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Közéleti Tájékoztató Lap

MEGHÍVÓ
A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde lakói
Szeretettel meghívnak minden kedves érdeklődőt
a Déryné Kulturális Központban
2018. november 24-én tartandó

XXIII. Jótékonysági Estre „Gesztenye Bálra”
Program: 18.00 - 18.30 Vendégvárás
18.30 - 18.45 Megnyitó
18.45 - 19.00 Szamóca csoport műsora
19.00 - 20.00 Meglepetés műsorok
20.00 - VACSORA
TOMBOLA, ZENE, TÁNC hajnalig
A belépő ára: 3500.-Ft
A JEGYEK MEGVÁSÁROLHATÓK 2018.11.12-től az Óvodavezetőnél.
Támogatójegyek árusítása: a Bölcsődében a kisgyermeknevelőknél,
az Óvodában az Óvónéniknél (1000.-Ft/db )
Gesztenye Bálba várunk az idei évben
az ovisok, bölcsisek készülődnek serényen.
Ha elfogadod a meghívást köszönet érte,
ha majd jól érzed magad, már az megérte.
Gondoskodunk róla, hogy ne maradjon szárazon se szem, se torok,
gesztenyéből nem lesz hiány, majd láthatod.
Ezen a napon kínálunk egy jó estét,
derű, öröm járja át majd minden vendég lelkét.
Lábadról a cipőt le kell majd táncolnod,
de remélem a szemöldököd nem kell majd ráncolnod.
Vidámság, jó kedv amit kínálunk.
Örvendünk ha eljössz, mert mi nagyon várunk.
A szlogenünk a régi, ne feledd:
a bölcsisekért, és ovisokért lesz az Est.

www.ulles.hu

TESTÜLETI ÜLÉS VOLT
A Képviselőtestület október 4-én rendkívüli, nyílt ülést tartott.
A képviselők az ülés keretében döntöttek az Egészségház felújítása
és átalakítása Üllésen” című, TOP-4.1.1-15-CS2-2016-00010 kódszámú pályázat – építési beruházás pótmunkáihoz saját forrás biztosításáról.
A Képviselőtestület munkaterv szerinti ülését október 15-én tartotta.
A képviselők döntöttek:
– A lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról
szóló tájékoztató elfogadásáról,
– az Üllési Ifjúsági Sportegyesület kiegészítő támogatás iránti kérelméről.
A képviselők a nyílt ülés keretében az alábbi rendeleteket alkották:
– az önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetéséről és annak
végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2018. évi vitelének
szabályairól szóló 22018.(II.13.)önkormányzati rendelet 2. sz. módosításáról,
– a vásárokról és piacokról szóló rendelet megalkotásáról,
– az „Üllési Talentum” ösztöndíj megalapításáról, a felsőoktatási
intézményekbe tanulók támogatásáról szóló 17/2013.(XI.14.)önkormányzati rendelet módosításáról.
(a rendeleteket a http://ulles.hu/rendeletek link alatt olvashatják)
A képviselők zárt ülés keretében döntöttek:
– 3 db helyi lakáscélú támogatás odaítéléséről,
– az Üllési Talentum ösztöndíjpályázatok elbírálásáról. A képviselők
2 pályázó pályázatát 6.000 Ft/fő/hó ösztöndíjban részesítették
2018. szeptember 1-jétől 2019. június 30-ig – 10 hónapon át.
A Tisztelt Lakosság a nyílt ülésről szóló jegyzőkönyvet a Polgármesteri Hivatal Titkárságán, valamint a http://ulles.hu/kepviselotestulet/
kepviselotestuleti-jegyzokonyvek/2018-kepviselotestuletijegyzokonyvek link alatt, a nyílt ülések előterjesztéseit a http://
ulles.hu/kepviselotestulet/kepviselotestuleti-ulesek-anyagaeloterjesztesek/2018-ev link alatt olvashatják.
Nagy Attila Gyula
polgármester

ÁLLATORVOSI ÜGYELET –
2018. NOVEMBER
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
november 1-4.
Dr. Tóth Ferenc
06/20/4763-517
november 10-11.
Dr. Papp Zalán
06/20/9739-149
november 17-18.
Dr. Papp Sándor
06/30/4879-805
november 24-25.
Dr. Hursán Mihály
06/30/9986-139

TISZTELT LAKOSOK,
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Értesítem Önöket, hogy 2018. november 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
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HULLADÉKGYŰJTÉS
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlan elől történő
SZELEKTÍV HULLADÉK elszállítás az alábbiak szerint alakul:
Szállítási napok: november 5. HÉTFŐ, november 19. HÉTFŐ
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:

november 12. 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

TESTÜLETI ÜLÉS LESZ
Üllés Nagyközség Képviselőtestülete 2018. november 20-án (kedden) 15 órakor ülést tart a Polgármesteri Hivatal Tárgyalójában,
melyre meghívja a település lakosságát.
1) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2) Üllés Nagyközség 2019. évi belső ellenőrzési programja és a
2019. évi ellenőrzési terv időrendi táblázata
3) Használati és Szolgáltatási Szabályzat módosítása
Nagy Attila Gyula
polgármester

KONYHAI HÍREK
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy
a 2018. novemberi térítési díj befizetésének időpontja:
november 5 – november 15.
Pótbefizetés: november 21-én

7-14 óra között.
7-14 óra között.

Ebédkiadási időpont:
hétfőtől – péntekig

11.30 – 14 óráig.

Ebéd rendelésre, lemondásra előző nap 12-óráig van lehetőség.
Fodorné Bodrogi Judit konyhavezető

www.ulles.hu

AVAR ÉS KERTI HULLADÉK
ÉGETÉSÉNEK SZABÁLYAI
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosokat, hogy az avar és kerti hulladékok
nyílttéri égetése minden év október 01-től a következő év április 30ig végezhető. A meghatározott időszakon belül a napi égetést 800 és
2000 óra között lehet végezni, a vonatkozó jogszabályi előírásokban
foglaltak megtartásával.
Üllés nagyközség belterületén az avar és kerti hulladék (az ingatlanok
és közterületek tisztántartása, ápolása, gondozása vagy egyéb kertészeti munkálatok végzése során keletkezett fű, lomb, szár, falomb,
kaszálék, nyesedék, egyéb növényi maradvány) égetésére vonatkozó
helyi szabályozás közül a legfontosabb rendelkezések az alábbiak:
– az avar és kerti hulladék ártalmatlanításáról elsősorban komposztálással kell gondoskodni,
– az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése során a tűzgyújtási tilalomra és a meteorológiai viszonyokra figyelemmel kell lenni. Tilos
az avar és kerti hulladék nyílttéri égetése:
a) a tűzvédelmi hatóság által országosan elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idején,
b) a füstköd-riadó alkalmával elrendelt korlátozás időtartama
alatt,
c) szeles időben,
d) ködös, párás és esős időben,
e) közterületen,
f) egészségügyi, oktatási, nevelési, kulturális intézmények 100
méteres körzetében azok működési ideje alatt,
g) vasárnap és ünnepnapokon
h) szabadban tartott önkormányzati rendezvények, ünnepségek
ideje alatt.
– Az égetést csak a megfelelő tűzvédelmi előírások és nagykorú,
cselekvőképes állampolgár felügyelete mellett szabad végezni. A
tűz őrzéséről és veszély esetén eloltásáról az égetést végző köteles haladéktalanul intézkedni, melyhez szükséges feltételekről az
égetést végző ingatlantulajdonos köteles gondoskodni,
– a füstképződés csökkentése érdekében csak és kizárólag előzetesen szikkasztott, szárított avart és növényi hulladékot szabad
égetni olyan helyen és területen, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz,
– a tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója
köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése
megakadályozható, illetőleg eloltható. Az égetés befejeztével meg
kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell a
visszamaradt parázs, vagy hamu belocsolásáról, földréteggel történő lefedéséről,
– az égetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat semmilyen
más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes anyagot tartalmazó hulladékot.
– az égetés folyamatának gyorsítása érdekében légszennyező segédanyag nem alkalmazható,
A fenti rendelkezések be nem tartása a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes, így tiltott, közösségellenes magatartásnak
minősül.
A tiltott, közösségellenes magatartással összefüggő önkormányzati
hatósági eljárás lefolytatására és a közigazgatási bírság kiszabására
a jegyző jogosult. Az e rendelet alapján kiszabható közigazgatási bírság ötvenezer forintig terjedhet.
A bírság helyszíni bírságként is kiszabható. Az így kiszabható bírság
felső határa maximum huszonötezer forint lehet.
Dr. Borbás Zsuzsanna jegyző

EBÖSSZEÍRÁS 2018.
Tisztelt ebtartók és ebtulajdonosok!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv.
42/B § (1) bekezdése elrendeli, hogy a települési önkormányzat
ebrendészeti feladatainak ellátása érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végezzen. Ezért felhívom a
figyelmüket arra, hogy az Üllés közigazgatási területén tartott
ebekkel kapcsolatban Üllés Nagyközségi Önkormányzata 2018.
november 1. és november 30-a között ebösszeírást végez. Az ehhez szükséges adatlap átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, az állatorvosi rendelőben, illetve letölthető az önkormányzat
honlapjáról is.
Lényeges, hogy minden egyes kutyáról külön adatlapot kell kitölteni, amit a megadott határidőig kell eljuttatni levélben ajánlott küldeményként, vagy személyesen leadva a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatánál (6794 Üllés, Dorozsmai út 40.).
Amennyiben az ebtulajdonos vagy ebtartó a kötelezően előírt adatszolgáltatást nem, vagy nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesíti, illetve megtagadja, abban az esetben a
244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében állatvédelmi bírsággal sújtható. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését a Polgármesteri Hivatal ellenőrzi. Személyes adatainak kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. tv. szabályainak megfelelően történik.
A négy hónaposnál idősebb kutya csak transzponderrel (bőr alá ültetett mikrocsip) megjelölve tartható, amit a jegyző és a területileg
illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hivatal ellenőriz. Amennyiben az ebtartó a törvényben előírt ezen kötelezettségének önként nem tesz eleget, akkor állatvédelmi bírsággal sújtható.
Saját és kedvencünk épsége érdekében fontos a veszettség elleni
védőoltás is, amit évente kell beadatni a kutyának.
Amennyiben az ebösszeírást követően az „Ebösszeíró adatlapon”
szereplő adatokban változás következik be, továbbá amennyiben ezt
követően kerül az eb a felügyelete alá, azt be kell jelentenie a Polgármesteri Hivatal részére a változást követő 15 napon belül.
Üllés, 2018. október 5.
Dr. Borbás Zsuzsanna jegyző

TÜDŐSZŰRŐ EREDMÉNYEK
A térítésköteles tüdőszűrések (pl. 40 éves kor alatt, foglalkozásegészségügyi vizsgálat címén végzett) negatív eredményeit a tüdőszűrés elvégzése után 4 héten belül postázzák az illetékes háziorvosoknak, ezért a negatív leleteket az érintett lakosok tőlünk vehetik át.
A térítésmentes szűrési eredmények az eddigi gyakorlatnak megfelelően a szűrés elvégzése után 4 héttel a területileg illetékes, Mórahalmi Tüdőgondozó Intézetben (Mórahalom, Millenniumi sétány 7.)
vehetők át – a 62/281-008-as telefon egyeztetett időpontban.
Akinek nincs szüksége a tüdőszűrő eredményre, annak nem kell
elmennie érte. Ha valakit kiszűrtek, ki fogják értesíteni, behívják további vizsgálatra. (a behívás még nem jelent feltétlenül rosszat, csak
egy újabb vizsgálat)
A tüdőszűrésen kiemelt lakosok továbbvizsgálása akár térítésköteles, akár térítésmentes tüdőszűrésről van szó, a Mórahalmi Tüdőgondozó Intézetben (cím fent) történik.
Dr. Csonka Erika, Dr. Ország Orsolya háziorvosok
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GYERMEK SPORTFESZTIVÁL ÜLLÉSEN
Az Üllési Ifjúsági Sportegyesület pályázatot nyújtott be az
Interreg–IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program a magyar–szerb határtérség határon átnyúló programjára. (A pályázat kódszáma: HUSRB/1602/32/0064.) A program
határmenti települések nonprofit szervezeteinek együttműködését
célozza. Egyesületünk a szabadkai SUTEAM Egyesülettel valósítja
meg programjait a gyermeksport kölcsönös megismerése jegyében.
A projekt 16 hónapon keresztül, 5 éves kortól 12 éves korig nyújt a
gyermekek részére sportolási-, tanulási lehetőséget a határon innen
és túl.
Az első rendezvény egyesületünk szervezésében 2018. szeptember 29-én volt az üllési sportpályán, melynek keretében megrendezésre került a projekt hivatalos megnyitó ünnepsége és ezt követően
egy sportfesztivál gyermekek részvételével.
A megnyitó alkalmából a rendezvényen beszédet mondott dr.
Szabó Tünde sportért felelős államtitkár asszony és Nagy Attila Gyula polgármester úr is.
Az ünnepséget követően átvette az „uralmat” a pályán a gyermekeknek rendezett sportfesztivál. A több, mint 100 gyermeket
számláló létszámból a legtöbb üllési volt, de meghívtunk szabadkai,
balástyai – és csólyospálosi gyermekeket is.
A pályán állomásokról állomásokra vándoroltak a csapatok felnőtt vezetőjükkel. Volt, ahol kispályás fociban mérték össze tudásukat a csapatok, de a felállított dartsfoci játék, a teqball asztal és a rúgófal is tartogattak meglepetést és új élményeket a gyermekeknek.
Az eredményhirdetést követően minden gyermek éremmel távozott, a csapatokat kupákkal és oklevelekkel is díjaztuk.
A fesztivál alatt szendvicsekkel, teával és finomságokkal – csoki,
alma – is kedveskedtünk a részvevőknek. A napot meleg vacsorával
zártuk, gulyásleves és frissen sült kemencés kalács került az asztalokra.
Egy igazán szép napot töltöttünk együtt szabadkai partnerünkkel,
a SUTEM Egyesülettel, valamint a balástyai – és a csólyosi csapatokkal.
Hisszük, hogy amiért a programot elindítottuk – új barátságok,
öröm, jóleső fáradság – ezen a szeptemberi napon, ott a sportpályán,
létrejött.
Szeretnénk köszönetet mondani a rendezvény előkészületeihez nyújtott segítségéért a Technikai Csoportnak, a meleg ebédért
az Önkormányzati Konyha vezetőjének és munkatársának, a finom
kalácsért Hajdú Lászlónak, Tanács Zoltánnak és segítőiknek, a hangosításért és a konferálásért Mihállfy Lászlónak, a közreműködésért
a Déryné Kulturális Központ vezetőjének, valamint a szülők részéről
Papp Lászlónak és feleségének, Takács Gábornak és feleségének.
És nem utolsó sorban köszönjük az egyesület összes játékosának, aki részt vett a programon játékával vagy segítette a fesztivál
lebonyolítását munkájával.
Üllési Ifjúsági Sportegyesület
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ÜLLÉS NAGYKÖZSÉGÉRT ÉRDEMÉREM

– JAVASLATKÉRÉS A DÍJAZOTT SZEMÉLYÉRE –
Üllés Község Képviselőtestülete 2008. június 10-i testületi ülésén
20/2008. (VI.11) Kt.ör rendeletet alkotott Üllés Községért Érdemérem adományozásáról, melyet ugyanezen tárgykörben alkotott
„Üllés Nagyközségért Érdemérem adományozásáról” című 15/2014.
(XI.06.) önkormányzati rendeletével (továbbiakban: Rendelet) hatályon kívül helyezett.
Üllés Nagyközség Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelete tartalmazza az Üllés Nagyközségért Érdemérem adományozására vonatkozó szabályokat.
A Rendelet 1.§ (1) bekezdése szerint:
Érdemérem adható „azon személyek, személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezetnek az elismerésére, akik a település
fejlesztésében, közéleti, kulturális és gazdasági életében kiemelkedően hasznos munkát végeztek, illetve annak révén a község értékeit
növelő, maradandó eredményeket értek el.”
Az érdemérem elhunyt személynek posztumusz díjként is adományozható.
Javaslatot tehetnek:
a) a Képviselőtestület tagjai,
b) a képviselőtestület bizottságai,
c) a jegyző, illetve az önkormányzati intézmények vezetői,
d) a helyi civil szervezetek,
e) érdekképviseleti csoportok,
f) magánszemélyek
Az ajánlásokat legkésőbb november 30-ig Üllés Nagyközség Képviselőtestületének címére Nagy Attila Gyula polgármesterhez kell
eljuttatni.
Az ajánlásnak tartalmaznia kell:
a) az ajánlott közösség, személy tevékenységének, működésének
ismertetését,
b) az elismerés alapját képező tevékenység leírását, bemutatását,
c) az a) és b) pontokban foglaltak társadalmi, községi közösségi
hasznosságának méltatását.
A Képviselőtestület december 11-i ülésén dönt az adományozott személyéről. A díj ünnepélyes keretek között, december 23-án - Advent
negyedik vasárnapján - a „Karácsonyvárás” rendezvénysorozat keretében kerül átadásra.
Tájékoztatásul Üllés Községért/Nagyközségért Érdemérem díjban
ezidáig részesült személyek, szervezetek:
2008-ban:
„FONÓ” Néptáncegyüttes
Barna Dániel Üllés Árpád d. 53. szám alatti lakos
Ótott Zsolt Üllés Vásártér utca 7. szám alatti lakos
Zámbó Dávid Üllés Árpád dűlő 85. szám alatti lakos
2009-ben
Farkas Attiláné Üllés Móra Ferenc utca 49. szám alatti lakos
Iskola Környezetvédelmi Munkacsoportja
2010-ben
Zsiros Tibor Üllés Gorkij utca 11. szám alatti lakos
Horváth Hanna Üllés Arany János utca 49. szám alatti lakos
A Technikai csoport karbantartó részlege
2011-ben
Ungi Jánosné Üllés Erdélyi utca 47. szám alatti lakos
Királydinnye Citerazenekar
Megyesi Rita Üllés Makarenkó utca 7. szám alatti lakos

2012-ben
Estike Népdalkör
Kalmár Ferenc országgyűlési képviselő
„az Üllési Főzőbanda” (tagjai: ifj. Szalai Géza, Hugyeczné Sárközi
Éva, Vér Istvánné)
2013-ban
Rézhúros Banda
Lapuné Füredi Andrea Üllés Kis utca 13.
Balogh Ferenc Üllés Huszár utca 32.
2014-ben
Tasi Zoltánné Üllés Radnai utca 8/A.
Maróti Róbert Üllés Petőfi utca 42.
2015-ben
Dr. Csonka Erika Üllés Arany János utca 25.
Ferenczi Attila Üllés Móra Ferenc utca 66.
2016-ban
Erdélyi Luca Üllés Huszár utca 3.
Hajdú László Üllés Wesselényi utca 14.
Lajkó István Üllés Szent Margit utca 13.
2017-ben
Hunyadvári István Wesselényi utca 53.
Nagy Attila Gyula
polgármester

TŰZIFÁT CSAK OKOSAN!
– Lehetőleg a nyár elején vegye meg tűzifáját. A legjobb az előző nyáron megvett és fedett, vagy letakart, de oldalról szellős helyen
tárolt tűzifa!
– Ha teheti, inkább köbméterben mérve vegye meg a tüzelőt,
így könnyebben ellenőrizhető a mennyisége, a fa víztatalma pedig
nem befolyásolja a megvett térfogatennyiséget!
– Ha kalodára vásárol fát, győződjön meg a kaloda méretéről,
mivel sokan 0,8x1x1 m-es kalodával dolgoznak és a „Csak ez fér fel
a platóra”, magyarázatot adják. Ebben az esetben is célszerű nettó
(kalodán belül mért) mérettel számolni és fizetni.
– Ha tömegre vásárol tűzifát, figyeljen oda, hogy csak hitelesített mérlegen mért, mérlegjegy, vagy más, mérlegelést hitelesítő
dokumentum alapján kiállított számla birtokában fizessen.
– Csak legálisan működő értékesítőtől vásároljon, aki termékre vonatkozó adatokkal ellátott szállítójegyet és tűzifavásárlási tájékoztatót is biztosít.
– Számolja ki a hirdetett tűzifamennyiség egységárát (Ft/m3,
Ft/mázsa, Ft/kaloda, Ft/zsák) és hasonlítsa össze más kereskedők
által kínált árral, mennyiséggel.
– A megrendeléskor tisztázza a szállítási költséget, mely vonatozhat rakományra, 1 m3-re, raklapra, kalodára, stb. FIGYELEM! Az
„ingyen szállítás árát” általában belekalkulálják az eladási árba, így
ennyivel többet fizetünk a fáért, vagy ugyanabban az árban „szellősebbre” veszik a rakodást!
Ha úgy érzi, vagy tapasztalja, hogy megtévesztés áldozata
lett és az eladó nem hajlandó egyeztetésre (súly, méret, szállítási díj
stb.) őrizze meg az eladótól kapott bizonylatokat és írja meg panaszát
a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatalnak, bűncselekmény gyanúja esetén pedig értesítse a rendőrséget!
(részlet a Csongrád Megyei RFK – Bűnmegelőzési Osztály, 2018.
októberi Hírleveléből)
(központi segélyhívó: 112, körzeti megbízott telefonszáma 0-24
órában: +36-20/232-6655)
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SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IGÉNYLÉSE

FALUGAZDÁSZ HÍREK

Üllés Nagyközségi Önkormányzata pályázatot nyújtott be a települési önkormányzatok Magyarország 2018. évi központi költségvetésről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I. 9. pontja a helyi
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
támogatása iránt. A Belügyminisztérium pályázatunkat támogatta,
így 2018. évben is támogatni tudunk rászoruló családokat szociális
célú tűzifával.

– 2019-2020. évi értékesítési betétlapok kiadása: Azok
az őstermelők részére, akik
2020-ig hatályos igazolványnyal rendelkeznek, kiadható a
2019,2020.évre szóló értékesítési betétlap. A betétlapok
kiadását már októbertől tudjuk
intézni ügyfélfogadási időben, amihez feltétlenül hozzák magukkal az
őstermelői kártyájukat.

A korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzat támogatást nyújthat elsősorban azon személyeknek, akik:
a) aktív korúak ellátásában vagy
b) időskorúak ellátásában részesülnek,
c) lakásfenntartási települési támogatásra jogosultak,
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család előnyt élvez.
Az Önkormányzat támogatást nyújthat továbbá azon háztartásoknak, ahol az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, azaz
az 57.000 Ft-ot, egyedül élő esetén annak 300 %-át, azaz a 85.500
Ft-ot.
A szociális célú tűzifa iránti igényt az erre rendszeresített
nyomtatványon 2018. november 15. napjáig ügyfélfogadási időben lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal szociális irodájában.
A kérelemhez csatolni kell a jövedelmet igazoló iratokat, be kell
mutatni az érvényes személyazonosságot igazoló okmányt, valamint a lakcímkártyát.
Nagy Attila Gyula
polgármester

SZOCIÁLIS KÖZPONT HÍREI
2018. október 1. napján a nappali ellátásban résztvevők a Szociális Központban idősek napi ünnepségen vettek részt. Meghívásunkat
elfogadta Csótiné Ördög Edit Intézményvezető Asszony, aki együtt
ünnepelt időseinkkel. A Fontos Sándor Általános Iskola 4. osztályos
tanulói egy nagyon színvonalas, és megható műsorral kedveskedtek
az időseinknek, amit ezúton is szeretnénk nekik és felkészítő tanítóiknak megköszönni. A műsor után klubtagjaink apró ajándékot kaptak,
majd közös csemegézés és beszélgetés zárta a programot.
Móczár Gabriella
Tagintézmény-vezető
HKTT Szociális Központ Üllési Tagintézménye
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2018.Kárenyhítési év október 31-vel zárul. A kárenyhítő juttatással
kapcsolatos kérelmekkel előreláthatóan 2018. november 5-30-ig kereshetnek fel azok a termelők, akik rendelkeznek 30%-ot meghaladó
elfogadó határozattal.
Támogatások előleg kifizetése 2018. október 16-tól megkezdődött, egységes területalapú támogatás előlege: 32536 ft/ha, zöldítés
előlege 15417 ft/ha)
– Helyszíni ellenőrzések: Az államkincstár ellenőrei lefolytatták a
támogatott területek méréseit, amiről helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvet küldenek az érintett gazdáknak. A jegyzőkönyvben lévő mérésekkel, megállapításokkal kapcsolatban 8 napon belül észrevételt
lehet tenni elektronikusan.
– Másodvetések: A bejelentett másodvetések esetében a betakarítás dátumát is jelenteni szükséges 15 napon belül.
Minden ügyintézéshez kérjük hozzák magukkal az őstermelői
kártyájukat!
– Ügyfélfogadás:
hétfő, kedd 8-16h-ig
Halász Zsolt
30/3372-535
csütörtök 8-12h-ig
Czakóné Dudás Mónika 70/4893-853

www.ulles.hu

SZENT MIHÁLY-NAPI TŰZGYÚJTÁS ÜLLÉSEN
A Szent Mihály-napi rendezvény igazi közösségi esemény településünkön, ahova Üllés nagyközség apraja-nagyja eljön. A település
Vásárterén közösen énekelünk, táncolunk, sütjük a szalonnát.
Szent Mihály-naphoz számos népi hagyomány és bölcsesség
kapcsolódik, ezeket a hagyományokat megtisztelve rendezzük meg
már több éve, az üllési Déryné Kulturális Központ szervezésében a
Szent Mihály-napi tűzgyújtást.
A hagyomány szerint ezen a napon hajtották be az állatokat a téli
szálláshelyükre. Mihály napja a pásztorok elszámoltatásának és szegődtetésének időpontja volt. A juhászok ilyenkor adták át a juhokat
a gazdának, s kapták meg a bérüket.
Erre a hagyományra emlékeztünk Tari József, aranykoszorús
mestertenyésztő és barátainak terelési bemutatójával. Csárdás, a
fantasztikus, fekete magyar puli már megérkezésekor hevesen jelezte, hogy készen áll a feladatra. Gyönyörű fekete rackák lepték el a
karámot, mindenkit elkápráztatva, mert ehhez hasonló esemény még
nem volt a nagyközségben. Az állattenyésztő részletesen bemutatta
a vendégeknek, hogy milyen kutyákat látnak és minden részletre kiterjedően vezette le műsorát. Elmondta, hogy a pulikat a munkája
során ismerte meg, a népszerűség és a divat káros hatásait elkerülő
vérvonalat kedvelte meg bennük.
A rendezvényen a tűzé volt a főszerep. A tűz az emberiség életében mindig fontos szerepet játszott. Jelképezte a szeretetet, a fényt,
az otthon melegét. Az otthont az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparktól kölcsönkapott jurta mutatta be, ahol a gyerekek kézműves
foglalkozásokon vehettek részt, de játszhattak a Csillagösvény Útvesztő Öko- Élménypark játékaival is.
A magyar sámánok ebben az időszakban osztottak kenyeret a
szegényeknek, de a kereszténységben is megmaradt ez a szokás.
Az üllési programon résztvevő vendégek is meg voltak vendégelve
egyszerű, de nagyszerű étellel, szalonnával, kenyérrel, hagymával,
amit nyárs segítségével sütöttek meg a tábortüzeknél.
Az ősi magyarságot egy különleges íjászbemutatóval varázsoltuk
a Vásártérre. A Kassai Lovasíjász Iskola - Faragó Törzse egy kivételes
előadással készült a rendezvényre. A régi íjász lépéseket vegyítették
somogyi néptánc lépésekkel is, illetve szokatlan testhelyzetekből
egyéniben és csapatban is céloztak különböző mozgó tárgyakra is a
szalmabálák előtt. Faragó Csaba a törzs vezetője sok-sok ismeretet
megosztott a résztvevőkkel, majd az íjászok tüzes nyilaikkal meggyújtották a nagy máglyát, amelyet ámulva figyelt a közönség.
A Fonó Néptáncegyüttes körtánca következett, ahol moldvai
táncokat mutattak be és a közönség közül is sokan csatlakoztak a
táncolókhoz.
A kis tábortüzeknél szalonnák sercegtek, családok és barátok
sütögették a finom falatokat, a máglya és a fáklyák fényei ragyogtak
a sötétben és hangulatot fokozta Kiss Mónika és Mihály Csaba duó
zenéje.
Barna Beáta, Meszesné Volkovics Szilvia
Déryné Kulturális Központ

KÖSZÖNET
Köszönöm Tari Józsefnek és barátainak, illetve a Faragó-Törzsnek
a színvonalas műsort, Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparknak
a kölcsönkapott jurtát, a Csillagösvény Útvesztő Öko- Élményparknak a játékokat. Köszönet a Technikai Csoportnak a karám építéséért, a terület berendezéséért, Bokor Józsefnek a rendezvény hangosításáért és nem utolsó sorban kollégáim munkáját.
Meszesné Volkovics Szilvia ig,
Déryné Kulturális Központ
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EKKORA HALAT FOGTAM! – AZ ÜLLÉSI NAGYHORGÁSZOK KIÁLLÍTÁSA
Az Országos Könyvtári Napok keretében valósulhatott meg az
„Ekkora halat fogtam!” című horgászkiállítás.
Manapság megfigyelhető, hogy sok fiatal nagyon elektronikafüggő és csak a telefonjukkal vannak elfoglalva… Kevesen tudják
hasznosan eltölteni a szabadidejüket, pedig széles a paletta.
A sport az egyik legjobb döntés, rengeteg lehetőség van a sportolásra. Biciklizés, futás, vagy séta a szabadban, esetleg egy kellemes napot eltölteni a tóparton horgászattal egybekötve. Minden
korosztály számára elengedhetetlen a testmozgás, ami nem csak a
testet, de a lelket is ápolja, valamint kitűnő időtöltés, főleg ha az
levegőn történik.
Ebből az apropóból készített kiállítást a Déryné Kulturális Központ
az Üllési Árpád Horgász Egyesület együttműködésével.
Már a fotók kihelyezésekor nagy volt az érdeklődés, sokan nem is
tudták, hogy milyen nagy halakat lehet fogni az Üllési Horgásztóban.
Ámulva nézték, hogy milyen gyönyörű a napfelkelte egy horgász szemével, aki minden részletre kiterjedően fotózza le a soha vissza nem
térő pillanatokat a természetben. A kiállításon nemcsak fotók voltak láthatóak, hanem horgászattal kapcsolatos régebbi eszközök is,
amelyet az üllési horgászok bocsájtottak a kulturális központ részére.
Barna Beáta
Déryné Kulturális Központ

KÖSZÖNET
Köszönöm vendégeinknek, hogy megtekintették kiállításunkat,
az üllési Árpád Horgász Egyesületnek a gyönyörű képeket, és a kiállított horgászeszközöket, amelyeket nagy örömmel tekintett meg az
ide látogató közönség.
Meszesné Volkovics Szilvia ig.
Déryné Kulturális Központ
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50 ÉVES KÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYTALÁLKOZÓ

Az Üllési Általános Gimnázium 1968-ban érettségizett diákjai
2018. szeptember 29-én tartották az 50 éves osztálytalálkozójukat.
A gyülekezés az egykori volt Gimnázium épülete előtt történt,
ahol nagy-nagy érdeklődéssel vártuk egymás érkezését. Megható
pillanatoknak lehettünk tanúi, hiszen 50 év alatt nagyon sokat változtunk. Tanáraink közül Martinusz József és felesége, Erzsike megjelenésének örülhettünk. A megérkezést követően a régi iskolánkat
belülről is megszemléltük, osztályunkat megtalálva nosztalgiáztunk,
élményeket meséltünk.
A volt iskolánkból az élmények felelevenítése után a vacsora
helyszínére, a Bali 23 étterembe érkeztünk. Nem feledkeztünk meg

a halottainkról sem, hiszen négy osztálytársunk és néhány tanárunkköztük Csóti Szilveszter igazgató úr és felesége Ancika, akik ebben
az évben távoztak el – sajnos nem lehettek velünk. Egy perces néma
felállással és gyertyagyújtásssal emlékeztünk meg Róluk.
Teli-teli élményekkel feltöltődve búcsúztunk el egymástól azzal,
hogy ezután gyakrabban kell találkoznunk. Nagyon örültünk egymásnak, jó volt együtt lenni!
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Sárközi Emília igazgatónőnek, hogy lehetőséget adott arra, hogy volt iskolánkba bejuthattunk, és rövid időre „diáknak” érezhettük magunkat.

CSALÁDRÓL

TOP-5.1.2.-15-CS1-2016-00001.

A család a nemzet legnagyobb kincse,
Itt születik az igaz jó gyermeke.
Az életkor sok-sok változással jár,
Ehhez minden család alkalmazkodik már.

FOGLALKOZTATÁSI TANÁCSADÁS

Nagypálné Kálmán Ibolya

a Foglalkoztatási Paktum Iroda a „Foglalkoztatási
ĞŐǇƺƚƚŵƾŬƂĚĠƐDſƌĂŚĂůŽŵƚĠƌƐĠŐĠďĞŶ͟ĐşŵƾƉƌŽũĞŬƚŬĞƌĞƚĞŝŶ
ďĞůƺůŵŝŶĚĞŶƉĄƌŽƐŚĠƚĞŶƉĠŶƚĞŬĚĠůĞůƅƚƚ ƺŐǇĨĠůĨŽŐĂĚĄƐƚƚĂƌƚ
aǌƺůůĠƐŝWŽůŐĄƌŵĞƐƚĞƌŝHivatalďĂŶ

Fiúk, lányok, újszülöttek, csecsemők,
Gyermekkor, sok-sok a serdülő fiatal.
Lesznek a férfiakból felnőtt apukák,
Leányokból édes, drága anyukák.

8:30 – 11:45 ŬƂǌƂƚƚ͕
ŵĞůǇŬĞƌĞƚĞŝďĞŶŝŶŐǇĞŶĞƐŵƵŶŬĂĞƌƅƉŝĂĐŝƐǌŽůŐĄůƚĂƚĄƐŽŬĂƚ
ŶǇƷũƚ͘

Teljesíteni kell minden szépet, jót,
Esküdj magyar, soha ne legyél avar.
A nemzetek, nemzetünk fennmarad,
Szabadság, szerelem e kettő a lényeg.

<ƂǀĞƚŬĞǌƅŝĚƅƉŽŶƚŽŬ͗
EŽǀĞŵďĞƌϭϲ͕͘ϯϬ.
ĞĐĞŵďĞƌϭϰ͘

Összefogva éljél más nemzetekkel.
Becsüld Európa össznemzeteit!
Mert így születnek a jó feltételek!
Ezt ne feledd, mert így kell élni neked!
(S.L)

ůĠƌŚĞƚƅƐĠŐĞŬ͗
WĂƉƉ<ƌŝƐǌƚŝŶĂ– ŵĞŶƚŽƌ
06 30 / 55-88-944
ƉĂƉƉŬƌŝƐǌƚŝŶĂΛŵŽƌĂŚĂůŽŵ͘ŚƵ

ÉLETMÓD KLUB
A következő alkalom november 15-én (csütörtök) 17 óra.
Helyszín: Napos piac épülete.
Téma: Főzzünk egészségesen (diétás szakács: Nagy Máté)
Lapuné Andi

ƉƌŽũĞŬƚĂ^ǌĠĐŚĞŶǇŝϮϬϮϬƉƌŽŐƌĂŵŬĞƌĞƚĠďĞŶǀĂůſƐƵůŵĞŐ͘
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CSALÁD VERSBEN ÉS
NOVELLÁBAN
Az Országos Könyvtári Napok keretében a Déryné Kulturális Központ és az Üllési Írói Klub írói pályázatot hirdetett a diákok és felnőttek részére „Család versben és novellában” címmel.
Az alkotások beérkezési határideje 2018. október 1-je volt, melyre szép számmal érkeztek az írások. Az értékelést követően, az eredményhirdetés decemberben lesz. A klub soron következő felolvasó
délutánján a saját versek mellett megemlékeztek Janikovszky Éva
ifjúsági íróról is. A Csigabiga Óvoda, Szamóca Csoport előadása örvendeztette meg a közönséget, melyet nagy tapssal jutalmaztak a
jelenlévők.

Meghívó
Az Üllési Írói Klub következő felolvasó délutánja
Az Üllési Írói Klub következ felolvasó délutánja
2018. november 5-én, 15.30 órakor lesz a Déryné
2018. november 5-én, 15.30 órakor lesz a Déryné
Kulturális Központban.
Központban.
Kulturális
Saját versek
versek mellett
mellett Wass
Wass Albert
Saját
Albert íróról
íróról
emlékezünk meg.

Barna Beáta
Déryné Kulturális Központ

KÖSZÖNET
Köszönöm az óvodás csoport felkészítőinek: Sziráki Lászlóné és
Nagy Barbara óvodapedagógusoknak és a kedves szülőknek, hogy
felkészítették a Szamóca Csoport 3 kisgyermekét: Fekécs Dorottyát,
Újvári Dénest és Dudás Líviát, akik előadásukkal színesítették a klub
délutánját.
Meszesné Volkovics Szilvia ig.
Déryné Kulturális Központ

M
indenérdeklÏdÏt
várunk!
Minden
érdeklődőt szeretettelvárunk!

Felhívás
Vannak régi fotóid?
Kérünk, hozd el a Déryné Kulturális
Központba, ha találtál fényképeet az üllési
régi moziról.
Szinesítsd Te is kiállításunkat!
Köszönettel: Déryné Kulturális Központ
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SZERETETNYELV ÁTADÁSA
Kiss Ilona, diplomás védőnő kéthetente Baba-Mama Klubot tart
Üllésen. De nemcsak innen ismerhetik a helyiek, hanem Ő a gyermekek védő nénije, tanácsadásokon is találkozhatunk vele.
A legutóbbi klub előadásának témája a Családbarát Könyvtár
felhívás keretében, a községi könyvtár felkérése alapján az „Elég
jó anyaszerep” bemutatása volt, a Csigabiga Óvoda és Bölcsöde
bölcsödés korú gyermekek szüleinek részére.
A szakember a család fontosságára hívta fel a figyelmet, ezen
belül is az öt szeretetnyelvre: a szóbeli megerősítésre, értékes idő
együtt töltésére, és az ajándékozásra, illetve a törődés kimutatására,
szívességekre, valamint a testi érintés fontosságára. Az elhangzottak és a véleménycserék során a ”Bármit teszel, szeretlek.” mondatot értékelték a legfontosabb kijelentésnek. A találkozó végén a
meghívott szülők ennek ismeretében egy összeállított tesztet is kitölthettek, így gazdagíthatták önismeretüket is.
Barna Beáta
Déryné Kulturális Központ

KÖSZÖNET
Köszönöm Kiss Ilona vedőnőnek a színvonalas foglalkozást, a
szülők részvételét az eseményen, valamint Marótiné Hunyadvári Zita
óvodavezetőnek, hogy biztosította a program helyszínét.
Meszesné Volkovics Szilvia ig.
Déryné Kulturális Központ
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IDŐSEK VILÁGNAPJA ÜLLÉSEN
Minden év október elsején bolygónk különböző országaiban rendezvényekkel ünneplik meg az Idősek Világnapját – hazánkban is különféle programokkal köszöntik fel őket. Az ENSZ 1991-ben rendezte
meg először a programot, ezzel kívánva megemlékezni a Földünkön
élő körülbelül 600 millió idős emberről.
Üllésen is már hagyománynak számít a szépkorúak megünneplése. A Déryné Kulturális Központ adott helyszínt a rendezvénynek,
ahol Nagy Attila Gyula polgármester köszöntötte a vendégeket. Beszédében kitért arra, hogy nagy szükségünk van az idősekre, az élettapasztalataikra, hogy őrzik, ápolják hagyományainkat, tanítanak,
nevelnek bennünket és átadják bölcsességeiket. Szeretettel gondolunk rájuk, nemcsak ezen a napon, hanem az év többi napján is.
Az ünnepi műsort Szépkorúak köszöntése címmel adták elő a
Fontos Sándor Általános Iskola negyedik osztályos tanulói. Műsoruk
meghatotta az idős hallgatóságot. Az Üllési Önkormányzat Technikai
csoportja által bográcsban főzött marhapörkölt várta a vendégeket.
Közben Csányi Attila szolgáltatta a talpalávalót. Majd a vacsora befejeztével táncos mulatság vette kezdetét, amin Polgármester Úr is
ropta a táncot.
Barna Beáta
Déryné Kulturális Központ

KÖSZÖNET
Szeretnék köszönetet mondani az Idősek Világnapja ünnepségen
nyújtott segítségéért: a Technikai csoportnak, az ÖNO dolgozóinak,
és közvetlen kollégáimnak is munkájukért. Köszönöm a műsort a 4.
osztályos gyerekeknek, és felkészítőiknek: Gyurisné Pigniczki Tündének és Ráczné Budai Mártának.
Meszesné Volkovics Szilvia ig.
Déryné Kulturális Központ

DROGVESZÉLY, FÜGGŐSÉGEK! –
ELŐADÁS

Az Országos Könyvtári Napok keretében az üllési Fontos Sándor
Általános Iskola hetedik osztályában kapott lehetőséget foglalkozás
megtartására a szegedi Dr. Farkasinszky Terézia Drogcentrum előadója, Dobra Krisztina. A diákokkal együtt töltött másfél órában szenvedélyekről, függőségekről beszélgetett a gyerekekkel, különös tekintettel a drogok veszélyes élettani hatásaira hívta fel figyelmüket.
A gyerekek interaktív, játékos formában szerezhettek információt
ezekről a területekről. Az előadó szerint helyesen ismerték fel a károsító magatartásformákat éppúgy, ahogyan számtalan példát tudtak
hozni a védőfaktorokról.
„Korosztályuknak megfelelő ismerettel rendelkeznek a különböző viselkedési függőségekkel kapcsolatban, valamint a legális és
illegális szerhasználat előnyei és hátrányai kapcsán. Különbséget
tudnak tenni jó és rossz minták között. Határozott véleményt tudnak nyilvánítani az Őket körülvevő környezetet illetően, különösen
fontosnak tartják a család szerepét, mert védőhálót képeznek a
negatív hatásokkal szemben. Noha az idő rövidsége miatt az adott
témakör kivesézése teljes mértékben lehetetlen feladat, az iskolások
érzékenyítése, a tabutémák feszegetése megtörtént.” – összegezte
a szakember.
Barna Beáta
Déryné Kulturális Központ

KÖSZÖNET
Köszönöm a lehetőséget a Sárközi Emília tagintézmény-vezetőnek, hogy biztosították a helyszínt a foglalkozáshoz, és köszönöm a
Dr. Farkasinszky Terézia Drogcentrum szakemberének, Dobra Krisztinának a játékos formájú, figyelemfelhívó előadást.
Meszesné Volkovics Szilvia ig.
Déryné Kulturális Központ
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CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLDALA
„BÜSZKESÉGEINK...”
Az Üllési Írói Klub felolvasó délutánján, a Déryné Művelődési Központban 2018. 10. 01-én megemlékezést tartottak Janikovszky Éva
ifjúsági íróról. A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde SZAMÓCA nagycsoportosait kérték fel az írónő néhány művének bemutatására. Három
gyermek képviselte a SZAMÓCA csoportot, három mű bemutatásával:

Dudás Lívia Janikovszky Éva: Ha én felnőtt volnék
Fekécs Dorottya Janikovszky Éva: Kire ütött ez a gyerek?
Ujvári Dénes Janikovszky Éva: Már óvodás vagyok
A művek nem eredeti terjedelmükben kerültek bemutatásra, a kis előadók életkoruknak megfelelően részleteket
mutattak be a terjedelmesebb
művekből - melyek megcsillantották az írók sajátos stílusát, humorát - ezáltal egyaránt
élvezhetővé vált a kisgyermek
előadók és a felnőtt közönség
számára is.
A három gyermeknek köszönjük a felkészülést, bátor
kiállást, mellyel képviselték a
csoportunkat a rendezvényen,
szüleiknek pedig, hogy segítették felkészülésüket, s elkísérték őket.
Az Üllési Írói Klubnak köszönjük a felkérést!

„ÚSZTUNK...”
Előző évekhez hasonlóan idén ősszel is elindult a nagycsoportos
korú gyermekek vízhez szoktatása.
Ehhez pályázati támogatást is igénybe vettünk. Idén 20 fő gyermek kezdett megismerkedni az úszás rejtelmeivel október közepétől
2 héten keresztül. A gyermekeket a Némó Úszósuli buszai szállították
nap mint nap a szegedi sportuszodába. Jó volt látni, hogy a gyermekek napról napra egyre ügyesebbek, bátrabbak lettek, és mindig
élményekkel tele érkeztek vissza az óvodába.
Köszönjük a kísérő óvó néniknek és dajka néniknek a segítségét,
valamint a konyha és a gondozási központ dolgozóinak a munkáját,
hogy a tízórai időben az óvodába érkezett!

FOCIHÍREK – NOVEMBERI
MÉRKŐZÉSEK
2018-2019 Megye II. felnőtt csoport:
MÓRAVÁROSI KINIZSI - ÜLLÉSI ISE
(helyszín: Domaszéki sportpálya) 2018. 11. 04. 13:30
ÜLLÉSI ISE - FÖLDEÁK TC
(helyszín: Üllési sportpálya) 2018. 11. 10. 13:30
NAGYMÁGOCS SE - ÜLLÉSI ISE
(helyszín: Nagymágocsi sportpálya) 2018. 11. 18. 13:00
ÜLLÉSI ISE - MINDSZENTI SPORT CLUB SE
(helyszín: Üllési sportpálya) 2018. 11. 24. 13:00
2018-2019 Csongrád Megyei U 19-s B – csoport:
MÓRAVÁROSI KINIZSI - ÜLLÉSI ISE
(helyszín: Domaszéki sportpálya) 2018. 11. 03. 10:30
NAGYMÁGOCS SE - ÜLLÉSI ISE
(helyszín: Nagymágocsi sportpálya 2018. 11. 17. 13:00
ÜLLÉSI ISE - SZŐREGI RSE
(helyszín: Üllési sportpálya) 2018. 11. 24. 11:00
2018-2019 Csongrád Megyei U.14-s B-csoport:
MAROS-MENTI UFC III. - ÜLLÉSI ISE
(helyszín: Makó Város Sportcentruma) 2018. 11. 04. 10
Üllési ISE Elnöksége
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CSALÁDI ESEMÉNY
ÜLLÉSEN

SZÜLETÉSI HÍREK
Pintér Ferencnek és Tanács Ildikónak szeptember 13-án – 4770 grammal – Benedek
nevű,

Borbély Józsefnek és Budai Renátának
szeptember 20-án – 4320 grammal – Kata
nevű gyermeke született.

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a
babáknak és szüleiknek!

HÁZASSÁGKÖTÉSI HÍREK
Tajti Zsolt (volt) üllési és Márton Anita
szegedi lakosok október 6-án,
és Baranyai Zoltán domaszéki és Balogh
Katalin üllési lakosok október 6-án
házasságot kötöttek.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

HALÁLOZÁSI HÍREK
Pataki Tiborné (szül: Kádár-Német Irén)
október 8-án (86 éves korában),
Ádám Istvánné (szül: Farkas Veronika Erzsébet) október 15-én (89 éves korában)
Dudás Pálné (szül: Márta Viktória) október
18-án (93 éves korában) elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

APRÓHIRDETÉS
1 hektár – erdőtelepítésre alkalmas –
lucernaföld eladó.
Érdeklődni: 06/30/374-0989
------------------------------------------------------Barackos eladó 7370 m2 területen, műút
mellett. Érdeklődni: 06/30/345-5185

KEDVES ÜLLÉSI
FELNŐTTEK ÉS
GYEREKEK!
Az az álmom, hogy karácsonykor minél
több Ember kapjon szeretetet! Sajnos a család nem pótolható, de nézz körül! Van-e a
környezetedben valaki, (talán éppen Te?) akiről tudod, hogy nincs mit ennie, fázik, vagy
nem kap ajándékot? Egy apróságot, amiből
érezheti, hogy nincs egyedül, hogy valaki
gondol rá. Adni könnyű, elfogadni nehéz,
kérni még nehezebb. Ha megteheted, a karácsonyi ételedből titokban adj neki! Vagy lepd
meg egy aprósággal! Amennyiben nincs rá
módod, kérlek írj egy levelet a Karácsonyi
Angyalnak, és dobd be az üllési postahivatal
épületének falán rögzített postaládába! Legyen benne a rászoruló neve, kora, pontos
címe és az, amiben hiányt szenved. Tedd
borítékba, zárd le és csak annyit írj rá, hogy
„Karácsonyi Angyal”!
Üllés nagyközség legyen egy nagy közösség! Mint egy nagy család, ahol figyelünk egymásra.
Köszönöm!

Biztosítási ügynökség


Nyugdíjbiztosítások



Életbiztosítások



Baleset- és egészségiztosítások



Lakásbiztosítások



Vagyonbiztosítások



Gépjármű-biztosítások



Utasbiztosítások

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

INGYENES INFORMATIKAI KÉPZÉS
GINOP-6.1.2-15-2015-00001 sz. projekt keretében kezdő, ingyenes informatikai tanfolyam indul a Déryné Kulturális Központban, 2019. januárjában két hetes időintervallumban. A tanfolyam gyakorlatorientált, könnyen elsajátítható ismereteket
ad, az elvégzését követően Tanusítványt és Tabletet kapnak a
résztvevők. A képzések minimum 15 fő jelentkezése esetén indíthatók, a jelentkezők 16-65 év közöttiek lehetnek. Nagyszámú
jelentkező esetén a jelentkezési sorrend a meghatározó.
Jelentkezzenek minél hamarabb!
Jelentkezni a Déryné Kulturális Központban lehet, adatbekérő
lap kitöltésével.
Telefon: +36-30/506-3159

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép novemberi számának lapzártája:
2018. november 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!

