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TESTÜLETI ÜLÉS VOLT
A Képviselőtestület január 18-án rendkívüli ülést tartott.
A képviselők döntöttek:
– a „jövedelemtermelő turisztikai attrakciók, szolgáltatások létrehozása, fejlesztése a Mórahalmi járás területén” című tárgyú pályázat benyújtásáról,
– a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Mórahalmi és
Kisteleki járásban, illetve Domaszék és Szatymaz településeken tárgyú előterjesztés elfogadásáról,
– a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhíváshoz való csatlakozásról.
A Képviselőtestület február 7-én Lakossági fórummal egybekötött KÖZMEGHALLGATÁST tartott.
A Közmeghallgatáson Nagy Attila Gyula polgármester tájékoztatást adott az önkormányzat költségvetése 2017. évi alakulásáról, a
már megvalósult, a folyamatban lévő, és a jövőbeni fejlesztésekről.
B. Nagy László országgyűlési képviselő a vidék, a mezőgazdaság fejlesztési lehetőségeiről beszélt.
Híres-Pestuka Gabriella a NAV Csongrád Megyei Adóigazgatóságának osztályvezetője az őstermelőket és vállalkozókat érintő 2018.
évi jogszabályváltozásokról tartott előadást. Az őstermelőket érintő
változásokról beszélt még Halász Zsolt falugazdász.
A testület február 13-án tartotta munkaterv szerinti ülését.
A képviselők döntöttek:
– a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról végrehajtásáról,
– a Helyi önszerveződő közösségek beszámolója, pénzügyi támogatásának elbírálásáról
A döntés értelmében a civil szervezetek 3.065.000 Ft összegű
önkormányzati támogatást kaptak.
– a köztisztviselői illetményalap emeléséről,
– az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A §-a
alapján Üllés Nagyközségi Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei és a költségvetési évet követő 3 évre vonatkozó saját bevételei várható
összegének meghatározásáról,
– 2018/2019-es tanévben indítható óvodai csoportok számának, valamint a beiratkozás időpontjának, módjának meghatározásáról, (Csigabiga Óvoda és Bölcsőde tekintetében a
beiratkozás időpontját 2018. április 24-25-én 8-16 óráig tartó
időtartamban határozták meg)
Csigabiga Óvoda és Bölcsőde nyári nyitva tartási rendje, heti
és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról, (az intézmény 2018. 07.23 – 2018. 08.10-ig takarítási és karbantartási
munkálatok miatt zárva tart)
– a polgármester 2018. évi szabadságának ütemterve elfogadásáról,
– Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról,
– TOP-4.1.1-15-CS1-2016-00010 kódszámú, Egészségház felújítása és átalakítása Üllésen tárgyú projekt – Közbeszerzési
eljárás megindításáról,
– TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00005 kódszámú, Dózsa György,
Móra Ferenc, Erkel Ferenc, Olajos, Huszár utcák vízrendezése
Üllésen tárgyú projekt – Közbeszerzési eljárás megindításáról,
– a szavazatszámláló bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztásáról,
– a Községi Könyvtár 2017. évi szakmai beszámolója és 2018.
évi szakmai munkaterve elfogadásáról,
– a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása
Társulási Megállapodásának X. számú módosításáról.
A képviselők megalkották a
– a köztisztviselői illetményalapról szóló rendeletet,
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– az önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2018. évi
vitelének szabályairól szóló rendeletet,
– a 2018. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló
rendeletet. (2018. évben a Polgármesteri Hivatal augusztus
6-10-ig és december 27-28-ig zárva tart.)
A képviselők módosították a
– a Képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2016.(VIII.1)önkormányzati rendelet,
– a köztisztaság fenntartásáról szóló 13/2012.(V.17.) önkormányzati rendeletet.
A képviselők hatályon kívül helyezték az
– elektronikus úton intézhető közigazgatási hatósági ügyekről
szóló 16/2005.(IX.16.)Kt.ör rendeletet.
A Tisztelt Lakosság a nyílt ülésről szóló jegyzőkönyveket
a Polgármesteri Hivatal Titkárságán, valamint a http://ulles.
hu/kepviselotestulet/kepviselotestuleti-jegyzokonyvek/2018kepviselotestuleti-jegyzokonyvek link alatt, a nyílt ülések előterjesztéseit a http://ulles.hu/kepviselotestulet/kepviselotestuleti-ulesekanyaga-eloterjesztesek/2018-ev link alatt olvashatják.
A fenti rendeletmódosítást a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, Titkárságán, valamint a Községi Könyvtárban, a módosítással
egységes szerkezetbe foglalt rendeletet a http://ulles.hu/rendeletek
link alatt tekinthetik meg.
Nagy Attila Gyula
polgármester

B. Nagy László országgyűlési képviselő tájékoztatója

Nagy Attila Gyula polgármester tájékoztatója
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NŐNAPRA

A VÍZIKÖZMŰ TÁRSULATUNK MEGSZŰNT
A Forrás-IV. Beruházó Víziközmű Társulat küldöttgyűlése 2017. szeptember 20-án megállapította, hogy a Társulat végrehajtotta közcélú feladatait és döntött az elszámolási eljárás
megkezdéséről.
Az elszámoló bizottság a jogszabályban előírt feladatait 2017. december elejére elvégezte és a záró küldöttgyűlést 2017. december 12-re hívta össze.
A küldöttgyűlés elfogadta a záró beszámolót, valamint befejezetté nyilvánította az elszámolási eljárást.
A benyújtott dokumentumok alapján a Szegedi Törvényszék Cégbírósága 2018. január
26-i hatállyal elrendelte a Társulat cégjegyzékből való törlését.
A széleskörű együttműködés minden résztvevőjének köszönetet mondok.
Maróti Mihály

Aranyosi Ervin – Tudod, a NŐ! című
versével köszöntök nagy szeretettel
minden településen élő nőt, fogadják sok
szeretettel:
Egy fényesebb nap, amely csak róla szól.
– Vajon ki Ő? – A szíved válaszol!
Hogy lénye neked, és nekem mit jelent?
Ott volt a múltban, betölti a jelent,
s jövőt alkotni, lénye inspirál,
lüktető fény, egy végtelen spirál,
mely születéstől figyeli lényedet,
s általa érted csupán a lényeget!
Világkapu, rajta át jutsz e földre,
bár más, mint te, meghatároz örökre!
Körül vesz, mint egy csillámló patak,
– a NŐ csoda – akármit mondanak!
Kíséri lépted, legelső indulásod,
általa bővül gyermeki tudásod,
érezni, élni csak tőle tanulsz,
nélküle csak a végtelenbe hullsz.
Újra és újra belép az életedbe,
táplálja lelked, s testedet etetve.
Az egész lénye önfeláldozás,
állandó mozgás, örök változás.
Minden mi szép a szívnek és a szemnek,
most egybegyúrva, benne ott lebegnek,
s bár elnéző, de mindig mást akar,
kit szívén át érinthet csak a kar.
Szeretetével ápol, megvigasztal,
étellel telik általa az asztal
és mint madár, úgy épít puha fészket,
s mint Őrangyal, úgy óvja az egészet.
S ha jó az est, megveti puha ágyad,
ha szomjazol rá, csillapítja vágyad,
s bár néha kelthet vihart, zivatart,
de megnyugszol, ha két karjában tart.
Mennyei szépség és olykor gyötrelem,
odaadó vagy épp könyörtelen,
néha az élet szép harmóniája,
s olykor a földi értelem halála.
A szerelemnek földi helytartója,
az életnek fűszere, tiszta sója,
s minden miért még élni érdemes,
tudod, a NŐ, az mind tökéletes!

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG
Tájékoztatjuk a külterületi lakosokat, hogy megjelent a Széchenyi 2020 VP6-7.2.1.4-17
kódszámú – A tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései tárgyú pályázati felhívás.
Ennek keretében lehetőség van egy igen kedvező 5 %-os önerőt igénylő, 95 %-os támogatottságú pályázat benyújtására, mely által az alábbi tevékenységek támogathatók:
– szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt napelemes rendszer kiépítése (10 kW-ig)
– háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése
– háztartási léptékű szennyvízkezelést, tisztítást szolgáló rendszer kiépítése.
A pályázat utófinanszírozású. A költségek biztosításához szükség szerint pénzintézeti támogatás vehető igénye.
A teljes pályázati felhívás az alábbi linken érhető el:
https://www.palyazat.gov.hu/vp6-7214-17-tanyk-hztartsi-lptk-villamos-energia-svzellts-valamint-szennyvzkezelsi-fejlesztsei
Juhász Attila
alpolgármester

VAGYONNYILATKOZATOK
NYILVÁNOSSÁGA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 39. §-ában foglaltak szerint:
„…..Az önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata – az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével – közérdekből nyilvános…..”
A fentiekre figyelemmel lehetőség van, a megválasztott képviselők vagyonnyilatkozatának megtekintésére a Polgármesteri Hivatal Titkárságán.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

TESTÜLETI ÜLÉS LESZ
Üllés Nagyközség Képviselőtestülete 2018. március 20-án (kedden) 15 órakor ülés tart
a Polgármesteri Hivatal Tárgyalójában, melyre meghívja a település lakosságát.
Napirendek:
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.) Aktuális kérdések
Nagy Attila Gyula
polgármester
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TÁJÉKOZTATÓ
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Magyarország Köztársasági Elnöke a 2/2018.
(I. 11.) KE határozatában az Országgyűlési
képviselők választását 2018. április 8.-ra
tűzte ki.
A választási eljárási törvény alapján a választás egyfordulós. Az egyfordulós választáson
mandátumot az a jelölt szerez, aki a legtöbb
érvényesen leadott szavazatot kapta, függetlenül a megjelentek számától.
A választás eredményeként 199 parlamenti
képviselő (106 országgyűlési egyéni választókerületi képviselő és 93 országgyűlési képviselő országos listáról) kerülhet be a
Parlamentbe.
A 2018. április 8. napjára kitűzött országgyűlési képviselők választásának, határidőinek
és határnapjainak megállapításáról szóló
3/2018. (I.11.) IM rendelet alapján az alábbiakra hívom fel a figyelmet:
Üllésen Helyi Választási Iroda működik a
választások lebonyolítására.
A Helyi Választási Iroda elérhetőségei: HVI
vezetője: Dr. Borbás Zsuzsanna jegyző hivatali helyiségének címe: Üllési Polgármesteri
Hivatal 6794 Üllés, Dorozsmai út 40. telefonszáma: 06-62-282-122/112
e - mail címe: jegyzo@ulles.hu
HVI vezető-helyettese: Németné Rácz Tünde
hivatali helyiségének címe: Üllési Polgármesteri Hivatal 6794 Üllés, Dorozsmai út 40.
telefonszáma: 06-62-282-122/112
e - mail címe: nemetne.tunde@ulles.hu
A Választási Információs Szolgálat elérhetőségei:
• Névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek,
átjelentkezés, mozgóurna igénylés:
6794 Üllés, Dorozsmai út 40. tel.: 62/282122/122
• Jogi információ, szavazatszámláló bizottságok delegált tagjainak fogadása,
eskütétel, oktatások szervezése:
Az információs szolgálat hétfő, csütörtöki
napokon 7.30 órától 16.00 óráig, szerdán
7.30-16.30 óráig, pénteken 7.30 órától
16.00 óráig áll a választópolgárok rendelkezésére, illetve a választás napján 6.00 órától
19.00 óráig hívható a megadott telefonszámon.
Üllésen a 2018. évi országgyűlési választáson a szavazókörökben Szavazatszámláló Bizottságok fognak működni.
A Szavazatszámláló Bizottság választott és
megbízott (delegált) tagokból állnak. A szavazatszámláló bizottságok választott tagjait
a helyi választási iroda vezetőjének javasla-
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tára a képviselő-testület választja meg legkésőbb 2018. március 19-én 16.00 óráig.
A szavazatszámláló bizottságba egyéni képviselőjelöltet, illetve országos listát állító jelölő szervezet, független jelölt két-két tagot
bízhatnak meg. A szavazatszámláló bizottságok megbízott (delegált) tagjait 2018. március 23-án 16.00 óráig jelenthetik be a HVI
vezetőjéhez.
A szavazatszámláló bizottságok (SzSzB)
és a szavazókörök helye, címei Üllésen:
I. szavazókör: 6794 Üllés, Dorozsmai út 53.
(Fontos Sándor Általános Iskola)
II. szavazókör: 6794 Üllés, Dorozsmai út 53.
(Fontos Sándor Általános Iskola)
III. szavazókör: 6794 Üllés, Dorozsmai út 53.
(Fontos Sándor Általános Iskola)
Mind három szavazókör akadálymentesített.
A települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör a 003. szavazókör. Itt szavazhatnak azok
a választópolgárok
– akiknek lakcímet igazoló hatósági igazolványukban („lakcímkártya” csak településnév szerepel lakcímként, közterület azonban
nem,
– akik átjelentkezéssel szavaznak.
Névjegyzékbe vétel
A szavazóhelyiségben az szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. Azt a választópolgárt, aki legkésőbb
2018. február 9-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda,
értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a
választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére postai úton 2018. február
19-ig kell megküldeni.
Az Üllési Helyi Választási Iroda, értesítő átadásával, vagy megküldésével (az értesítési
címre és lakcímre) tájékoztatja a szavazóköri
névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2018. február 9-ét követően (pl.: lakóhely létesítése miatt) kerül Üllési
szavazóköri névjegyzékébe.
A választásra összeállított szavazóköri névjegyzék 2018. január 11-től 2018. április 6.
16.00 óráig az Üllési Polgármesteri Hivatalban (6794 Üllés, Dorozsmai út 40.) tekinthető meg. A névjegyzékből való kihagyás, törlés vagy a névjegyzékbe való felvétel miatt
2018. április 6-án 16.00 óráig lehet kifogást
benyújtani.
Átjelentkezés, külföldön történő szavazás, levélben szavazás, nemzetiségi névjegyzékbe való felvétel, mozgóurna igénylése
1. Ha a választópolgár a szavazás napján
Magyarországon, de a lakóhelyétől eltérő
településen tartózkodik, átjelentkezéssel
szavazhat.

Az átjelentkezés iránti kérelmet a magyarországi lakcíme szerinti helyi választási irodának legkésőbb 2018. április 6-án
(pénteken) 16.00 óráig lehet benyújtani.
Átjelentkezéskor a lakóhely szerinti jelöltre lehet szavazni.
A kérelmezőt a helyi választási iroda vezetője felveszi az érintett település kijelölt
szavazókörének névjegyzékébe, és törli a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékéből.
Így az átjelentkező választópolgár kizárólag
abban a szavazókörben adhatja le szavazatát, ahova átjelentkezett. Az átjelentkező választópolgár a fenti időpontig vonhatja vissza
az átjelentkezési kérelmét.
2. Az a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár, aki a szavazás
napján, külföldön szeretne élni a választójogával, külképviseleten (nagykövetségen, főkonzulátuson) adhatja le
szavazatát.
A külképviseleten való szavazáshoz a választópolgárnak kérelmeznie kell a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét legkésőbb 2018. március 31.-én 16.00 óráig
a magyarországi lakcíme szerinti helyi
választási irodától.
A kérelem alapján a helyi választási iroda vezetője felveszi a választópolgárt a külképviseleti névjegyzékbe, egyidejűleg törli a lakóhelye szerinti szavazók névjegyzékéből. Így a
szavazás napján a választópolgár kizárólag a
megjelölt külképviseleten adhatja le szavazatát, amennyiben a fenti határidőig nem vonja
vissza kérelmét.
3. Az a választópolgár, aki valamely nemzetiséghez tartozónak vallja magát, és
nemzetiségi választópolgárként kíván szavazni, annak 2018. március 23-án 16.00
óráig kell kérnie a nemzetiségi névjegyzékbe való felvételét. Azonban amennyiben az
országgyűlési választásokon nemzetiségi
választópolgárként akar részt venni, akkor
nem szavazhat pártlistára, hanem csak a
nemzetiségi országos önkormányzata által
állított listára szavazhat (egyéni jelölt mellett). A nemzetiségi listával a nemzetiségek
kedvezményes mandátumot szerezhetnek a
Parlamentbe.
4. Levélben szavazók névjegyzékében
azt a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárt veszi fel, aki legkésőbb
2018. március 24. 16.00 óráig benyújtott
kérelme alapján szerepel a központi névjegyzékben. Aki a szavazási levélcsomag:
– személyes átvételét kérte az átveheti a
szavazást megelőző tizenötödik naptól, legkésőbb a szavazást megelőző második napig
9-16.00 között az általa megjelölt – egyéni
választókerületi székhely teleülésen, – miniszter által rendeletben kijelölt egyéb tele-
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pülésen, – miniszter által rendeletben kijelölt
külképviseleten.
– levélben kérte: kitölti, és válaszboríték
útján visszajuttatja Nemzeti Választási Irodához szavazást megelőző napon úgy, hogy
az 24 óráig megérkezzen. Vagy eljuttatja
külképviseleti Választási Irodához. Vagy bármely választó kerületi választási irodához.
5. Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota,
fogyatékossága vagy fogva tartása miatt
nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben,
2018. április 6-án 16.00 óráig mozgóurnát
igényelhet a helyi választási irodánál. A
szavazás napján mozgóurnát kérni a szavazatszámláló bizottságtól lehet, legkésőbb
15.00 óráig. A választópolgár a mozgóurna
igényléséhez és a szavazóhelyiséghez való
eljutásához más személy segítségét jogosult igénybe venni. Mozgóurna igénylésére
és a szavazóhelyiséghez történő szállításra
nyilvános felhívás nem tehető közzé, szavazóhelyiséghez történő szállításra autóbuszos
személyszállítás nem végezhető.
6. Ha a választópolgár a szavazás napján a lakóhelyétől eltérő településen
tartózkodik, erre a címre is igényelhet
mozgóurnát, de az esetben először át kell
jelentkeznie, és az átjelentkezést követően lehet mozgóurnát kérni! Kérjük, a
sorrendet minden esetben szíveskedjenek betartani! Mozgóurnával való szavazás
esetén a szavazatszámláló bizottság két tagja felkeresi a választópolgárt az általa megadott címen. Aki mozgóurnát kért, a szavazóhelyiségben „hagyományos módon” nem
szavazhat, kizárólag azon a címen, amely a
mozgóurna iránti kérelmén szerepel.
Központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek
A választási eljárásról szóló törvény értelmében a magyarországi lakcímmel rendelkező
választópolgár kérheti
a) szavazási segítség iránti igény
A fogyatékossággal élő választópolgár
kérheti, hogy választójoga gyakorlásának
segítésére
– a szavazással kapcsolatos tudnivalókról
könnyen érthető tájékoztatót kapjon,
– az értesítőnek a Braille-írásos változatát
kapja meg,
– a szavazólap önálló kitöltéséhez Brailleírásos sablont kapjon a szavazás napján,
– akadálymentesített szavazóhelyiségben szavazhasson.
A Braille-írással ellátott szavazósablon
igénylésének határideje 2018. március 29.
(csütörtök) 16.00 óra
b) személyes adatai kiadásának megtiltása
A választási iroda a jelölő szervezet, jelölt kérésére köteles átadni a szavazóköri névjegy-

zékben szereplő választópolgárok név- és
lakcímadatait annak érdekében, hogy a választási kampány keretében a választópolgárokat közvetlenül, névre szólóan megcímzett
küldemények útján felkereshessék. A választópolgár viszont megtilthatja névjegyzéki
adatai kampánycélú kiadását.
Ha Ön nem szeretné, hogy személyes adatai
választási kampány célokra átadásra kerüljenek, az adatkiadást kérelem kitöltésével
és benyújtásával megtilthatja.
Az átjelentkezéssel, külföldön történő szavazással, levélben szavazással, a mozgóurnával
illetve a központi névjegyzékkel kapcsolatos
kérelmek letölthető formanyomtatványai
elérhetőek személyesen a Helyi Választási
Irodánál, valamint a www.valasztas.hu és
a www.ulles.hu weboldalon, és amelyek
benyújthatóak személyesen az állandó lakóhely vagy a bejelentett tartózkodási hely
szerinti helyi választási irodánál, illetve elektronikus úton a https://kerelem.valasztas.hu
honlapon (online vagy ügyfélkapun a www.
magyarorszag.hu) keresztül;
– levélben az állandó bejelentett lakcím szerinti helyi választási irodánál.
Választási kampány
2018. február 17. napjától 2018. április 8.
napján 19:00 óráig tart.
A szavazóhelyiséget magában foglaló
épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150
méteres távolságon belül – közterületen
– választási kampánytevékenység, a szavazás napján nem folytatható.
2018. április 8. napján választási gyűlés nem
tartható, politikai reklámot nem lehet közzétenni.
A közvélemény-kutatást végző személy abba
az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség
van, 2018. április 8. napján nem léphet be.
Az épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás eredményét
csak 2018. április 8.-án 19:00 óra után
szabad nyilvánosságra hozni.
Plakát a kampányidőszakban az alábbiakban meghatározott kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhető.
A választási plakát elhelyezésére vonatkozó korlátozások, tilalmak:
– Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni
kizárólag a tulajdonos, bérlő, illetőleg- állami
vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén – a vagyonkezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával lehet.
– Egyes középületeken vagy a közterület
meghatározott részén plakát, illetve óriásplakát elhelyezését a helyi önkormányzat, a
fővárosban a fővárosi önkormányzat műemlékvédelmi, környezetvédelmi okból rendeletben megtilthatja (Üllésen ilyen korlátozó
helyi rendelet nincs.)

– Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül
plakátot elhelyezni tilos.
– A választási kampányt szolgáló önálló hirdető-berendezés elhelyezésére, valamint az
óriásplakátok vonatkozásával a közterülethasználatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.
– A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne
fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen.
A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30
napon belül köteles eltávolítani, vagy ennek
elmaradása esetén az eltávolítás költségét
viselni.
A szavazás ideje
Szavazni 2018. április 8. (vasárnap) 6.00
órától 19.00 óráig lehet személyesen a választási értesítőben megjelölt szavazóköri
helyiségben, vagy mozgóurnával.
A szavazóhelyiségben az a választópolgár
szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri
névjegyzékben szerepel, és érvényes okmányokkal igazolja személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját.
Érvényes okmányok bemutatása nélkül a
választójog gyakorlására nincs lehetőség,
ezért az okmányok érvényességi idejét ellenőrizni kell!
A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a választópolgárt, aki
a) nem tudja személyazonosságát és lakcímét vagy személyi azonosítóját igazolni,
b) nem szerepel a kinyomtatott szavazóköri névjegyékben,
c) már szavazott,
d) megtagadja a szavazólap átvételének
a névjegyzék aláírásával történő igazolását.
A választópolgár az Országgyűlési képviselő
választásra egy lebélyegzett szavazólapot
és borítékot kap, melyek átvételét aláírással
igazolja. A szavazólapon egy listára, és egy
jelöltre lehet szavazni. Érvényesen szavazni
csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, listára lehet, a jelölt, illetve lista neve
melletti/feletti körbe a kihelyezett tollal írt
két, egymást metsző vonallal lehet. (pl.: X
vagy +)
Tisztelt Választópolgárok!
Az országgyűlési választásokkal kapcsolatos
felvilágosításért a Helyi Választási Irodához
fordulhatnak jelen tájékoztatóban foglalt
elérhetőségeken, valamint további információk elérhetőek a www.valasztas.hu weblapon.
Üllés, 2018. február 16.
Tisztelettel:
Dr. Borbás Zsuzsanna sk.
HVI vezető
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HULLADÉKGYŰJTÉS – MÁRCIUS

TISZTELT ADÓZÓK!

Tájékoztatjuk, hogy az ingatlan elől történő
SZELEKTÍV HULLADÉK
elszállítás az alábbiak szerint alakul:
Szállítási napok: március 12. HÉTFŐ és március 26. HÉTFŐ

Értesítem a Lakosságot, hogy a 2018. I. félévi helyi adók és a
gépjárműadó pótlékmentes befizetésének határideje:

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)
Sárga zsák hiányában a csomagolási hulladék bármilyen
ÁTLÁTSZÓ zsákban kihelyezhető.
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a
ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS
pontos feltételeit tartalmazó Tájékoztatót az Üllési Körkép 2017.
májusi számában olvashatták, illetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján tekinthetik meg.
A szállítás a Tájékoztatóban foglalt feltételek szerint történik.
Amennyiben a gyűjtés, illetve kihelyezés nem eszerint valósul meg,
úgy a hulladék nem kerül elszállításra!
Zöldhulladék szállítási időpont: március 19. HÉTFŐ
A hulladékszállításhoz szükséges biológiai lebomló zsákokat a
Polgármesteri Hivatalban igényelhetnek.
(a zsáko(ka)t reggel 7 óráig kérjük kihelyezni az ingatlan elé)
Tisztelettel:
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

KONYHAI HÍREK
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2018. MÁRCIUSI
étkezési térítési díjak befizetését:
március 1 – március 12-ig 7 – 14 óra között lehet megtenni.
Ebédkiadási időpont:
hétfőtől – péntekig
11.30 – 14 óráig.
Fodorné Bodrogi Judit
konyhavezető

ÁLLATORVOSI ÜGYELET –
2018. MÁRCIUS
Rendelési idő:
Telefonos egyeztetés alapján.
Dr. Papp Zalán: 06-30/239-2996, 06-20/973-9149)
Hétvégi ügyelet: péntek 12 órától – hétfő reggel 6 óráig
március 3-4.
Dr. Tóth Ferenc
06/20/4763-517
március 10-11.
Dr. Szőke Csaba
06/30/3245-032
március 15-18.
Dr. Papp Zalán
06/20/9739-149
március 24-25.
Dr. Kovács Tibor
06/30/9653-114
március 31-április 2. Dr. Papp Sándor
06/30/4879-805
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2018. március 19.
Az egyenleg értesítőket és a befizetési csekkeket minden bel- és
külterületi lakos postai úton fogja megkapni.
Az adó megfizetése az alábbi bankszámlaszámokra átutalással
is megtehető:
Kommunális adó
Iparűzési adó
Gépjárműadó
Pótlék

11735005-15354099-02820000
11735005-15354099-03540000
11735005-15354099-08970000
11735005-15354099-03780000

Kérem a határidő pontos betartását.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

TISZTELT INGATLAN TULAJDONOS!
2018. március 31-ig kell talajterhelési díj bevallást benyújtani és az abban bevallott összeget megfizetni azon kibocsátóknak,
akik a szennyvízcsatorna-hálózatra 2017. május 31-ig nem kötöttek rá.
A bevallást ebben az esetben visszamenőlegesen 2016. január 27-től a rákötés napjáig kell megtenni. Bevallási nyomtatvány a
honlapról letölthető, illetve az adóirodában kérhető. A bevallott öszszeget Üllés Nagyközség Önkormányzat Talajterhelési díj 1173500515354099-03920000 számú számlájára kell átutalással vagy az adóirodában beszerezhető csekken megfizetni.
A kibocsátó által beadott bevallásokat az önkormányzati adóhatóság a szolgáltató (Alföldvíz Zrt.) által közölt adatszolgáltatás alapján ellenőrzi, egyezteti.
Kérem az érintetteket a bevallás határidőben történő benyújtására.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

2018. MÁRCIUSÁBAN
MÓRAHALMON KIHELYEZETT
KÖZJEGYZŐI ÜGYFÉLFOGADÁST
VÉGZŐ KÖZJEGYZŐK NÉVSORA
március 1.
március 8.
március 15.
március 22.
március 29.

Dr. Hűvös Ferenc
Dr. Kopcsányi Katalin
(nemzeti ünnep)
Dr. Hűvös Ferenc
Dr. Kopcsányi Katalin

telefon: 06/30/919-9865
telefon: 06/30/903-6906
telefon: 06/30/919-9865
telefon: 06/30/903-6906

A kihelyezett közjegyzői ügyfélfogadás helyszíne: Mórahalom
Szentháromság tér 1. (Városháza)

www.ulles.hu

1%
A 2017. évi személyi jövedelemadó 1 %-át az alábbi helyi szervezetek részére ajánlhatja fel a lakosság:
– 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 1%
Ha a 2017. évi személyi jövedelemadó második 1 %-át is fel szeretnék ajánlani a http://nav.gov.hu/szja/szja internetes címen tudakozódhatnak a technikai számot kért egyházak részére megképezett
technikai számokról (ha pl. a Magyar Katolikus Egyházat kívánják
támogatni, a rendelkező nyilatkozatra 0011 számot írhatják be.)

APRÓHIRDETÉS
17 db 1 literes szódásüveg eladó - 1db rekesszel.
62/ 282-204, 8-16 óráig
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FONÓS BÁL
Már hosszú évek óta hagyomány bálunk és minden évben nagyon várjuk. Kezdetben csak a fonósok és családtagjaik jártak rendezvényünkre, de néhány éve már bővült a résztvevők köre, és sokan
megismerték báljaink semmihez sem hasonlítható légkörét.
Idén február 10-én rendeztük meg a Fonós Farsangi Bálat és
most végre a farsangi időszakból sem csúsztunk ki. Az esemény –
meghirdetett programjához híven – valóban báli hangulatot teremtett. Nyitótánc helyett Boka Gábor helyiekből verbuválódott amatőr
csoportja elevenítette meg Petőfi Sándor: A helység kalapácsa című
művének sajátos, helyi átiratát. A darab érdekessége, hogy 15 évvel ezelőtt ez a mű volt az első közös munka Boka Gáborral. Most
sikerült egy kicsit másképp, újabb vicces ötletekkel megközelíteni a
történetet. Ez már rögtön meg is adta az alaphangulatot, majd ezt követte a vacsora, a Bali 23 étterem jóvoltából, ami a levestől a különböző sültekig mindenféle jóban bővelkedett. Ezután már a táncé volt
a főszerep, egészen hajnalig. A zenéről két zenekar is gondoskodott,
hogy minden stílus szerelmese megtalálja a neki tetsző muzsikát: a
party zenét a Welcome Band biztosította, népzenét a Rézhúros banda játszott. Köszönjük a lelkes és nagyszámú vendégseregnek, hogy
megtisztelték bálunkat részvételükkel, és jövőre is várjuk őket sok
szeretettel. Az est izgalmát fokozta a tombolasorsolás is, amelyre
nagyon sok felajánlást kaptunk.
Hálásak vagyunk, és nagyon köszönjük a 100 ezer forintos utazási utalványt felajánló Bozsity Bt.-nek, Rádóczi Lajosnak, Ambrus
Erzsébetnek, valamint Maróti Zoltánnak. Emellett a Fonó a következőknek szeretné még megköszönni a támogatást és a segítséget:
Ádám Aranka, Ágostonné Szaniszló Ildikó, Alkotóház, Barna Dániel
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és családja, Bigorsné Hargitai Éva, Bozsó Edina, Casablanca Bt.,
Czakó Krisztián és Czakóné Dudás Mónika, Czékus-Deme Zita és Czékus Péter, Dr. Csonka Erika, Dudás Lászlóné, Dudás Szilvia, Erdélyi
Sándor és családja, F+Z Team, Fábiánné dr. Kiss Ilona, Farkas Milán
és családja, Füredi Andrea, Gábor Krisztián, Gyuris András, Hajnal
János, Hódiné Vass Magdolna, Hunyadvári István, Juhász Restrepo
Erika, Juhász Róbert és családja, Kálmán Ferencné, Kisapáti Gép
Kft., Lovász Ágnes, Marmon Bt., Nagy Edit, Nagy László, Ótott Zsolt
és családja, Pásztor Zsolt, Péter Mihály és családja, Sári Józsefné,
Sárközi Emília, Simon Zsolt, Simonics János, Stabil Sped, Szekeres
Katalin és családja, Szekeres Renáta és Nagy Béla, Tóth Ágnes, Tóth
Imre és családja, Truczné Palotai Karolina, Vass Amarilla, Zádori Antalné, Zámbóné Tandari Éva.
Fonó

www.ulles.hu

KARNEVÁL 2018
Ebben a tanévben a KARNEVÁL-t február 9-én tartottuk a DÉRYNÉ Kulturális Központban. Hagyományosan minden osztály
csoportos jelmezzel készült a rendezvényre.
A hosszú előkészületi időszaknak és a próbáknak meglett az eredménye, nagyon színvonalas produkciók tették emlékezetessé ezt
a délután.
A zsűriben részt vett Nagy Attila Gyula
polgármester, Juhász Attila alpolgármester,
Sárközi Emília iskolánk igazgatónője, Meszesné Volkovics Szilvia a Déryné Kulturális
Központ vezetője, Vass Amarilla a szülői munkaközösség vezetője és Sándor Dávid tanár.

A karnevált Juhász Attila Imre DÖK polgármester nyitotta meg. Grósz Patrik rövid
összefoglalót ismertetett a karneváli időszak
szokásairól. Majd Regős Dalma vezetésével
elindult a karneváli felvonulás. Nagyon sok
ötletes, színvonalas produkció, tette emlékezetessé ezt a rendezvényt. A zsűri elnöke,
iskolánk igazgatónője, az alábbi címeket osztotta ki az okleveleken.
1. osztály: LEGZENEIBB
2. osztály LEGHARCIASABB
3. osztály: LEGEREDETIBB
4. osztály: LEGSPORTOSABB
5. a osztály: LEGVAGÁNYABB
5. b osztály: LEGTEHETSÉGESEBB

6. osztály: LEGFAKTOROSABB
7. osztály: LEGÜTŐSEBB
8. ab osztály: LEGLAZÁBB
A zsűri döntése alapján minden csoport
tortát kapott, melyeket a szülői munkaközösség biztosított az iskolabáli bevételből. Köszönjük a támogatást! Köszönjük a tombola
felajánlást, az óriási plüss elefántot nagy
örömmel vette át új gazdája.
Köszönjük a szülőknek, a pedagógusoknak, a Művelődési Központ dolgozóinak és a
zsűrinek a munkáját!
A produkciók és a fotók az iskolánk honlapjáról elérhetők.
http://fontos-iskola.hu/

FONTOS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTVÁNYI EST!
2018.02.03-án megtelt a Bohn József
terem, ami köszönhető a szervezőknek, a
Szülői Szervezet tagjainak.
Ha jó a zene, finom a vacsora, akkor a jó
hangulat is biztosított. A zenét az Eridanus
együttes szolgáltatta.
A svédasztalos vacsorán mindenki megtalálhatta a számára a legmegfelelőbb falatokat, melyet a Bali 23 étterem tálalt. SzMK
elnökünk Vass Amarilla megnyitója után
következtek a táncok: a ritmikus sportgimnasztika, a 4.osztályosok és a szülők tánca.
Köszönet a mestereknek: Jász Mártának és
Gyöngyösiné Simon Mariannak.
A koronát a műsorra a 8. osztályosok nyitótánca tette fel, melyet Ótott Zsolt és Péterné Juhari Ágota koreografált és tanított be.
Az alapítványi est sikeréért szeretnénk
köszönetet mondani:
Támogatóinknak:
3A Takarékszövetkezet, Ágostonné Szaniszló Ildikó, Alkotóház, Babarczi Csaba,
Bakó Róbert, Bali 23 Étterem – Rácz György,
Balogh Andrea, Balogh Emese, Bán Krisztina,
Baranyi László, Bárkányi József, Berczeliné
Juhász Ágota, BÉRKERT 45. Kft., Bernáth
Laura, Bezdány Zoltánné – Tupperware,
Bigors Istvánné, Bittó Nándor és családja,
Bodó Gergely, Bodó Gergelyné, Borbély József, Borbélyné Budai Renáta, Bozsák Anett,
Bozsity Bt., Bozsó Edina és családja, Colosseum Hotel Mórahalom, Czakó Kriszitán, Czékus István, Czékus-Deme Zita, Csányi Zoltán
Jánosné, Cseke László, Csongrádi László,
Csóti Vilmosné, Déryné Kulturális Központ
dolgozói, Dobi Gyuláné, Dobi Zsolt, Dr. Csonka Erika, Dr. Nyáriné Tajti Anna, Dr. Ország
Orsolya, Dr. Vezendi Tamás, Dudás-Katona
Brigitta, Dudás Lászlóné, Dudás Zsolt, Duró
Zoltán, Erdélyiné Dudás Anita, Fábián Attila,
Fábián Józsefné, Fábián Szilveszter és családja, Farkas Andrásné, Farkas Attila és családja, Farkas Milán, Farkas Mónika, Farkas
Zoltánné, Farkas Sándorné, Farkasné Király

Rózsa, Fodorné Bodrogi Judit, F-Z TEAM Kft.,
Forrai Béláné, Gábor Krisztián és családja,
Gábor Sándor és családja, Gábor Zoltánné,
Gémes Antal és családja, Gyöngyösi Csaba
és családja, Gyuris András és családja, Gyuris Géza, Gyuris Krisztián, Gyuris Mihály és
családja, HABI Kft. Üllés, Hecskó Gabriella,
Hódi Zoltán és családja, Horváth Györgyné,
Horváthné Farkas Jolán, Horváth Nikolett,
Horváthné Vass Edit, Hunyadvári István, Illés
Géza, Jász Márta, JÉGÉ Kft. (Nagy Gábor –
Nagy József), Juhari László, Juhász Attila és
családja, Juhász Gábor és családja, Juhász
Róbert és családja, Juhász Zsolt és családja,
Kádár N. Józsefné, Kalapács Zoltán, Katona
Róbert, Kertész F. Csaba, Kínai üzlet, Kiss
Ilona, Kocsis Beáta, Kocsis Zoltán és neje,
Kopasz István, Kotroczó Csaba és családja,
Kucsera László, Kulcsár Andrásné, Kulcsár
Zoltán, Kurucsai Erika és családja, Lajkó Ferenc, Lajkóné Lovai Éva, Lajkóné Tari Ágnes,
Lapuné Füredi Andrea, Lovász Ágnes, Malom
Söröző, Makráné Körtvélyesi Tünde, MARMON Bt. – CBA Üllés, Maróti Géza, Maróti
Zoltán és Marótiné Hunyadvári Zita, Márta
Antal, Matuszka Erika, Matuszka László és
családja, MEGÁLLÓ Kávézó, Megyeri Péter,
Mészáros Tamás, Mészáros Zoltán, Molnár
Sándor és családja, Nagy Attila Gyula, Nagy
Béla, Nagy Gábor, Nagy László, Nagypál Imre
és neje, Nagypál Mónika, Német Ferenc, Németné Rácz Tünde, Onozó Agro Kft., Ótott
Zsolt, Ótottné Vörös Zsuzsanna, Papp Ágnes,
Papp Zoltán, Papp-Bakos Luca, Patakiné Németh Ilona, Patik Imréné, Peták Antal, Péter
Edina, Péter Mihály, Péter Mihályné, Pitypang Virágüzlet, Péterné Juhari Ágota, Pintér Ferencné, Ráczné Budai Márta, Rádóczi
Lajos és családja, Röfi-Ker Kft. Üllés, Sándor
Dávid, Sáriné Módra Mária, Sárközi Emília,
Seres Attila, Seres Lajos, Seresné Ritter Rita,
Simon Sándor, Simon Zsolt, Soós Olivér és
családja, Soós Ottó, s-Paw Bt. (Szabó Erik),
Sportolók, Szabó József és családja, Székács
Péter, Szekeres Katalin, Szent Pál Patika,

Szolnoki Tünde, Sztarek Anikó, Sztarek Zoltán és családja, Sztojka Tibor és családja,
Takács-Zádori Kitti, Tandari Éva, Tokajiné Tajti
Anita, Tokaji László, Tasi Zoltánné, Tordai Veronika, Tóth Ágnes, Tóth Imre, Tóth István,
Tóth László és családja, Tóth Szabolcs, TóthHorgosi Pékség, Tóthné Bóka Gizella, Vass
Amarilla, Vass Ferencné, Vass Gábor, Vass
László, Vass Péter, Vér Sada, VÉSZ-ÜLLÉS
EGYESÜLET, Vidéki Tímea, Zádori Antalné,
Zádori István Antal, Zoltánfi Mária
Szülők Táncában résztvevőknek:
Borbélyné Budai Renáta, Kocsis Beáta,
Gyöngyösiné Simon Mariann, Juhász Ágota, Gábor Krisztián, Székácsné Csóti Zsófia,
Jessica Hernandez, Tokajiné Tajti Anita,
Horváth Krisztina, Farczádi Alexandru Petru, Ágostonné Szaniszló Ildikó, Nagy-Makra
Elzita, Gyurisné Szabó Veronika, Vidéki Tímea, Takács-Zádori Kitti, Ocskó Ágota
Segítők:
Truczné Palotai Karolina, Farkas Irén, Hódiné Vass Magdolna, Hódi Zoltán, Gyurisné
Pigniczki Tünde, Gyuris András, Kisapáti
Márta, Tóthné Bóka Gabriella, Soós János,
Bittó Nándorné, Papp Ágnes, Péterné Juhari
Ágota, Suták Mária, Gábor Krisztián, Juhászné Tóth Ildikó, Németné Rácz Tünde, Tari
Sándor, Mészáros Ibolya, Szekeres Anita,
Gyöngyösiné Simon Marianna, Restrepo Erika Janeth, Holb Beáta, Sáriné Módra Mária,
Turányi Andrea, Lajkóné Lovai Éva, Benyó
Zsanett, Boros Tünde, Nagyné Móra Gabriella, Székácsné Csóti Zsófia, Bigorsné Gyuris Tímea, Mészáros Ibolya, Duróné Szabó
Mónika, Kiss Ilona, Berczeliné Juhász Ágota, Tandari Éva, Vass Amarilla, Deák Tímea,
Tandariné Balog Angéla, Simon Zsolt, Peták
Antalné, Turányi Andrea, Sztarek Anikó,
Csányi Zoltánné, Zsemberiné Herédi Katalin,
Matuszka László, Pintér Ferencné, Márta
Ferencné, Juhász Brigitta, Fekete János,
Csongrádi Máté
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EGYHÁZI HÍREK
2018. március miserend
Hétfő:
17 órakor
Szerda:
8 órakor
Péntek:
17 órakor
Szombat:
8 órakor
Vasárnap:
9 órakor és 17 órakor
2018. I. félévi programok:
• Március 2-4: Nagyböjti lelkigyakorlat (péntek 18.00, szombat 18.00,
vasárnap 9.00).
(Vendég gyóntató és szónok: Varga
Attila kiszombori plébános).
• Május 12: Családi Nap.
• Május 20. (Pünkösd): Elsőáldozás.
(9.00)
• Június 10: Búcsú ünnep.
Kopasz István
plébános

ÉLETMÓD
KLUB HÍREI
Az életmód Klub következő összejövetelét március 15-e helyett március 22-én
(csütörtökön) 17 órai kezdettel tartja a Napos piac épületében.
A téma: Diéta, mint gyógyszer
Várunk sok szeretett minden érdeklődőt!
Tisztelettel: Lapuné Füredi Andrea
/06/30 383-4976

TISZTELT LAKOSOK,
TISZTELT
!
VÁLASZTÓPOLGÁROK
Értesítem Önöket, hogy
2018. március 5-én,
hétfőn 16-18 óráig
tartok alpolgármesteri fogadóórát a
Déryné Kulturális Központban a
falugazdász irodájában.
telefonszámom:
06/30/382-1322,
e-mail címem:
penztarkonyv@gmail.com

Juhász Attila
alpolgármester

APRÓHIRDETÉS
Üllésen dolgozó gyermektelen megbízható pár albérletet keres.
Telefon: 30/425-0351
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CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLDALA
ŰRUTAZÁS AZ ÓVODÁBAN
Játszódélutánra hívták a SÜNI csoportosok az összes óvodást. Miután megérkeztünk kezdődhetett az ŰRUTAZÁS. Néhányan elfoglalták
helyüket az IRÁNYÍTÓ KÖZPONTBAN, néhányan ASZTRONAUTÁNAK
álltak, beszálltak az ŰRHAJÓBA és megkezdődött a VISSZASZÁMLÁLÁS, majd megtörtént a KILÖVÉS. A kivetítőn nézhettük egy IGAZI ŰRHAJÓ útját, láthattuk a BOLYGÓKAT. Mulatságos volt az ŰRHAJÓSOK
étkezését figyelni, nem szokványos SÚLYTALANUL LEBEGŐ pizzát látni!
Még jó, hogy itt a FÖLDÖN az ételek a tányérban maradnak! ŰRUTAZÓ
csapatunk sok érdekes dolgot kipróbálhatott ezen a délutánon, a CSILLAG süti finom volt, a VILÁGÍTÓ KARKÖTŐNK, kis papír ŰRHAJÓNK
pedig sokáig emlékeztet bennünket a NAGY KALANDRA.
Köszönjük SÜNI csoport!

cajokat, rollereket, motorokat. Ha havazik, akkor se csüggedünk, az
udvari dombról csúszkálunk és megfigyeljük, hogyan és milyen nyomot hagy a csizmánk a hóban.
Simonicsné Polyák Mária
Náfrádi Szilvia
Nagyné Nyerges Mónika

Sziráki Lászlóné

A Süni csoport életébe új feladat köszöntött be,
elkezdtünk ismerkedni a naposi teendőkkel. Minden
reggel kiválasztjuk a naposokat, akik tányért, poharat,
evőeszközöket és szalvétát készítenek ki társaiknak.
Noha a kezdetekkor történt egy-két tányértörés, mostanra nagyon
megügyesedtek a gyermekek. A naposi teendők mellett a csoport a
farsangot is nagyon várta. A termünk karneváli kinézetbe bújt, mely
által a gyermekek is egyre jobban várták az ünnepséget. Megismerkedtünk a télkergető busókkal, tanultuk verseket, dalokat. Február
6,7 és 8-án a szülők betekintést nyerhettek egy-egy foglalkozásunkba. Sok-sok érdeklődő szülő jött el, ennek nagyon örültünk. Február
9-én ünnepeltük a farsangot, melyen a szülők is jelen voltak. Mindenki bemutatta jelmezét, majd ezután táncoltunk és elfogyasztottuk a
finomabbnál finomabb süteményeket, fánkot, édességeket és gyümölcsöket. Ezeket a szülőknek ezúton is nagyon köszönjük. Reméljük
a télkergetés sikeres volt és lassan beköszönt a tavasz.
Barbi, Tündi, Zita óvó néni és
Julika dajka néni

Február hónap színes, eseménydús napokkal kezdődött. A farsang hetét „neves napokkal” varázsoltuk
színesebbé: volt hófehér hétfőnk, kalapos keddünk,
szívecskés szerdánk és csíkos csütörtökünk; ezeken a
napokon ruházatunkat, tevékenységeinket ehhez igazítottuk. A hét a
parádés péntekkel, azaz a farsangi mulatsággal végződött. A Kisvakondok szebbnél szebb jelmezeket öltöttek magukra, a bátrabbak elő
is álltak és bemutatták jelmezüket, minek öltöztek be, utána farsangi
verseket, dalokat énekeltünk. Jelen voltak a gyerekek szülei is, akikkel
közösen táncolhattak, majd a sok finomságból falatoztunk. Köszönjük
szépen a szülők segítségét!
Részt vettünk egyik délután egy „űrutazáson” is a Süni csoport
jóvoltából. Galaktikus élmény volt! Az egyik kisvakond lány űrhajós
ruhát vehetett magára és pár társával együtt eljátszhatták, milyen
lehet az űrséta a kráterek és kőzetek között. Az űrhajóval – mert az is
volt – az irányítóközpont tartotta a kapcsolatot. Jó móka volt!
Amikor pedig az időjárás engedi, a szabadban játszunk minél
többet, és ha van rá mód, elővesszük és hajtjuk a sok járművet, bi-
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Farsangi népszokásokról, hagyományokról beszélgettünk a csoportban. Felidéztük tavalyi élményeinket, tervezgettük milyen jelmezbe öltözzünk. A farsangi ünnepünkön
verssel, dallal, tánccal búcsúztattuk a telet, s bemutattuk
jelmezeinket egymásnak és a vendégeknek.
A sok finom csemegéről a szülők gondoskodtak – KÖSZÖNJÜK –,
de a legjobb az volt, hogy velük együtt fogyasztottuk. A fánkot külön
KÖSZÖNJÜK a csoport nevében. Nyílt program keretében vártuk az
érdeklődő szülőket, vendégeket, tanító nénit a farsang hetében, hogy
bepillanthassanak a hétköznapjainkba is.
Icu és Kata óvó néni
Gotti és Marika dajka néni

www.ulles.hu

Sok új élménnyel gazdagodtunk az elmúlt hónap
alatt. Január elején ellátogattunk a Szegedi Nemzeti
Színházba, ahol a János Vitéz című előadást tekinthettük meg.
Nagy élmény volt az utazás külön busszal, a színház épülete és
maga az előadás is, melyet végig nagy érdeklődéssel követtünk. A
Bábszínház is ellátogatott hozzánk, aki szintén elkápráztatott bennünket az előadásával. Február első hetében nyílt napokat tartottunk,
ahol sok érdeklődő szülő és tanító néni is ellátogatott hozzánk, akik
bepillantást nyerhettek a mindennapjainkba.
A nyílt hét utolsó napján tartottuk a Farsangi ünnepségünket,
melyet már mindenki nagy izgalommal várt. Végre mindenki magára
ölthette jelmezét, melyek nagyon egyediek, ötletesek voltak. Vidáman telt a délelőtt, mindenki bemutatkozhatott, közösen énekeltünk,
verseket mondtunk és táncoltunk is. Jót csemegéztünk és a szülőkkel együtt játszottunk. Köszönjük ezúton is a szülőknek azt a sok-sok
csemegét, gyümölcsöt, mellyel hozzájárultak az ünnepségünk sikeréhez.
Egy „Űrutazáson” is részt vehettünk egyik délután, melyet A
Süni csoportosok szerveztek. Egyedi világítós karkötőket kaptunk,
Űrkilövés részesei lehettünk, melyet komoly ellenőrzés alatt tartott
az irányítóközpont. Köszönjük még egyszer a Süniknek a szervezést.
Kati óvó néni, Kitti óvó néni, és
Szabina dajka néni

TISZTELT SZÜLŐK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. március 26-án (hétfőn) nyílt
napot tartunk a bölcsődében, ahol 10-11.30 óráig betekinthetnek a
Zsebibaba és a Micimackó csoport mindennapjaiba.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
bölcsődevezető
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CSALÁDI ESEMÉNY ÜLLÉSEN
SZÜLETÉSI HÍREK
Barakonyi Tamásnak és Kómár Máriának
2018. január 19-én – 3300 grammal – Zoé nevű,

Farkas Ferencnek és Dr. Zsigó Andreának 2018.
január 23-án – 3340 grammal – Amélia Rose nevű
gyermeke született.

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babáknak és szüleiknek!

HALÁLOZÁSI HÍREK
Szécsi Péter 2018. január 29-én (95 éves korában),
Papp Dezsőné (szül: Monostori Borbála) február 12-én (71 éves
korában) elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

APRÓHIRDETÉS

Üllés, Móra Ferenc utca 12. szám alatti közművesített építési
telek eladó. Érdeklődni: 20/439-3226 telefonszámon.
--------------------------------------------------------------------------------------Kertészetbe női munkatársat keresünk állandó foglakoztatásra.
Egész éves szerződéses munkaviszony.
Érdeklődni: 30/ 370-6230
--------------------------------------------------------------------------------------1 hektár – erdőtelepítésre alkalmas – lucernaföld eladó.
Érdeklődni: 06/30/374-0989
--------------------------------------------------------------------------------------Savanyú káposzta, szelt és leveles hasáb eladó.
Jön az influenza szezon, előzze meg C-vitamin tartalmú savanyú
káposztával! Péter Pál – Wesselényi utca 31. 06/30/822-1986

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép márciusi
számának lapzártája:
2018. március 19-én, hétfőn lesz.
Hirdetéseket, cikkeket leadni a Polgármesteri Hivatalban Balogh
Mártánál személyesen, vagy a balogh.marta@ulles.hu e-mail címen – legkésőbb HÉTFŐN 12 ÓRÁIG – lehet.
Az újság pontos időben történő megjelenése érdekében kérjük a határidő betartását!

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

Köszönjük!

