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KEDVES ÜLLÉSIEK!
Az év legszebb ünnepe közeledik,
a legtöbb helyen már elkezdődött a
készülődés. Néhány nap és itt van
Karácsony!
Engedjük el egy kis időre az anyagias
világot, hagyjuk a munkát. A karácsony ne a vásárlásról, az ajándékokról, hanem a szeretetről szóljon. Koncentráljunk az igazán fontos dolgokra:
a családra, a pihenésre, a töltődésre.

Adjuk át magunkat az ünnep áhitatának, engedjük, hogy néhány
napra csak a jó dolgok kapjanak helyet az életünkben. Élvezzük a
beigli, a finom karácsonyi étkek ízét, örüljünk a rokonok, barátok
társaságának.
Kívánom, hogy mindenki részesüljön az ünnep felemelő érzéséből,
jusson el mindenkihez a Karácsony igazi üzenete:
„S hogy ne a hóban, csillagokban,
ne ünnepi foszlós kalácson,
ne a díszített fákon, hanem
a szívekben legyen karácsony.”
(Szilágyi Domokos: Karácsony)

Kívánok minden Kedves Üllésinek
Boldog Békés Karácsonyi Ünnepeket, és
Sikerekben Gazdag Új Évet jómagam és a
Képviselőtestület nevében
Nagy Attila Gyula
polgármester

www.ulles.hu
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MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk 2019.01.19-én 19 órától
VÉSZ Üllés Egyesület IV. Jótékonysági Estjére, mely
a Potyondi Vadásztársaság
támogatásával kerül megrendezésre
„Egy jó ügy szolgálatában”
Az est helyszíne: Üllés Déryné Kulturális Központ
vendégvárás: 19 óra
$]HVWKDQJXODWipUWIHOHOĴV]HQHNDU
Diamond Exclusive Partyzenekar
Egy kellemes vacsora várja önöket 20 órától!
Éjfélkor tombolasorsolás
Tombolatárgyak felajánlását szeretettel várjuk.
5pV]YpWHOHOĴUHPHJYiViUROWEHOpSĴMHJJ\el.
Támogatói jegy kapható!
„Mindig tud adni, akinek a szíve szeretettel van tele”
Proklosz
További részletek a plakátokon!
Várunk mindenkit szeretettel!
VÉSZ Üllés Egyesülete

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Szegedi Tankerületi Központ, mint munkáltató pályázatot hirdet
testnevelő tanár munkakör betöltésére.
A pályázatot, iskola@forraskut.hu Sápi Zoltán címére kell benyújtani.
A munkakör betöltésének helye: 6794. Üllés, Dorozsmai út 53.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. január 28.
A jogviszony időtartama: határozatlan
A pályázathoz csatolandó az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség és szakmai önéletrajz.
Sárközi Emília
0630/6192560

TÁJÉKOZTATÓ A
POLGÁRMESTERI HIVATAL
DECEMBERI
ÜGYFÉLFOGADÁSÁRÓL
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Üllési Polgármesteri Hivatal
2018. december 27-től 2018. december 28-ig IGAZGATÁSI
SZÜNET-et tart.
Ügyfélfogadás 2019. január 2. napjától (szerda) a megszokott ügyfélfogadási időben.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

TISZTELT LAKOSOK, TISZTELT
VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Értesítem Önöket, hogy 2019. január 7-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

ÁLLATORVOSI ÜGYELET –
2018. DECEMBER 2019. JANUÁR
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
2018. december 22-23.
december 24-26.
december 29-31.

Dr. Kovács Tibor 06/30/9653-114
Dr. Papp Sándor 06/30/4879-805
Dr. Hursán Mihály 06/30/9986-139

2019. január 1.
január 5-6.
január 12-13.
január 19-20.
január 26-27.

Dr. Hursán Mihály
Dr. Szőke Csaba
Dr. Papp Zalán
Dr. Kovács Tibor
Dr. Tóth Ferenc

06/30/9986-139
06/30/3245-032
06/20/9739-149
06/30/9653-114
06/20/4763-517
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TESTÜLETI ÜLÉS VOLT

HULLADÉKGYŰJTÉS

A Képviselőtestület november 29-én rendkívüli ülést tartott.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlan elől történő
SZELEKTÍV HULLADÉK elszállítás az alábbiak szerint alakul:
Szállítási napok: 2019. január 7., HÉTFŐ, január 21. HÉTFŐ

A képviselők nyílt ülés keretében döntöttek a KEHOP-3.2.1
kódszámú felhívás keretében „A hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztése a Mórahalmi és Kisteleki járásban, illetve Domaszék és
Szatymaz településeken különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre" megnevezésű projekt
megvalósításáról és a projekt megvalósításának rendelkezéseit tartalmazó konzorciumi megállapodás elfogadásáról szóló Tájékoztató
elfogadásáról.
A Képviselőtestület megalkotta a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében nyújtott 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás helyi szabályairól szóló
rendeletet.
A Képviselőtestület december 13-án tartotta munkaterv szerinti
ezévi utolsó ülését.
Az ülés keretében a képviselők döntöttek:
– a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról szóló Tájékoztató elfogadásáról,
– a Képviselő-testület 2019. évi munkatervéről,
– a települési önkormányzatok 2018. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás részbeni visszafizetéséről.
A képviselők ezen ülés keretében módosították az önkormányzati tulajdonú bérlakások és nem lakás célú helyiségek bérbeadásáról
szóló 10/2014.(VIII.28)önkormányzati rendeletet, valamint megalkották a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben ellátásokról és Üllés Nagyközségi Önkormányzat 2019. évi önkormányzati
költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendeleteket.

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 figyelmet arra, hogy a ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS
pontos feltételeit tartalmazó Tájékoztatót a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján tekinthetik meg.
A szállítás a Tájékoztatóban foglalt feltételek szerint történik. Amenynyiben a gyűjtés, illetve kihelyezés nem eszerint valósul meg, úgy a
hulladék nem kerül elszállításra!
Zöldhulladék szállítási időpont: 2019. január 14. 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

ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI
DÍJ VÁLTOZÁSOK!

A képviselők zárt ülés keretében döntöttek:
– az Üllés Nagyközségi Érdemérem adományozásáról. 2018. évben érdemérmet Tóth Tamás Üllés Erkel Ferenc utca 21. szám alatti
lakos kapott.
– étkezési díjhátralékok ügyében, (döntöttek arról, hogy a hátralékosokat szólítsák fel, és amennyiben a tartozásukat 15 napon belül
nem rendezik, úgy az étkezési szolgáltatásukat függesszék fel)

A Képviselőtestület 2018. november 20-i ülésén módosította az étkezési térítési díjakra vonatkozó rendeletet. (lásd: Képviselőtestületi
ülés volt című cikkben)

A Tisztelt Lakosság a nyílt ülésről szóló jegyzőkönyvet
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.

Bölcsődei ellátás:
Óvodai ellátás:
Iskolai étkezés:
Vendég ebéd:

Nagy Attila Gyula polgármester

DÉRYNÉ KULTURÁLIS KÖZPONT
NYITVATARTÁSA
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,
pont az alábbiak szerint lesz nyitva:
2018.12.24 - 2019.01.01.
2019.01.02 - 2019.01.04.
2019.01.05.

hogy a Déryné Kulturális KözZÁRVA
12-20- óráig
14-20 óráig

Meszesné Volkovics Szilvia igazgató
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Az étkezési térítési díjak 2019. január 1-jétől az alábbiakra változnak:
527 Ft/nap (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)
483 Ft/nap (tízórai, ebéd, uzsonna)
Tízórai: 127 Ft, ebéd: 362 Ft, uzsonna: 95 Ft
819 Ft

Szociális étkeztetés díjai:
a) Amennyiben az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 110 %-át (1-31.350
Ft-ig), a térítési díj: 32 Ft,
b) Ha az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 110-180 %-a (31.351 Ft – 51.300 Ft) között van,
a térítési díj: 265 Ft,
c) Ha az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 180 %-át (51.301 Ft-tól ) meghaladja: 486 Ft,
d) Ha jövedelemmel nem rendelkezik, a térítési díj: 0 Ft.”
Belterületen kiszállítás díja: 70 Ft/ellátási nap.
(a fenti díj ÁFA-val növelt, bruttó összeg)
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

www.ulles.hu

TISZTELT ÜLLÉSI LAKOSOK!

KÖZÉRDEKŰ FELHÍVÁS!

Örömmel jelentem be Önöknek, hogy végéhez közeledik az Egészségház felújítása.

A téli időjárási viszonyok között a közlekedés során különösen
kell figyelni mind a gépjárművezetőknek, mind a gyalogosan közlekedőknek a havas, jeges, csúszós útviszonyokra.
Az ingatlanok, üzletek, vendéglátó-ipari egységek, elárusítóhelyek és társasházak előtt lévő járdaszakaszok (az ingatlan és az úttest közötti valamennyi járdaszakasz) folyamatos tisztántartásáról,
a hó eltakarításáról, a síkos járdaszakasz (járda hiányában másfél
méter széles területsáv) felszórásáról a tulajdonos/használó köteles
gondoskodni.
Az ingatlan tulajdonosa/használója köteles a járdaszakasz melletti átereszeknek, árkoknak, csatornanyílásoknak hótól, jégtől és más
lefolyást gátló egyéb anyagtól való megtisztításáról gondoskodni.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a biztonságos közlekedés biztosítása és a személyi sérülés elkerülése végett az ingatlanok előtti
járdákról a havat szíveskedjenek eltakarítani, valamint jegesedés
esetén azt felszórni homokkal, fűrészporral, vagy salakkal!
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét arra is, hogy a járda fölé
belógó faágakat vágják le, mert a hóteher miatt az ágak sérülést is
okozhatnak (1,5 méter járdaszélességet figyelembe véve a fák ágai a
hó súlyától sem hajolhatnak 2 méter magasság alá) A fenti teendők
elvégzése környezetünkben mindannyiunk érdeke a biztonságos közlekedés és egészségünk megóvása céljából.

A munkálatok még ez évben befejeződnek, az orvosok és a védőnő
várhatóan 2019. január közepén vehetik birtokba az épületet.
Kérem figyeljék az orvosi rendelőknek, illetve a védőnői tanácsadónak átmenetileg helyet adó épületeknél a kiírást az átköltözés és nyitás pontos dátumáról. Az időpontról Üllés honlapján és Üllés község
Facebook lapján is hírt adunk.
Nagy Attila Gyula polgármester

FALUGAZDÁSZ HÍREK
• Őstermelői igazolványokkal kapcsolatos ügyintézésre 2018 december 18-ig van lehetőség ebben az évben.
• Gyümölcsös bejelentése: Felhívnám a termelők figyelmét, hogy
a 2500 m2-nél nagyobb, 2018.01.01.előtt telepített gyümölcsösöket 2018. december 31-ig kell jelenteni.
• 2019. januárban az első ügyfélfogadás időpontja:2019.01.07-én
lesz, de ügyintézés előtt kérném a telefonos egyeztetést.
• Gazdálkodási napló beküldése szükséges AKG, Öko-s gazdáknak,
Natura 2000-es, valamint természeti hátránnyal érintett (THÉT)
területen gazdálkodóknak 2019. január 31-ig.
• Nitrát érzékeny területen gazdálkodók és háztartási igényt meghaladó mértékben állattartást végző gazdák esetében a napló beküldése 2019. március 31-ig lehetséges.

Kellemes Karácsonyi ünnepeket és eredményekben
gazdag boldog újévet kívánunk!
Halász Zsolt
30/3372535

Czakóné Dudás Mónika
70/4893-853

ÜNNEPI ÉS

2019. JANUÁRI MISEREND
Tájékoztatom a település lakosságát, hogy az ünnepi miserend az
alábbiak szerint alakul:
december 23-án
december 24-én
december 25-én
december 26-án
december 31-én
december 31-én
2018. január 1-jén

9 és 17 órakor
22 órakor
9 órakor és 17 órakor
9 órakor
9 órakor
17 órakor
9 órakor
17 órakor

Vasárnapi szentmisék
„Éjféli Mise”
Karácsonyi Ünnepi mise
Karácsonyi Ünnepi mise
Hálaadó mise
Ünnepi mise
Ünnepi mise

A 2018. januári miserend az alábbiak szerint alakul:
hétfőnként
17 órakor
szerdai napokon
8 órakor
pénteki napokon
17 órakor
szombati napokon 8 órakor
vasárnaponként
9 órakor és 17 órakor

Együttműködésüket köszönöm.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG CIVIL
SZERVEZETEK RÉSZÉRE
Üllés Község Képviselőtestülete rendeletet alkotott a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről.
A 24/2008. (VI. 11.) Kt. ör. rendelet értelmében a 2009. évtől a civil
szervezetek pénzügyi támogatása pályázati úton érhető el.
A pályázatot írásban, kizárólag a rendelet mellékletét képező Pályázati Adatlap nyomtatvány kitöltésével a Polgármesteri Hivatalban a polgármesterhez lehet benyújtani tárgyév január 20. napjáig
(2019. január 21-ig) A pályázati határidő elmulasztása jogvesztő.
A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről
szóló 24/2008. (VI. 11.) Kt. ör. rendelet, valamint Pályázati Adatlap a
www.ulles.hu honlapon „Pályázatok” menüpontban érhető el, illetve a Polgármesteri Hivatal titkárságán vehető át.
A pályázathoz csatolni kell:
a) a civil szervezet bíróság általi bejegyzéséről szóló végzés 90
napnál nem régebbi másolatát, vagy a civil szervezet alapszabályát vagy működésének egyéb, 90 napnál nem régebbi
alapdokumentumát,
b) az előző évben az önkormányzattól kapott pénzügyi támogatással történő elszámolást
c) a civil szervezet által pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerint részletezve.
A támogatás odaítélésről, a támogatás összegéről a Képviselőtestület dönt.

2019. február 10-én 9.00-kor lesz a Jubiláns házasok megáldása.
Kopasz István
plébános

A pályázattal kapcsolatosan a Polgármesteri Hivatalban Balogh Mártánál személyesen, vagy a 282-122/222-es melléken kérhető felvilágosítás.
Nagy Attila Gyula
polgármester
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SZOCIÁLIS KÖZPONT HÍREI
2018. december 5-én a Szociális Központba is ellátogatott a Mikulás, hiszen az
idősekről sem feledkezik meg. Természetesen nem üres kézzel érkezett, a zsákja kis
csomagokat rejtett, amellyel mosolyt varázsolt mindenki arcára.
Az Adventi készülődést különböző kézműves foglalkozások kísérik, amelynek keretében az intézményt még otthonosabbá,
barátságosabbá varázsoljuk karácsonyra.

Megkérek mindenkit, hogy saját- és embertársai testi épségére vigyázva közlekedjen
a település belterületi útjain, valamint a kerékpárúton. Utóbbi esetében különös körültekintéssel közlekedjen a gyógyszertár, valamint a központi buszmegálló előtti részen.
Felhívom a figyelmüket arra, hogy a közlekedés szabályainak megfelelően használjanak
láthatósági mellényt, illetve gondoskodjanak
a kerékpár kivilágításáról azért, hogy a kisebb-nagyobb balesetek bekövetkezését
elkerüljék.
A biztonság mindannyiunk közös érdeke!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Boldog Újévet kívánok a
Szociális Központ dolgozói nevében!
Móczár Gabriella
Tagintézmény-vezető
HKTT Szociális Központ Üllési Tagintézménye

PRÍMA DÍJ 2018
A Prima Primissima Díjat Demján Sándor vállalkozó a Vállalkozók Országos Szövetsége (VOSZ) támogatásával alapította
2003-ban. Célja „a magyar értelmiség eredményeinek megőrzése, a hazai tudomány,
művészet és kultúra fejlesztésének pártoktól
független erősítése”.
2005-től a Prima Primissima díj területi
díjakkal egészült ki, amelyhez folyamatosan
mind a 19 megye csatlakozott. A megyei
Prima Díjak rendszerének célja, hogy megőrizze a magyar értelmiség helyi eredményeit, erősítve a kisebb társadalmi egységek
összetartozását, elősegítve fejlődésüket.
Minden évben megyénként 3 díjazott veheti
át a megyei Prima Díjat a kultúra, a tudományok, a sport vagy a média világából.
A hagyományokhoz híven 2018-ban is
színvonalas gálaesten adta át a Vállalkozók
Országos Szövetsége (VOSZ) a Csongrád
megyei Prima Díjakat. 2018. november 24én már tizenharmadik alkalommal rendezték
meg az ünnepséget, amelyet Sipos Tamás,
az est házigazdája, a VOSZ Csongrád megyei
elnöke nyitott meg. A köszöntők után a műsorok és a díjátadók következtek. Minden díjazottról kisfilm készült, amelyet a jelenlévők
előtt vetítettek le.
A műsorban fellépett az Üllési Fonó Néptáncegyüttes, a Mórahalmi Fúvószenekar,
Benedekffy Katalin operaénekesnő, valamint
a Pole Magic Rúdtánc Stúdió.
A díjazottakat folyamatosan hívták a
színpadra, együttesünk képviseletében
Nagy Róbert együttesvezetőt szólították.
Az Üllési Fonó Néptáncegyüttest a Magyar
Népművészet és Közművelődés kategóriában találta elismerésre méltónak a megyei
kuratórium.
Nagyon köszönjük mindenkinek, akik
támogatásukkal, önzetlen szeretetükkel az
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BRINGÁSOK FIGYELEM!

Köszönettel: Dr. Borbás Zsuzsanna jegyző

LÚDTOLL

ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ
Boldog új esztendőt kívánni
jöttem én, ennek a szép téli
napnak sugárzó reggelén.
Kamrátokba sok jót, házatokba
békét, szívetekbe a boldogság áldott
csendességét. Tervekhez szerencsét,
munkához kedvet, mindenféle
földi jóból a legkedvesebbet.
Kérem a Jó Istent, adjon áldást
rátok, hogy az új év minden
napját boldogan járjátok.
(beküldte: Dobai Antalné)

APA
Te, aki éjjel-nappal dolgozol értem,
Aki életét adná testvéreimért és értem.
alakulás óta segítették az Együttes életét,
munkáját. Köszönjük táncosainknak, akik
kitartóan dolgoznak az együttes jó híréért, a
szülőknek, akik a gyermekeiket támogatják,
hogy lehetőségük legyen nálunk táncolni,
az Üllési Önkormányzatnak és Nagy Attila
Gyula Polgármester Úrnak, valamint Nyáriné
Tajti Anna korábbi Polgármester Asszonynak a folyamatos támogatást, Juhari László
nyugalmazott iskolaigazgatónak és Sárközi
Emíliának, a Fontos Sándor Általános Iskola jelenlegi igazgatónőjének, hogy mindig
kiemelten kezelték a néptánc tanítását településünkön. Ez a díj nem pusztán a miénk,
hanem mindazoké, akik magukénak érzik az
Üllési Fonó Néptáncegyüttest! Ezer köszönet
és hála!
a táncegyüttes nevében Ótott Zsolt

Nekem van a legjobb életem,
Mert apa és anya itt van énnekem.
Bármit kérek, megkapom.
Valamikor biztos megkapom.

MIÉRT?
Miért zöld a fű?
Miért kék az ég?
Miért sárga a nap?
A gyerekek sokszor kérdezik, hogy: Miért?
Persze a felnőttek sohasem mondják, hogy
miért!
Ez olyan gyerekszokás,
Mint a rosszalkodás.
A választ a miértjeimre
Majd az élettől megkapom.
Gyuris Zsófia
6. b osztályos tanuló
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KÖSZÖNET

ÜLLÉS NAGYKÖZSÉG ÖNKÉNTES
TŰZOLTÓ-EGYESÜLETÉNEK ÚJ TAGJA

A Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület több alkalommal segítette iskolánkat.
Az egészségvédelmi napunkon 40 db gumilabdát és 10 db focit kaptak a gyerekek, ezért kerékpártúrán vettek részt, melyet nagy
örömmel végeztek.
Decemberben már mindenki a Mikulást és a karácsonyt várja.
Ezek az ünnepek szeretet és ajándékozás nélkül nem múlhatnak el.
Mindenki egy-egy Mikulás- csomagot és egy tábla csokit kapott az
egyesülettől. Mindkét ajándékozást egy-egy eseményhez kötöttük:
2018. 12.07. Télapóvárás, 12.21. iskolai karácsonyi ünnepség.
Köszönjük az egyesületnek a gyerekek és a felnőttek nevében,
hogy még meghatóbbá tették az ünnepeket.
Sárközi Emília
tagintézmény-vezető

HUMORRAL TÖLTŐDÖTT ÜLLÉS

Ebben az évben ünnepelte 70. születésnapját az Üllés Nagyközségi Önkéntes Tűzoltósági-egyesület, amelyet már a Falunap alkalmával megünnepeltek a helyiek Sziládi Zoltán önkéntes tűzoltóparancsnok és Nagy Béla, elnök nagy örömére.
„Sokan nem tudják, hogy az egyesület 24 állandó tagból áll, de
ha szükség van a bajban, akkor 32 főre is kiegészülünk. Nagy szomorúságunkra 8 éve elromlott a tűzoltófecskendőnk, pedig nagy szükség lett volna rá az elmúlt időszakban is, mert a Katasztrófavédelem
KAP On-line rendszerétől évente 30-50 riasztást is kapunk.
Miután megkaptam a bizalmat az elnöki posztra összeállítottunk
egy szakmai bizottságot és kezdeményeztük az önkormányzatnál egy
autó beszerzését. Az önkormányzat segítőkésznek bizonyult és a képviselők megszavazták, hogy gépjármű állományunk újra helyre álljon
és hatékonyabban tudjunk segíteni a különböző veszélyhelyzeteknél.
Az ősszel megkaptuk az önkormányzat által 3 millió Forintért vásárolt 1989-es évjáratú, 26000 km-t futott, Steyer típusú járművünket, aminek nagyon örülünk és köszönjük mindenkinek, akik segítettek, hogy új, szinte családtaggal bővülhessen csapatunk”. – mondta
el a másfél éve megválasztott elnök.

Marc Camoletti Négy férfi gatyában című zenés vígjátékát láthatta az üllési közönség.
A parádés szereposztás - Fodor Zsóka, Nyertes Zsuzsa, Fogarassy
Bernadett, Lengyel Eleonóra, Beleznay Endre, Straub Péter és Straub
Dezső - eleve garanciát jelentett az önfeledt szórakozásra.
Ha egy színdarabban négy nő él egy lakásban, abból béke sose
lehet. Ha a háztulajdonosnak hirdetést van kedve feladni, biztos,
hogy az albérlőknek, de még a szobalánynak is kedve szottyan
ugyanazt megtenni. Ki a lakást akarja kiadni, ki önmagát eladni. Van,
aki modellt keres a festményéhez, a másik meg zongoratanítványt.
Az urak pedig érkeztek is sorban, de, hogy nem abban a sorrendben,
ahogyan azt a hölgyek várták, abban biztosak lehettünk. Közben keveredések, félreértések sokaságától kacagott a közönség. A megoldás abban rejlett, hogy a történet végén "legatyásodva" minden
kandúr a párjára lelt. Gyorsan elszaladt az a két fergeteges felvonás,
és mire a csomók kibogozódtak elfelejtettük minden hétköznapi búnkat, bánatunkat.

KONYHAI HÍREK
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Üllési Önkormányzati
Konyha nyitvatartási ideje hétfőtől – péntekig: 6.30 -15 óra
2019. JANUÁRI térítési díj befizetésének időpontja:
január 2-10-ig
7-14 óra között.
Pótbefizetés: január 23-a
7-14 óra között.
Ebédkiadási időpont:
hétfőtől – péntekig
11.30 – 14 óráig.
Ebéd rendelésre, lemondásra előző nap 12 óráig van lehetőség.
Meghitt, békés karácsonyt és nagyon boldog újévet kívánnak a
konyhai dolgozók!
Fodorné Bodrogi Judit
konyhavezető

A vidám, kissé pikáns, poénoktól sem mentes, méltán teltházas
darab nagyszerű szórakozást nyújtott a színházat kedvelők számára.
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ÍRÓK, KÖNYVEK ÉS OLVASÓK  ÜLLÉSI ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓK
S. Dudás Mária költeményeinek témáját az
életből meríti, ezért a versei sokféle témát érintenek. Írásaiban olvashatunk a könnyed szerelmi
lírán át, a könnyfakasztó nehéz élethelyzetekről
is. Marikának, az ő szavaival élve, mindenről egy
vers jut az eszébe. Az aranydiplomás költőnőnek
már több könyve jelent meg és legújabb kötetének
bemutatójára is sokan ellátogattak a Déryné Kulturális Központba. Dr. Nyáriné Tajti Anna, az írói klub
vezetőjének bevezetője után Meszesné Volkovics
Szilvia, a Déryné Kulturális Központ igaztatója méltatta az írónő munkásságát. Az est pillanatok alatt
elrepült, hiszen az írónő és az írói klub tagjainak
csodás versei mellett Lajkó Gizella és Juhász Sándor is énekelt. Marika az est végén dedikált és finomságokkal is vendégül látta az íróolvasó találkozót megtisztelő vendégeket.
Az Országos Könyvtári Napok keretében a Nemzeti Kulturális
Alap és a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár támogatásával
érkezett hozzánk Bosnyák Viktória írónő. Az üllési gyerekek nagyon
várták már, hiszen nem voltak ismeretlenek számukra az írónő szórakoztató, játékosan tanító gyermekregényei. A találkozón megtudhattuk, hogyan lett Viktóriából írónő, hogyan születtek a regényei, nagy
sikere volt a nyelvtörő játéknak és a közmondásokat is igyekeztünk
elferdíteni, de mindig megszületett a helyes megoldás. Az író-olvasó találkozón jól szórakoztunk, nagyon szerettük volna, ha az írónő
tovább tud maradni, de mikor elbúcsúzott, az is olyan volt, mint a
mesében a varázslat „Abarakadabra! Huss!” és már ott sem volt. A
gyerekek nagyon örültek a dedikált könyvjelzőnek, amit ajándékba
kaptak és a találkozó óta a lelkes kis olvasók folyamatosan kölcsönzik az írónő regényeit.
Az Üllés Nagyközségért Érdemérem elismerésben részesült
nyugdíjas pedagógus, Hunyadvári István életét végig kíséri a rímfaragás, eddig három kötete jelent meg. A mostani rendhagyó író-olvasó találkozón a készülő negyedik kötetből kaptunk ízelítőt. Az esten
az írói klub tagjai is bemutatták egy-egy írásukat, Pista bácsi a Déryné Kulturális Központ dolgozóit is felkérte verselni. Elhangzott „Mikor

ADVENT ELSŐ HÉTVÉGÉJE
ÜLLÉSEN
Szorgos kezek díszítették a Szabadság teret Üllésen, gyönyörű
pompájában várta a kíváncsi nézősereget.
Az ünnepség 16 órától kezdődött. Meszesné Volkovics Szilvia, a
Déryné Kulturális Központ igazgatója felkonferálta a műsorszámokat,
majd Egri Zoltánné, a Máltai Szeretetszolgálat Üllési Csoport-vezetőjének beszéde következett. Köszöntőjében kihangsúlyozta, hogy az
ünnepekkor kiemelten fontos a család szerepe, a szeretet és nem
utolsó sorban a rászorulók megsegítése. Ezt követően Egri Zoltánné
és Füredi Andrea, a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének Üllési Csoportja-vezetőjével gyújtották meg a lángot az első
gyertyán. A meghitt pillanatokat a Fonó Néptáncegyüttes fergeteges tánca követte, amelyet a Por Együttes kísért muzsikájával. A
közönséget teljesen magával ragadta a friss Príma-díjas együttes
előadása.
A jelenlévők ezután megkóstolhatták a különböző forralt borokat
és teákat a frissen sütött briós és pogácsa mellé.
Karácsonyra készülődés hangulata és illata lengte be a teret.
Barna Beáta
Déryné Kulturális Központ
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iszik a magyar ember”, „Giza mama beszólt”, „Kire
hasonlít a baba?” című költemények Bakó Tiborné,
Barna Beáta, Meszesné Volkovics Szilvia előadásában. Pálnik András és a Királydinnye Citerazenekar
virtuózan pengette a citerát, valamint igazi, fiatal
tehetség Zádori Vivien énekében gyönyörködhetett a közönség. Hunyadvári István előadásában
számos humoros, pajzán, szívhez szóló költemény
hangzott el és a közönség a találkozó végén úgy állt
fel, hogy szívesen maradt volna még tovább is. Az
új kötet szerkesztési munkálatai gőzerővel folynak
és az illusztrációk is készülnek Szabó-Kántor Veronika, dr. Székács Péter segítségével.
Gut Gabriella kivételesen nem edzőcipőben, sportos öltözetben
kulaccsal érkezett Üllésre, hanem a “Mire vársz? Hozd magad fitt formába" c. új könyvét hozta el nekünk bemutatni. Az előadás folyamán
igazi pozitív energiabombát kaptunk, amiben benne volt Gabi tudatosan átgondolt célok segítségével felépített élettapasztalata, munkássága, életvidám, lelkes segítőkész hozzáállása embertársaihoz,
hiteles tudása a sporttal és az egészséges életmóddal kapcsolatban.
Ez a lelkesedés és hit ragadott bennünket magával, olyan sodró lendülettel, olyan motivációtól fűtött életerőt adva, hogy bizony úgy
éreztük, ha szükséges apró lépésekben, de változtassunk helytelen
táplálkozási szokásainkon, építsük bele az egészségünk megőrzése
érdekében a sportot mindennapjainkba. A lélek nyugalma, békessége, a pihentető alvás és a negatív dolgok kizárása, a pozitív mindennapi hozzáállást segítheti, amely az egészséges testhez és lélekhez
nélkülözhetetlen. Olvasd el Gabi könyvét és hozd magad fitt formába!
Meszesné Volkovics Szilvia ig.

ÉLETMÓD KLUB 2019-ÉVI
MUNKATERV.
Január 17:

Cukorbetegségről (tapasztalatcsere,
alapismeretek)
Célok, tervek az újesztendőben!
Február 21:
Relaxációs technikák és gyászfeldolgozás
(Meskó Mercédesz szakpszichológus)
Március 21:
Főzzünk egészségesen!
Április 18:
Diéta mint gyógyszer! (Rozmann Irén dietetikus)
Május 16:
Testünk-lelkünk kapcsolata, pszichosomatikus
betegségek (Dr. Csonka Erika)
Június 22:
Kirándulás(Gyopárosfürdő)
Július 18:
Elfogadás elengedés! (Füredi Andrea)
Augusztus 15: Kézműves foglalkozás (Hajdúné Julika)
Szeptember 19: Mozogjunk együtt! (Ádám Patrícia)
Október 17:
Egészségvédelmi hét!
Cukorbetegségről a szakember (Dr. Czékus Csilla)
Hangulatjavító est! (Dr. Csonka Erika)
November 21: Felkészülés az ünnepekre!
Helyes légzéstechnikák
Mentál higiénés társasjáték
(Makráné Körtvélyesi Tünde)
December 19: Évzáró ünnepség (Munkaterv elkészítése)
Minden hónap 3-dik csütörtök17.00 óra (Napos piac épülete!)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk:
Dr. Csonka Erika
Füredi Andrea
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HULLADÉKUDVAR NYITVA TARTÁSA
A hulladékudvar az alábbi nyitva tartással várja a település lakosságát:
nap
délelőtt
délután
hétfő
8-11 óráig
14-17 óráig
szerda
8-11 óráig
14-17 óráig
szombat
9-12 óráig
1220 – 1720 óráig

MOZGÁSKORLÁTOZOTT
EGYESÜLETI HÍREK!
2019-ben első alkalommal február 8-án, pénteken 15 órai kezdettel
tartunk megbeszélést a Déryné Kulturális Központban.
Témák:
Éves munkaterv és tagdíjak befizetése lesz

INGYENES ULTRAHANGOS ÍZÜLETI
VIZSGÁLAT A CSIPKERÓZSA
PARKHOTELBEN.

A felsorolt ízületek ingyenes vizsgálata lehetséges: váll, könyök, kézfej, ujjak, csípő (elöl), térd és boka.
Előzetes bejelentkezés szükséges a következő telefonszámon:
06(77) 700-750
Cím: 6135 Csólyospálos, Tanya 34.

VÉRADÁS

2019. január 3-án (csütörtökön) 13-17 óra között véradás lesz a
Déryné Kulturális Központban.
Személyi igazolványt, lakcímkártyát, TAJ-kártyát kérjük, hozzanak
magukkal.

Füredi Andrea

Segíts, hogy segíthessünk!

CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLDALA
A XXIII. JÓTÉKONYSÁGI EST TÖRTÉNETE…
2018.11.24-én volt a XXIII. Jótékonysági Estünk.
Az ötletelések után döntöttünk az Est profiljáról, legyen ez az este az,
ahol minden Gesztenye!
A dekoráció elkészülésének a gyermekek is részesei voltak! Hiszen
még valamikor szeptember végén Simon Mihály felajánlásából az
óvodások elindultak gesztenyét gyűjteni! Miután megtöltötték a kis
kosaraikat, visszaindultunk az óvodába és mint valamikor Jancsi és
Juliska, mi is visszataláltunk volna az úton, mert amerre mentünk
szóródott a gesztenye a kosárból!
De gesztenyét gyűjtött nekünk Kuklisné Erzsike, Ambrus Erzsébet
is, így kellő mennyiségű alapanyag állt a rendelkezésünkre.
Ezzel a közös élménnyel indult útjára az est szervezése. Majd jöttek
a jobbnál jobb ötletek és a kivitelezés, melyet kollégáimnak köszönhetünk.
Miután elkészült a meghívó ötlet ill. a meghívó, aminek nyomtatásában Szabó Erik az s-Paw tulajdonosa volt a segítségünkre, akkor a
kollektíva ügyes kezeinek köszönhetően árasztotta el a falu postaládáit a báli meghívók garmada.
Ezzel párhuzamosan szerveződtek a próbák a Szamóca csoportban. Nagyon ügyesek voltak a gyermekek, köszönjük szépen! Icu és Barbi óvó
néni valamint Dóri dajka néni terelgette a kis Szamócákat.
A szülők Gyöngyösiné Simon Mariann instrukcióival próbáltak időt,
energiát nem kímélve. Gyönyörű, színvonalas műsorban volt részünk.
A táncoló szülők:
Gyöngyösiné Simon Mariann, Bozsóné Tóth Zsanett, Fazekas
Anett, Fári Nikoletta, Lukács Kitty, Ocskó Annamária, Tóth Tímea, Sós Eszter, Zádori Dalma, Némethné Tokodi Tímea, Peták
Alexandra, Tapodi Tímea, Bakkné Bundzsák Cintia, Bodor Erzsébet, Szűcs Anikó, Kocsis Beáta, Borbély Szimonetta
Köszönjük szépen a munkájukat!
Mi dolgozók hűen a gesztenyéhez, Geszti Péter zenéjére roptuk a táncot. Köszönöm a kollégáknak az esti próbákat, ötletességüket és a
sok-sok erre fordított időt.
Mindezek mellett az oly aprónak tűnő dolgok is szerveződni kezdtek,
mint például:
– dekoráció:sok-sok ötletelés után beindult a gesztenye projekt.
– szponzori fal: Icu óvó néni keze munkáját dicsérte
– a tombolajegyek előkészítésével Marika óvó néni dolgozott. Köszönjük szépen!

– készültek bemutató sarkok, ahol kukoricából nem volt hiány Szilvi
óvó néni ötletelt vele és dolgozta fel az anyagot.
– a nagy meghívókat a falu hirdető tábláira Bokor Józsefné Eszter
hordta szét a Bölcsis dolgozókkal együtt
Barbi óvónéni a gyermekrajzok és munkák gyűjtögetése után egy
kész kiállítást rendezett be az aulában, a kollégák segítségével.
Tünde óvó néni hangulatos „szalvétatartó-gyárat”nyitott az ő kezük
munkáját dicsérték a kedves szalvétatartók.
Természetesen gesztenyés Fotópont is várta a bálozókat Évi és Kitti
óvó néni ötletelése alapján.
A dekoráció szépségét emelték, Kuklisné Erzsike hintázó gesztenye
manói hiszen ő készítette az első prototípusokat, majd a kollégák
ügyes kezei rajzolták és nyírták őket.
A gesztenye hátú csiga sokadalom Simonicsné Ibolyának és a
bölcsis kollégáknak köszönhető, Ferenczi-Barna Aliz, Dóri és Ildi
néni pedig naponta jöttek az újabb és újabb feladatokért, munkáért.
Illetve a dajka nénik munkáját is köszönöm, akik egy egész varrodát
nyitottak, hiszen a bálunk Gesztenye figuráit ők készítették el. Julika
és Gotti néni, Mónika és Dóri néni, és Moncsi dajka néni segítette a munkánkat. Napokon át kihasználva az alvásidőt, szabtak,
varrtak, nyírtak előkészítettek minden eszközt. Köszönjük szépen a
sok-sok ötletelést és munkát!
Köszönetet mondunk Peták Alexandrának, Túri Csabánénak és Patai
Évának is.
Az asztalok fényét és szépségét Czakóné Dudás Mónika gyönyörű
asztaldíszei ékesítették.
A dekoráció egy része, mely a mennyezeten díszelgett, Gyuris Vetró
Klári munkáját dicsérte az ő felajánlása, Klári ezzel támogatta a Jótékonysági Estünket.
Köszönjük a Művelődési Ház dolgozóinak és a Technikai csoportnak is a segítséget.
A Bál megörökítésében Gyuris Máté volt segítségünkre, illetve a
fotós Bakóné Judit volt.
A jó hangulatról a Coco Bongó Együttes gondoskodott.
Ezek mellett nem utolsó sorban kellett ételről, italról is gondoskodni,
amiben Nagyapáti Károlyné Klárika néni és a VADGESZTENYE
csapata volt segítségünkre.
A finom sós sütemény GYURIS GÉZÁNAK és csapatának köszönhető.
Valamint Bozsákné Erzsike finom süteményei várták a bálozókat.
Méltán mondhatjuk, hogy finom, ízletes, bőséges, ínycsiklandozó
ételek kerültek az asztalra.
De ehhez az is hozzájárult, hogy a szülők, nagyszülők, vállalkozók a
zöldségek, gyümölcsök sokféleségét a lehetőségünkre bocsátotta.
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Sorolhatnám az almát, körtét, paprikát, krumplit, paradicsomot, répát, káposztát, hagymát, tököt, savanyúságot, déli gyümölcsöt.....,
amit köszönhetünk, a következőknek:
Agrona Ker Kft., Csóti Vilmosné, Benzid Anikó, Péter Mihály,
Szabó Karolina és Dudás Zsolt, Fekécsné Varga Nikolett és
Fekécs Lajos, Juhász Flórián és Fancsali Tímea, Tóth Hajnalka
és Huszár Attila, Takács-Zádori Kitti és Takács Gábor, Ungi Renátó, Juhász Gabriella, Berta Lajos, Miksi Péter és Miksi Lolita,
Nagy Zsolt László, Szolnoki Elvira, Vass Kornél, Tanács Lilla és
családja, Farkas Zoltán, Vass István, Németh László és családja,
Szekeres János, Fodor Ferenc és családja, Peták Lajos és Gyuris Dóra, Peták Antal és családja, Csenderes Vadásztársaság
De ezzel még nincs vége, a Bölcsődés Micimackó és Zsebibaba csoport, valamint a Manócska és a Kisvakond csoportos szülők tettek
meg mindent az előmosogatásért és a pénteki pakolásért. Az előmosogatás és pakolás közben Hunyadvári István finom fánkját, valamit
a dajka nénik meggyes sütijét és kiflijét csemegézhettük!Köszönjük
szépen! Az oly nehéz vasárnapi elpakolás a Szamóca és a Süni csoportos szülőknek köszönhető! A pénteki és vasárnapi bútor és eszköz
pakolást, Maróti Gergőnek és Maróti Zoltánnak köszönhetjük.
Köszönjük szépen a munkáját a következő segítőinknek:
Zádoriné Bata Zsuzsanna, Bakó Tiborné, Tandariné Balogh Angéla, Zádori Dalma, Zádori István, Barakonyiné Kómár Mária,
Lukács Kitty, Szolnoki Elvira, Peták Alexandra, Tapodi Tímea,
Peták Lajos, Gyuris Dóra, Bezdány Zoltánné, Süveg László, Ördöghné Szekeres Tímea, Lajkóné Lovai Éva, Kovács Krisztina,
Ocskó Ágota, Patai Éva, Bakkné Bundzsák Cintia, Bozsóné Tóth
Zsanett, Budai Csilla, Kovács Réka, Sáriné Módra Mária, Maróti Gergő, Hunyadvári István, Sziráki Lászlóné, Bálintné Dékány
Mónika, Maróti Zoltán, Kovács Réka, Szűcs Anikó, Túri Kitti,
Náfrádi Szilva, Takács Gábor, Gyurisné Kovács Katalin, TakácsZádori Kitti, Fancsali Tímea, Litauszki Mariann, Mészáros Éva,
Hovanyecz Attiláné, Túri Csabáné, Borbélyné Budai Renáta,
Szunyogné Dr. Zádori Zsuzsanna, Jerneiné Masa Tünde, Nagy
Barbara, Gyuris Dóra, Palcsók László
Mindezek mellett nem lettünk volna olyan sikeresek, ha nem kapunk
anyagi és egyéb támogatást magánemberektől, cégektől, vállalkozóktól, ki-ki lehetőségeihez mérten. Tombolatárgy felajánlásával, támogató jegy vásárlásával támogattak Bennünket. Szeretném őket is
kiemelni:
Peták Antal és családja, Cseke Autósbolt, Lajkó Zoltán és neje
(Arany J. utca), Tanács Zsolt és családja, WLE Kft. Vállas Gergely, dr. Nyáriné Tajti Anna, Gyuris Péter és családja, Fekécsné
Varga Nikolett, Kopasz István, Budai Józsefné, Dr. Csonka Erika, Dr. Varga Linda, Kálmán Krisztián, Tandari Attila és családja,
Gárgyánné Gyóni Anita, Tajtiné Masír Julianna, Jójárt Tibor, Patakiné Németh Ilona, Simon Sándor, Heintz Sebestyén, Horváthné Vass Edit, Bozsó Kornél és családja, Nagyné dr. Tajti Ilona
és Nagy Ernő, Palcsók László és családja, dr. Vezendi Tamás,
Rácz Attila, Battancs Gergelyné, Kálmán Szilveszter és családja,
Buborék József és családja, Zámbóné Kálmán Katalin, Nagyné
Vass Anikó, Faragó M. Judit, Kun Tamás és családja, Farkas
Zoltánné, Dr. Országh Orsolya, Babarczi Csaba és családja, Farkas Milán és családja, Bakk Zoltán és családja, Czékus István,
Gyuris Ervin, Szabó Ferenc és családja, Tóth András, Tóth Tímea, Zádori Zsolt, Sztarek Zoltán és családja, Zámbó Gábor és
családja, Szolnoki Elvira, Sárközi Emília, Zádori Lajos és Zádori
Lajosné, Wiedner Tivadar és családja, Baranyi László és családja, Fancsali Tímea és Juhász Flórián, Sebők Zalán és családja,
Szabó Karolina és Dudás Zsolt, Szakács Klára, Felhő Gábor és
családja, Süveg László, Rádóczi Lajos és családja, Vass Kornél
és családja, Németh László és családja, Zádori Antal és felesége, Dr. Papp Zalán, Lajtár Ilona, Palcsók László, Süveg László,
Kormos Krisztián és családja, Szűcs István és családja, Kocsisné Hecskó Ágnes és Kocsis Zoltán, Lázár Gergely, Dankó-Vill
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Kft., Rézhúros Banda, Cifra Szoba, Nagymihály Zoltán és családja, Berta Antal és családja, Tóth Norbert és Kovács Krisztina, Vadász Zoltán, Seres Lajos és felesége, Szunyog József és
Szunyog Józsefné, Vörösmartyné Sári Csilla, Kálmán Ferencné,
Szabó Ferenc és családja, Bódi Barbara, Ördögh László, Colosseum Hotel, Nagy Zsolt és családja, Makra Jenő és Makráné
Körtvélyesi Tünde, Dudás Alexandra, Bodó Gergely, Bódi László és családja, Podmaniczki Krisztina, Tóth József és családja,
Miksi Péter és Miksi Lolita, Újvári József és családja, Masír János, Takács Gábor és családja, Patyi László, Simon Zsolt, Tóthné
Kovács Ildikó, Máltai Szeretetszolgálat üllési csoportja, Gyuris
Krisztián, Szent Pál Patika, Mórahalom Városi Önkormányzat,
Megálló Kávézó, Kálmán Szilveszter és családja, Bigorsné Hargitai Éva, Horváthné Farkas Jolán, Zádoriné Bata Zsuzsanna,
Bezdányné Ancsa Tupperware Tanácsadó, Erdélyiné Dudás Anita Ruházat, Játék és Ajándék Üzlet, Juhász Gábor és családja,
Sztarek Zoltán, Vass László, Jász Péter és családja, 3A Takarék,
Dr. Nagy Edit, Simon Sándor, Gyöngyösi Csaba, Farkas Milán és
családja, Kuklis Sándorné, Hecskó Gabriella, Peták Lajos és családja, Juhász Gabriella, Borbély József és családja, Hunyadvári
István, Jernei János, Farkas Mihály és családja, Bernáth Laura, Német Zoltán, Ferenczi-Barna Alíz, Farkas Zoltánné, Nagyné
Vass Anikó, Alkotóház, Nagyné Nyerges Mónika, Peták Lajos,
ZENIT Egészség és Szépség Centrum, Nagy- Makra Elzita, Márta
Antal és családja, Kínai üzlet, Móra Vital Kft., Elixir Hotel Bivaly
Bowling Club, Mártáné Császár Mónika, Hecskó Józsefné, Nagy
Barbara, Fodor Ferenc és családja, Lippai Norbert és Lippainé
Budai Bernadett, Sziráki Lászlóné, Vér István és családja, Üllés
Nagyközség Önkormányzat, Balogh Márta, Tóth Imre és családja, Gyurisné Pigniczki Tünde és Gyuris András, Juhász Róbert
és családja, Pitypang Virág és ajándéksziget Vadnay Anasztázia,
Efzsé, Varga Zsanett és Maróti Gergő, Prímaenergia Zrt. COOP
Zrt., Juhász Attila, Dél-Gasztro, BA-HA-MAS, Önkormányzati Konyha, Fodorné Bodrogi Judit, Royal Sütőipari Kft., Tanács
Hajnalka, Ágostonné Szaniszló Ildikó, Dr. Papp Zalán, Henriette
Textil és Interior, Zádori István és családja, Forráskúti Horgásztó, Gyuris-Vetró Klára, Stabil-Sped Kft., Zádori Antal és felesége,
Illés Géza és neje, Horváth Nikolett Ivett, Rácz Melinda, Sáriné Maca, Csóti Vilmosné, Röfi-Ker Húsbolt Kft., CBA, Deméné
Gyuris Margit, Czékus-Deme Zita, Lucky Club, Direkt-Gáz Kft.,
Kisapáti-Gép Kft. Bordány, Móra Tourist, Ocskó Annamária és
Simon Attila, Zabosfai Kertészet, Maróti-Heg-Szi Kft., Nagyné Móra Gabriella, Czakóné Dudás Mónika, Tuti Turi Hegedűs
Noémi, Puskás és Erdélyi Kft., Újvári Józsefné, Dudás Zsolt és
családja, Dudás-Katona Brigitta és férje, DOMA Food Bt. Paprikatelep, Zádori Zsuzsanna, Zádori Gábor, Vass Csaba, Szemerédi
Ilona, Játékdzsungel Játszóház, Kocsis Beáta, Dudás Alexandra, Szunyog Csaba, Kiss Béla, Kocsis Tamás, Gyöngyösi Csaba,
Jernei János, Bokor József, Bálint László, Ferenczi István, Zádori István és Dalma, Nagy Attila Gyula, Székács Péter, Takács
István, Dobi Zsolt, Tóth József, Baranyi László, Koszó Réka, Németh Zoltán
Végül, de nem utolsó sorban, köszönet illeti, a szülők képviseletében
Ördöghné Szekeres Tímeát SZSZ elnököt is.
Ezen az estén a vendégeket meleg sült gesztenyével vártuk, Lázár
Attila és Tos Attilának köszönhetősen.
S hogy zárjam a sort az Esten résztvevő Bálozókat is köszönet illeti,
a jó hangulatért, a fogyasztásért, a tombola árusításért, vásárlásért,
a támogatásért!!!
A bálunk, jó hangulatú és igen sikeres volt.
KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!!!!!!!!!!!!!
Most pedig, beszéljenek a képek:

A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde lakói

www.ulles.hu
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ÜLLÉS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ÉS INTÉZMÉNYEI

Áldott Karácsonyt és Boldog Új Évet
Biztosítási ügynökség
KÍVÁNNAK A TELEPÜLÉS MINDEN LAKÓJÁNAK!



Nyugdíjbiztosítások



Életbiztosítások

Nagy Attila Gyula
polgármester



Baleset- és egészségiztosítások



Lakásbiztosítások



Vagyonbiztosítások



Gépjármű-biztosítások



Utasbiztosítások

Dr. Borbás Zsuzsanna
MHJ\]Ğ

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Otter János Makarenkó
utcai, Kispál Ervin Petőfi Sándor utcai, Dobi Gyuláné Bem József utcai
és Rácz Gábor Kossuth dűlői lakosoknak, akik fenyőfa felajánlásaikkal
támogatták az Adventi ünnepségsorozat minél színvonalasabb megrendezését, valamint biztosították az intézményi karácsonyfákat.
Nagy Attila Gyula
polgármester

Az UNIQA Biztosító
helyi képviselője:
Pesti Mária, biztosítási tanácsadó
Telefonszám: +36 30 658-9746
E-mail cím:

maria.pesti@uniqa-net.hu

ÜLLÉS JÓKAI UTCA 20. SZÁM ALATT
VÁROM MEGLÉVŐ ÉS LEENDŐ ÜGYFELEIM

ÜLLÉSI KÖRKÉP
LAPZÁRTA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy
az Üllési Körkép 2019 januári számának
lapzártája:
2019. január 18-án, pénteken lesz.
Hirdetéseket, cikkeket leadni a Polgármesteri Hivatalban Balogh Mártánál személyesen, vagy a balogh.marta@ulles.
hu e-mail címen – legkésőbb PÉNTEKEN 12 ÓRÁIG – lehet. Az újság pontos
időben történő megjelenése érdekében
kérjük a határidő betartását!
Köszönjük!

APRÓHIRDETÉS

1 hektár – erdőtelepítésre alkalmas - lucernaföld eladó. Érdeklődni: 06/30/374-0989
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Üllés, Móra Ferenc utca 12. szám alatti közművesített építési telek eladó.
Érdeklődni: 20/439-3226 telefonszámon.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1,1 hektár nemesnyáras erdő eladó. +36 30 3648-429
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Sikerekben Gazdag Boldog Új évet kívánok
minden Kedves Ügyfelemnek!
Tóth Imréné
mérlegképes könyvelő, adótanácsadó
(06/30/515-8065)

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

