ezért fontosnak tartom azt, hogy a
döntésekről a lehető legszélesebb körben értesüljenek azok, akiknek az érdekében születtek. Indokolt, hogy a
lehetőségekhez képest a döntések háttere is eljusson az érintettek felé.
Amennyiben bizalmat kapok, célom, hogy közérthetően megismerhetővé tetessem a község intézményeinek,
testületének munkáját, annak érdekében, hogy a lakossággal való kommunikáció ne csak egyoldalú legyen.
Eddigi életünk is és a jövő is egyre inkább a változásról fog szólni. A változás szükségszerű, ha nem szeretnénk, hogy lemaradjunk. Az elmúlt években szerzett változás menedzsmenti gyakorlatom jó szolgálatot tehet
a jövőben. Hiszem, hogy a község lakói várják és egyúttal félnek is az elkövetkezendő idők történéseitől. Szándékomban áll segíteni a lakosságnak abban, hogy a jövő kihívásaira a lehető legjobban felkészüljön.

Juhász Attila
Kedves Üllési Lakosok!
Tisztelt Választópolgárok!
Először is köszönöm mindazoknak, akik bizalmából településünkön ismét képviselő-jelölt lehetek.
46 éves vagyok, nős, három gyermek édesapja. A végzettségem kertészmérnök. Jelenleg is a mezőgazdaságban dolgozom, családi gazdálkodó vagyok.
2014-ben bizalmat kaptam az üllési lakosoktól, és bekerültem a képviselő testületbe. Azóta az alpolgármesteri
tisztséget töltöm be. A jövőben is célom, hogy a községben megteremtett értékeket megőrizzük, fejlesszük,
továbbá a község pénzügyi stabilitását is fenntartsuk. A településen elsőként kezdtem el a képviselői fogadóórák tartását, amelyeken minden alkalommal meghallgattam, megismertem az üllési polgárok véleményét,
javaslatát, problémáját.
Minden esetben igyekeztem megoldást találni az itt felmerült kérdésekre. Alpolgármesteri tisztségemből
adódó hivatalos kötelezettségeimet próbáltam maradéktalanul teljesíteni. Polgármester Úr megbízására képviseltem településünket a helyi, illetve más hazai és külföldi rendezvényeken, eseményeken, szervezetekben.
Munkám során fontosnak tartottam és tartom a civil szervezetekkel való együttműködést és a segítő szervezetek anyagi támogatását is. Ennek érdekében jó együttműködést sikerült kialakítani képviselőtársaimmal
és külsős munkatársaimmal. Én úgy gondolom, hogy a községben élő emberek ezt méltán várják el az őket
képviselőktől. Tapasztalataimat szeretném itthon kamatoztatni, és legfőképp szolgálni lakóhelyemet!
Minden Üllési Polgárnak tisztelettel köszönöm az eddigi támogatást, amennyiben elégedettek voltak munkámmal kérem, tiszteljenek meg továbbra is bizalmukkal!
Tisztelettel: Juhász Attila
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Mészáros Marcell
Tisztelt Választópolgár!
Kedves Üllésiek!
Mészáros Marcell vagyok, 20 éves.
Szeretem településünket, Üllést, itt nőttem fel, minden ideköt. Üllésre jártam óvodába és általános iskolába,
kisgyermekkorom óta az üllési focicsapat tagja vagyok.
Jelenleg elsőéves főiskolai hallgató vagyok a Szegedi Tudományegyetem mérnökinformatika szakán, illetve
Nagy Attila választókerületi elnök munkatársaként sokféle tevékenységben szereztem és szerzek jelenleg is
tapasztalatot.
Mindig is foglalkoztatott a helyi közélet, figyelemmel kísérem településünk fejlődését, ezért a továbbiakban
ötleteimmel, terveimmel szívesen támogatom a polgármester és a képviselőtestület munkáját.
Koromból fakadóan ismerem a fiatalok helyzetét, problémáit, úgy érzem, Üllés a jövő lehetőségeinek települése, ahol a fiataloknak is kiemelkedő szerep jut.
Terveim között szerepel többek között az üllési Horgásztó turisztikai fejlesztése, az ingyenes wifi hálózat ügyének rendezése, a bel- és külterületi utak fejlesztése, játszótereink fejlesztése.
Nagyon fontos számomra a hagyományaink, értékeink megőrzése, az eddig kialakult rendezvényeink további
fejlesztése, fellendítése.
Célom, hogy a falu apraja-nagyja jól érezze magát a falu közösségében, akarjon ehhez a közösséghez tartozni,
minél több közösségi esemény legyen, „pezsegjen” a falu.
Szeretném továbbá, hogy a helyi sport jobban előtérbe kerüljön, támogassuk sportolóinkat, csapatainkat,
szurkoljunk, járjunk ki a mérkőzéseikre minél többen.
Amennyiben az októberi választáson megtisztelnek bizalmukkal, azt tudom ígérni, hogy képviselőként mindig
az Önök szolgálatában állok és érdekeiket képviselem.
Építsük együtt Üllést!

Meszesné Volkovics Szilvia
Születésem óta Üllésen élek. Férjemmel, 1990-ben kötött házasságunk után, itt alapítottunk családot és
neveltük fel két gyermekünket. A Szegedi Tudományegyetemen szereztem diplomát és a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Könyvtárában kezdtem el dolgozni, majd megpályáztam Üllésen a könyvtárvezetői állást, így
immár, több mint 25 éve Üllésen van a munkahelyem is.
Mindig fontos volt számomra a szülőfalum, annak fejlődése és lehetőségeimhez mértem igyekeztem akár
közvetett módon, akár közvetlenül előmozdítani Üllés fejlődését. Munkám során mindig az értékek megőrzése
volt a célom, legyen az kulturális vagy más területről való. Tősgyökeres üllési lakosként jómagam is ugyanazokat a pozitív és problémás dolgokat látom, mint mindenki más. Úgy gondolom, hogy az elért eredményeket büszkén kell vállalni, ugyanakkor a változás képességét is meg kell őrizni, ha szükséges új utakat keresni
jó ötletekkel és átgondolt tervekkel a haladás érdekében. Tenni akarásommal tudásommal, az összefogás
ösztönzésével, a faluért, a lakosaiért szeretnék tevékenykedni.
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