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AZ ÜLLÉSI POLGÁRMESTERI
HIVATAL 2019. ÉVI
NYÁRI IGAZGATÁSI SZÜNETE

Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2019. február
12-i ülésén megalkotta „A 2019. évre vonatkozó igazgatási szünet
elrendeléséről” szóló 3/2019.(II.13.)önkormányzati rendeletet.
A rendelet értelmében az Üllési Polgármesteri Hivatal nyári igazgatási szünete:
2019. augusztus 5-től augusztus 10-ig napjáig tart. (6 nap)
(Első munkanap: augusztus 12.)
A fenti időszakban az ügyfélfogadás szünetel, a Polgármesteri
Hivatal zárva tart.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

ÚJ KÉPVISELŐTESTÜLETI TAG
Németh László képviselői megbízatásának megszűnése miatt a Helyi
Választási Bizottság 2019. június 3-án ülésezett és az 1/2019.(VI.03.)
HVB határozatában arról döntött, hogy a 2014. október 12. napján
megtartott önkormányzati képviselők és polgármester választáson
készült, a HVB által hitelesített szavazóköri eredmény jegyzőkönyv
alapján az egyéni listán következő legtöbb szavazatot Jász Péter független jelölt érte el, szám szerint: 287 szavazatot.
A Helyi Választási Bizottság ezért a képviselői megbízatás megszűnése miatt megüresedett önkormányzati képviselői mandátumot
Jász Péter független képviselő-jelöltnek adta ki – határozatba foglalt
döntésével.
Jász Péter (Üllés Móra Ferenc utca 35. sz. alatti lakos) Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületi tagsága tisztségét – írásba
foglalt nyilatkozata szerint – vállalta, így megnyílt a jogalap a képviselői mandátum számára való átadására.
A Helyi Választási Bizottság elnöke a Képviselőtestület június 25-i
nyílt ülésén adta át az új képviselőnek a megbízólevelet, aki a testület
előtt letette az esküt.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző
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TESTÜLETI ÜLÉS VOLT
A Képviselőtestület munkaterv szerint június 25-én ülést tartott.
Az ülés 1-2) napirendi pontjában a jelenlévők Csongrádi Lászlónak, a
Helyi Választási Bizottság elnökének beszámolóját hallhatták a megüresedett képviselői mandátum betöltéséről, ezt követően Jász Péter
képviselő megbízólevele átadásra került. A megbízólevél átvételét
követően az új képviselő letette az esküt.
A képviselők a nyílt ülés további részében döntöttek:
– a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról
szóló tájékoztató elfogadásáról,
– Homokháti Kistérség Többcélú Társulása, a Dél-alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulása, a Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulása, a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Társulása, a Homokháti Önkormányzatok
Kistérség-fejlesztési Társulása, a Homokháti Kistérség Többcélú
Társulása Integrált Szociális Gyermekjóléti Központ, a Támogató
szolgálat és a szociális étkeztetés és a tanyagondnoki szolgáltatás 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolói elfogadásáról,
– a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és
Gyermekjóléti Központ Üllési Tagintézmény 2018. évi zárszámadása alapján a feladattal nem terhelt szabad pénzmaradványának vissza kéréséről,
– a Déryné Kulturális Központ 2018. évi intézményi munkájáról szóló
beszámoló elfogadásáról,
– Üllés Nagyközségi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési
koncepciójának felülvizsgálatáról,
– Déryné Kulturális Központ intézmény névváltoztatásáról, ill. az ehhez szükséges dokumentumok előkészítéséhez,
– Az Üllés, 070/16, 070/17, 070/18, 070/19, 070/22 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonásáról,
– az Csigabiga Óvoda és Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) állásra pályázati felhívás közzétételéről,
– Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 86/2019.
(V.21.)önkormányzati határozatának módosításáról.
A képviselők zárt ülésen határoztak:
– 1 db lakáscélú támogatás odaítéléséről – összesen 1.200.000 öszszegben.
A képviselők módosították a középfokú oktatási intézményekben
tanulók támogatásáról szóló 14/2018.(IX.12.)önkormányzati rendeletet.
A módosítás értelmében – a rendeletben szereplő egyéb feltételek
teljesítése mellett - az pályázhat, aki első évfolyamos tanuló lévén az
általános iskolai bizonyítványa záró évfolyamának átlageredménye a
3,0 átlagot eléri, illetve az, aki magasabb évfolyamos tanuló lévén a
pályázat benyújtását megelőző évfolyamot legalább 3,0 átlag-eredménnyel fejezte be.
A Tisztelt Lakosság a nyílt ülésről szóló jegyzőkönyveket a Polgármesteri Hivatal Titkárságán, valamint a http://ulles.hu/kepviselotestulet/
kepviselotestuleti-jegyzokonyvek/2019-kepviselotestuletijegyzokonyvek link alatt, a nyílt ülések előterjesztéseit a http://
ulles.hu/kepviselotestulet/kepviselotestuleti-ulesek-anyagaeloterjesztesek/2019-ev link alatt olvashatják.
A fenti rendeleteket a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, Titkárságán, illetve a http://ulles.hu/rendeletek link alatt tekinthetik meg.
Nagy Attila Gyula
polgármester
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ISKOLÁZTATÁSI TELEPÜLÉSI
TÁMOGATÁS
Tájékoztatom a szülőket, hogy Üllés Nagyközség Képviselőtestületének 2019. január 1. napjától hatályos a szociális rászorultságtól
függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 22/2018.(XII.14.)
önkormányzati rendelete alapján 6.000 Ft összegű iskoláztatási
települési támogatás állapítható meg annak a szülőnek, akinek
• a gyermekének nem került megállapításra rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és
• gyermekével Üllés nagyközségben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és
• gyermekének nappali rendszerű alap- vagy középfokú nevelési-oktatási intézményben jogviszonya van – az intézmény
nevét a kérelem nyomtatványon fel kell tüntetni és 20. életévét
még nem töltötte be és
• a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200
%-át, azaz az 57.000 Ft-ot, a gyermekét egyedül nevelő szülő
családjában az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, azaz 71.250 Ft-ot.
Az iskoláztatási települési támogatás iránti kérelem a polgármesteri hivatal szociális irodájában 2019. augusztus 1. napjától 2019.
szeptember 15. napjáig nyújtható be. A kérelemhez szükséges
mellékelni
•
gyermek 16. életévének betöltésétől iskolalátogatási igazolást, amely igazolja, hogy a gyermek nappali rendszerű oktatási
intézményben folytat tanulmányokat,
•
a szülő(k) előző havi nettó jövedelmét.
A kérelem nyomtatvány átvehető a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán vagy letölthető honlapunkról http://ulles.hu/ugyintezesletoltheto-nyomtavanyok/szocialis-ugyek oldalról.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

KONYHAI HÍREK
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy
Az AUGUSZTUSI térítési díj befizetésének időpontja:
augusztus 1-10-ig 7-14.00 óra között
Pótbefizetés: augusztus 22-én, csütörtökön 7-14.00 óra között
Ebédkiadási időpont:
hétfőtől – péntekig 11.30 – 13.30 óráig

HULLADÉKGYŰJTÉS
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlan elől történő
SZELEKTÍV HULLADÉK elszállítás az alábbiak szerint alakul:
Szállítási napok:
2019. augusztus 5. HÉTFŐ, augusztus 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:
2019. augusztus 12. HÉTFŐ, augusztus 26. 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

DÉRYNÉ KULTURÁLIS KÖZPONT
NYITVA TARTÁSA
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Déryné Kulturális Központ nyáron az alábbiak szerint lesz nyitva:
2019.08.12-től 2019.08.20-ig zárva
Egyéb napokon a nyitva tartás nem változik.
Meszesné Volkovics Szilvia ig.

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

TISZTELT LAKOSOK,
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Értesítem Önöket, hogy 2019. augusztus 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

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
AUGUSZTUS
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
augusztus 3-4.
Dr. Tóth Ferenc 06/20/4763-517
augusztus 10-11.
Dr. Kovács Tibor 06/30/9653-114
augusztus 17-20.
Dr. Szőke Csaba 06/30/3245-032
augusztus 24-25.
Dr. Hursán Mihály 06/30/9986-139
augusztus 31.szeptember 1. Dr. Papp Sándor
06/30/4879-805
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TÁJÉKOZTATÁS A CSENDHÁBORÍTÁS SZABÁLYAIRÓL
Az elmúlt időszakban több lakossági panasz is érkezett a Polgármesteri Hivatalba csendháborítás témakörében. Ezzel kapcsolatban tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot az alábbiakról.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján az ingatlanok tulajdonosai, használói kötelesek tartózkodni minden olyan
magatartástól, amellyel másokat, különösen a szomszédjaikat szükségtelenül zavarnák vagy amellyel jogaik gyakorlását (ide tartozik a
pihenéshez való jog is) veszélyeztetnék.
Az együttélés szabályaival kapcsolatban az egyik legelterjedtebb
tévhit, hogy szomszédokat zavaró, hangos tevékenységet csak este
22:00 óra után nem folytathatunk. Szinte lehetetlen, ezért a jogszabályok meg sem kísérlik felsorolni azokat a tevékenységeket, amelyek
indokolatlanul zavarhatják szomszédaink nyugalmát. Ide sorolható például a túl hangos zenehallgatás a napszaktól függetlenül, a hétvégi
barkácsolás, a lakásfelújítás, a házibulik, és egyéb családi események.
Természetesen szó sincs arról, hogy ne lehetne vendégeket fogadni, családi eseményeket megünnepelni, hétvégén megjavítani a
kerítést. Általában felújítási munkákat és zeneoktatást, gyakorlást
munkaidőben lehet végezni, hangos háztartási gépeket pedig este
8-9 óráig lehet használni. Általánosságban elfogadott gyakorlat szerint tehát 6:00 és 22:00 óra között lehet „zajosabb” tevékenységeket
folytatni, de akkor sem korlátlanul, a szomszédjaink szükségtelen
zavarása mellett.
Az együttélési normákat megsértő lakótársat először célszerű személyesen felszólítani, megkérni, hogy halkítsa le a zenét vagy fejezze
be a zavaró tevékenységet. Amennyiben ennek felszólításunk ellenére sem tesz eleget, feljelentéssel élhetünk. Feljelentés esetén szabálysértési eljárás lefolytatására kerül sor, amely a Kormányhivatal
hatáskörébe tartozó ügy.
A szabálysértésekről szóló 2012.évi II. törvény 195. §-a értelmében:
149. Csendháborítás
195. § (1) Aki lakott területen, az ott levő épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti
és védett természeti területen indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetve a természeti vagy a védett
természetiértéket zavarja, szabálysértést követ el.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő, természeti és védett természeti területen a természetvédelmi őr és helyi jelentőségű védett természeti területen az
önkormányzati természetvédelmi őr is szabhat ki helyszíni bírságot.
A csendháborítás szabálysértés elkövetője 5.000 – 150.000,-Ft-ig
terjedő pénzbírsággal büntetendő. Ahány szabálysértési eljárás indul
az elkövető ellen, annyiszor lehet ellene pénzbírságot kiszabni. Ha a
pénzbírságot az elkövető önként nem fizeti meg, akkor azt közérdekű
munkára vagy büntetés-végrehajtási intézetben letöltendő elzárásra
kell átváltoztatni.
Ugyanis aki lakott területen, az ott levő épületben, vagy az ahhoz
tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti és
védett természeti területen indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas
arra, hogy mások nyugalmát, illetve a természeti vagy a védett természeti értéket zavarja, elköveti a csendháborítás szabálysértését.
Ahhoz, hogy a csendháborítás megvalósuljon két feltétel együttes
fennállása szükséges. Egyrészt kell, hogy mások nyugalmát panaszra okot adó módon megzavarja a zajkeltés, mely érzékszervileg bárki
számára hangos; valamint, hogy a zajkeltés indokolatlan legyen.
A Szabálysértési törvény a szubjektív tűréshatárt elérő zaj okozást
minősíti jogellenesnek. A jogszabály alapján elegendő, hogy a zajkibocsátás alkalmas legyen a zavarásra, így nem kell bizonyítani, hogy
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az ténylegesen zavarja-e mások nyugalmát. Ez alapján a szabálysértés fennáll akkor is, ha a zajra konkrét bejelentés nincs.
Az indokolatlanság meghatározása is a jogalkalmazók feladata. Az
elbírálás tehát szubjektív, minden esetben vizsgálni kell a helyszínt,
az időpontot, a zaj természetét és az eset körülményeit.
Lehetőség van arra, hogy a csendháborítóval szemben polgári eljárás keretében birtokvédelmi eljárást kezdeményezzünk.
A birtokvédelmi eljárás lényege a csendháborítás esetén, hogy a
lakás birtokosát (aki elszenvedi a csendháborítást) jogalap nélkül
zavarják a zajt okozó tevékenységgel, és ennek megszüntetése érdekében lép fel a zajt okozó személlyel szemben.
A birtokvédelmi eljárás 1 éven belül a jegyzőnél indítható, illetve
megindítható egyből a bíróságon is azzal, hogy 1 éven túl kizárólag a
bíróságon kezdeményezhető.
Nem csak belterületen, lakóövezetben, hanem hétvégi – és vendégházak, nyaralók esetén is be kell tartani, hogy mások nyugalmát indokolatlan zajkeltéssel ne zavarjuk.
Mindezek ismeretében kérem, hogy a békés egymás mellett élés
szabályait maradéktalanul szíveskedjenek betartani és a szomszédok
szükségtelen zavarását elkerülni.
Tisztelettel:
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI

KEDVEZMÉNY PÉNZBELI TÁMOGATÁSA
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 20/A. § szerint
• azon gyermekek, akik 2019. augusztus 1. napján Üllés Nagyközség Jegyzőjének határozata alapján rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosultak, 6.000,- Ft alapösszegű pénzbeli támogatásban részesülnek.
• azon gyermekek, akik 2019. augusztus 1. napján Üllés Nagyközség jegyzőjének határozata alapján rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosultak és hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűek, 6.500,- Ft emelt összegű pénzbeli támogatásban részesülnek.
A pénzbeli támogatást 2019. augusztus 16-án és augusztus 23-án
(péntek) 8-12.00 óra között, 2019. augusztus 21-22-én (szerda,
csütörtök) 8-16.00 óra között az Üllési Polgármesteri Hivatal pénztárában lehet felvenni. A pénzbeli támogatásra jogosultak részére a
kifizetéssel kapcsolatban írásbeli értesítést küldünk.
Tisztelettel:
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

ÉLETMÓD KLUB HÍREK!
Júliusban kirándultunk Gyopárosfürdőn a Mozgáskorlátozott csoporttal!
Augusztus hónapban nem lesz klubfoglalkozás. Déryné Kulturális
Központ zárva lesz szabadság miatt és mi is nyaralunk!
Legközelebb szeptemberben találkozunk! Mindenkinek nagyon szép
nyarat és jó egészséget kívánunk!
dr. Csonka Erika és Füredi Andrea

www.ulles.hu

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
AZ „ÜLLÉSI TALENTUM” ÖSZTÖNDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA
Üllés Nagyközség Képviselő-testülete – a „Üllési Talentum” ösztöndíj
megalapításáról, a felsőoktatási intézményekben tanulók támogatásáról” szóló 17/ 2013. (XI.14.) önkormányzati rendelet alapján felhívást tesz közzé a felsőoktatásban tanulók számára. (a rendelet
elérhető a www.ulles.hu/Rendeletek oldalon)
A rendelet alapján az önkormányzati ösztöndíjra jogosult a tanuló,
ha szociálisan rászoruló, Üllés Nagyközségben állandó lakcímmel
rendelkezik, valamely felsőoktatási intézmény nappali tagozatán hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és 25. életévét a pályázat benyújtásának időpontjában nem töltötte be, az első diploma megszerzéséig.
A támogatásban részesíthetők köre
4. § Az ösztöndíjra való jogosultság feltételei:
(1)
a) első évfolyamos pályázó esetén a hallgatói jogviszony
létesítésének igazolása; és a középiskolai bizonyítványa
záró évfolyamának az átlag-eredménye a 3,5 átlagot eléri,
b) magasabb évfolyamokon a pályázat benyújtását megelőző szemesztert legalább 3,5 átlag-eredménnyel fejezte be,
c) aki a (2) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott
rászorultsági feltételeknek megfelel.
(2) A rászorultság vizsgálata az alábbi szempontok figyelembevételével történik:
az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének háromszorosát (85.500 Ft/fő/hó) nem
haladja meg,
a) akinek családjában a lakhatást és megélhetést szolgáló
vagyontárgyakon felüli ingó- és ingatlan vagyona, vagyoni értékű joga a 2 millió Ft-ot nem haladja meg.
5. § Az elbírálásnál előnyt jelent:
(1) első évfolyamos pályázó estén:
a) országos tanulmányi versenyen helyezés elérése,
b) átlagot meghaladó kulturális, sportteljesítmény igazolása,
(2) magasabb évfolyamokon, aki:
a) szakterületén kimagasló eredményt ért el,
b) kutatómunkában vett részt,

c) tudományos publikációval rendelkezik, vagy
d) más módon kiemelkedő tevékenységében.
(3) A pályázat elbírálásakor előnyt élvez továbbá a pályázó, ha
a) családjában az eltartott családtagok száma 3 vagy több fő
b) eltartója, szülője tartósan beteg, rokkantnyugdíjas, vagy
egyedülálló
c) gyermeket nevel
d) kollégiumi ellátásban nem részesül.
6. § Nem részesülhet támogatásban az a hallgató, aki az üllési, vagy
más önkormányzattól hasonló célú ösztöndíjban részesül.”
A támogatás mértéke: Az ösztöndíj 6.000 Ft/hó összegig terjedhet.
A pályázatot a hallgató az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a kötelező mellékletekkel együtt 2019. szeptember 30-ig
nyújthatja be az Üllési Polgármesteri Hivatalban személyesen, vagy
postai úton. (a határidő elmulasztása jogvesztő) A formanyomtatvány átvehető a Polgármesteri Hivatal Titkárságán, vagy letölthető a
www.ulles.hu honlapról az „Ügyintézés/Letölthető nyomtatványok”
link alatt. (Üllési Talentum ösztöndíj címen)
A pályázathoz minden esetben csatolni kell:
a) önéletrajzot,
b) ösztöndíjra pályázott tanévre vonatkozó iskolalátogatási igazolást vagy hallgatói jogviszonyról szóló igazolást,
c) a család jövedelem és vagyonnyilatkozatát, és
d) egyéb, az érdemi döntést elősegítő igazolásokat
e) Felsőfokú tanulmányait ez évben megkezdő pályázónak csatolnia kell a tizenkettedik év végi bizonyítványának másolatát
f) Felsőfokú tanulmányokat folytató pályázónak csatolnia kell az
előző év végi eredményéről szóló hiteles igazolást.
A pályázatról, a támogatás mértékéről a Képviselőtestület dönt
2019. év október 31-ig.
Nagy Attila Gyula
polgármester

BŰNMEGELŐZÉS NYÁRI IDŐSZAKRA!
Vízparton, strandon:
– sport, játék, strandolás közben is vigyázzanak értékeikre! Azokat
tárolják biztonságos helyen, a strand széfjében!
– Szabad vizek mentén csak a kijelölt fürdőhelyen történő strandolás
a biztonságos, ahol szükség esetén megoldható a gyors mentés.
– Felhevült testtel, teli gyomorral, bódult állapotban tilos a strandolás!
– A természetes vizekben, bányatavakban, víztározókban való fürdőzés kiszámíthatatlan következményekkel járhat.
– A vízibicikli, gumimatrac használata is komoly felelősség. Az arról
vízbe ugró, vagy csúszó személytől eltávolodó fürdőeszközre nehéz visszakapaszkodni és adott esetben elsodródhat.
Úton, útfélen:
– Ha gépjárművel közlekednek a jármű ajtaján, az ablakokat és a
napfénytetőt zárják le amikor kiszállnak a kocsiból.
– Az indítókulcsot mindig tartsák maguknál olyan biztonságos helyen, hogy azt idegenek ne tudják jogtalanul megszerezni!

– Amennyiben lehetőség van rá, parkoljanak kijelölt parkolóban, az
esti órákban pedig ott, ahol világítás van!
– Mielőtt járművüket a parkolóban hagyják, győződjenek meg arról,
hogy abban látható helyen nem hagytak semmiféle tárgyat!
(részlet a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési
Osztályának júniusi tájékoztató Hírleveléből)
Ha vészhelyzet állt elő ingyenesen az alábbi telefonszámok hívhatók:
Mentők
Hivatásos katasztrófavédelmi szerv
Rendőrség
Egységes európai segélyhívó szám

104
105
107
112

A rendőrségi körzeti megbízott (Bordány, Üllés, Forráskút területén)
0-24 órában hívható telefonszáma:
+36 20 232 6655
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MOZGÁSKORLÁTOZOTT EGYESÜLET
HÍREI!
Július 6-án kirándulni voltunk Gyopárosfürdőn az Életmód klub kis
csapatával!
A nap vidáman telt jó időben, szép környezetben, nagyszerű csapattal!
Köszönjük a támogatást a képviselőtestületnek! A civil szervezeteknek ítélt pályázati pénzből a busz teljes költségét fedezni tudta a két
csoport!

BAKANCSOS TÁBOR
A nyár negyedik hetében került megrendezésre a Bakancsos tábor. A
szervezők színes programmal várták a gyerekeket, a sok közös játék
és beszélgetés mellett kifestésre került a Radnai u. 2 szám alatti iskola egyik falrésze – erről meg is győződhet, aki arra jár. Továbbá festettünk kavicsot, készítettünk barátság karkötőt, számháborúztunk,
elutaztunk a Csongrád-bokrosi „vadnyugati városba”, ahol többek
között barangoltunk a kukorica labirintusba, kipróbáltuk az aranymosást, a patkó dobást és bepillantást nyertünk a vadnyugati sheriff
életébe is. A hét zárásaként pedig az Árpád Horgászegyesület vezetői látták vendégül a résztvevőket a Horgásztónál. Mindenki kapott
horgászbotot – és többen most előszőr – kipróbálták a horgászatot.
Köszönjük a segítséget támogatóinknak!
Szolnoki Tünde és Tóth Erika, táborvezetők

Következő összejövetel: augusztus 9. péntek 15.00. Déryné Kulturális Központ!
Téma:

Aktualitások
Augusztus 26. Megyei Fürdőnapok Mórahalom!
Érvényes tagkönyvvel a belépés ingyenes, de előre jelent
kezni kell a létszám és az odautaztatás miatt!
Augusztus 14. Lecsóföző verseny az Alkotóházban! Szintén
jelentkezni kell!

Varunk szeretettel minden régi és leendő tagunkat!
Üdvözlettel: Füredi Andrea

VÁLTOZÁS ÜGYFÉLFOGADÁSBAN
A hulladékszállítást végző FBH-NP Nonprofit Kft. értesítése alapján tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy a cég Üllés településen
tartott kihelyezett ügyfélfogadását 2019. augusztus 30. (péntek)
helyett 2019. szeptember 13. (péntek), változatlan időpontban
(09:30-12:00) tartja meg a Déryné Kulturális Központban.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző
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FALUGAZDÁSZ HÍREK
Az ügyfélszolgálati iroda 2019. július 29 - augusztus 11. között
kötelező szabadságolás miatt zárva tart. Az ügyfélszolgálati szünet
ideje alatt sürgős esetben forduljanak a megyei igazgatósághoz.
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 17.
tel: 62/423-360
ügyfélszolgálati idő:
hétfő-csütörtök
péntek

8-16:30-ig
8-14:00-ig

Mindenesetben őstermelői igazolványt vagy kamarai kártyát vigyenek magukkal.
2019. augusztus 12-20-ig a Déryné Kulturális Központ zárva tart.
A telefonon elérhető falugazdász Czakóné Dudás Mónika.
Megértésüket köszönjük!
Czakóné Dudás Mónika
70/4893-853

Halász Zsolt
30/3372535

www.ulles.hu

VÉSZ ÜLLÉS EGYESÜLET HÍREI
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A Fontos Sándor Általános Iskola osztályai számára meghirdetett
„Osztálykirándulás” pályázatra, melyet az idén harmadik alkalommal
hirdettünk meg, rengeteg szép pályázati munka érkezett. Nagyon
nehéz dolga volt az Egyesület tagjainak a döntés meghozatalában,
hiszen minden beadott pályázatban volt valami kiemelkedő. A beérkezett munkák alapján úgy ítéljük meg, hogy az elsődleges célunk
megvalósult, hiszen ezzel a pályázati lehetőséggel és a pénzjutalommal az volt a tagság célja, hogy a legérdekesebb, a legizgalmasabb
osztálykirándulások megvalósulását támogassa.
Eredmények:
I. helyezett: 3. osztály, díj 50.000 Ft
II. helyezett: 6. osztály, díj 40.000Ft
III. helyezett: 4. osztály, díj 30.000Ft
A Lala-Lak által felajánlott különdíjat a 2. osztály nyerte.
Gratulálunk!
„Üllés Reménysége” pályázat eredményei
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Szeretettel várunk mindenkit a
Pálosszentkútra tartó zarándoklatunkra!

A Vállalkozók és Értelmiségiek Szövetsége Üllés Egyesülete nemrégiben megalapította az Üllés Reménysége Díját hagyományteremtő
célzattal.
Az idei tanévben is meghirdettük pályázatunkat a Fontos Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola végzős, ballagó tanulói
részére, melyet Czékusné Dr. Csonka Erika egyesületi tag adott át
a ballagáson. Idén Gábor Amarilla vehette át az Üllés Reménysége
Díjat (oklevelet és 50.000.- Ft pénzjutalmat).
Gratulálunk, és sok sikert kívánunk a továbbiakban is!

A Lala-Lak által felajánlott különdíj nyertesei

Az Üllés Reménysége Díj nyertese
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"LÚD-TOLL"
Minden évben július 13-án ünnepeljük a Nagymamák világnapját.
E versemmel köszöntök sok szeretettel minden érintettet!

NAGYI BOLDOG NAPJA
S. DUDÁS MÁRIA
Vannak szürke napjainkban
Varázslatos, szép csodák,
Mindig, mikor megérkeznek,
Hozzánk a kis unokák.
Nagyi boldog, és szemében,
Felragyog a szeretet,
Elfeledve minden fájón,
Titkon ejtett könnyeket.
Unokája kezét fogva,
Mond neki sok szép mesét,
Közbe féltőn, szeretettel,
Simogatja csöpp fejét.
Gyermek szeme nagyra tágul,
Úgy hallgatja a mamát,
Ki szeretetről, az életre,
Tanítja az unokát.
Idő, akkor futva száguld,
Jő az este, mely sötét,
Unokák mind hazatérnek,
Nem fogják már a kezét.
Kis szobában ismét csend ül,
Nagyi marad egyedül,
Szívből jövő halk sóhaja,
Gyémánt könnyel elvegyül.
Reménykedik, tán majd újra,
Eljönnek az unokák,
Hogy kacajuk vígan, csengve,
Töltse be a kisszobát.
Addig fájón bús magánya,
Megint reá települ,
Majd a napi szép emlékkel
Fáradtan elszenderül.

„ZOKNI VÁSÁRON!"
KI JÁR JÓL?
I.A busz szállít városból-városba,
Ha felszállsz reája, mind ezt látod utána.
Indul a központból keletről nyugatra,
Északról délre, a melléktájakra.

IV. Figyelik: táskája nagy, vagy minike?
Értékelik énjét, hogy sok van-e nékije?
Ők is odaállnak az utazók köré,
Közben vizslállnak a leendő vevőre.

II. Utazni akarók mindezt várva-várják,
Az „árueladók” ezt kihasználják,
„Zoknit az utazóknak, így ez nagyon jó!
Ment a buszállomáson, sok az utazó.

V. Az áldozat tévedésből tízezrest húz elő,
Árut, sok zoknit nyomnak érte neki.
A busz elindul, a vásár lezárul,
A sok szorítós zokni, otthon a szemétbe kerül.

III. Nézik az időpontot rögzítő táblát,
Közben az éhes cápák az áldozatot várják.
Hány éves az utazó, fiatal vagy öreg?
Így cserkészik be, a vásárló egyedet.
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„ÜGYES KEZEK”
TÁBOR
Ebben az évben is megszerveztük kézműves táborunkat, 2019.
06.17-22-ig. 61 tanuló és hat pedagógus szorgoskodott ezen a héten.
Sikeres pályázatunknak köszönhetően Erzsébet napközis táborként,
a kiíró támogatásával sok, színes programot meg tudtunk valósítani. Nagy segítség ez a szülőknek is, hiszen egy héten keresztül napi
ötszöri étkezést kaptak a gyerekek térítésmentesen, valamint a szükséges eszközöket, anyagokat, a kirándulást a pályázati keretösszeg
finanszírozzta. A Technikai csoport biztosította számunkra az udvar jó
hangulatát, asztalokat, padokat és ernyőket adott nekünk, így egyszerre le tudtunk ülni, beszélgetni, dolgozgatni. Nagyon szépen köszönjük! A hét folyamán nemezelni tanultunk Csóti Vilmosnétól, tisztelettel megköszönjük a segítségét, türelmét. Kirándultunk Szegedre,
voltunk a Játékdzsungelben és moziban. Az iskola udvarán ugróiskolákat festettünk, bevásárló szatyrokat díszítettünk, gyöngyöztünk,
zsenília figurákat készítettünk és játszottunk. A tábor végén egyen
pólókba öltözünk és mindenki ajándékot kapott. Az étkezést a Bali
23 Étterem biztosította, igazán bőséges finomságokkal gondoskodtak rólunk. Nagyon köszönjük az étterem vezetőjének, Rácz Györgynek, a segítőkészségét és rugalmasságát, a dolgozóknak pedig a
kedves kiszolgálást.
Dicséret illet minden taulót, hogy rögtön, a szünet első napján aktívan bekapcsolódott táborunk munkájába, remélem jól érezték magukat mindannyian. Köszönöm munkatársaimnak, hogy munkájukkal
hozzájárultak a tábor sikeréhez. A nyárra mindenkinek jó pihenést
kívánok!
Szolnoki Tünde

KIEMELKEDŐ TELJESÍTMÉNYT NYÚJTÓ TANULÓK
A 2018/2019-es tanév kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók névsora, akik a bizonyítványukba mindenből jeles értékelést és minősítést kaptak.
1. osztály: Farkas Fruzsina, Farkas Zoltán, Gyöngyösi Aliz, Jójárt
Máté, Kékes-Szabó Mira, Kocsis Benedek, Lajkó Leó, Németh Tímea, Papp Réka, Szélpál Noel, Tandari Szabolcs
2. osztály: Bálint Jázmin, Wascher Alina, Sári Zita Aliz, Tot Horgosi
Alex, Lajkó Sára, Székács Levente, Dobi Zétény, Takács Noel Gábor,
Nagy Regina, Fodor Lili, Baranyi Andor
3. osztály: Dobi Zalán, Nagy Dorina, Német Zoé, Nagy Patrik, Mészáros Fanni, Sztarek Fanni, Székács Gergő
4. osztály: Czékus Brenda, Dobai Henrietta Kinga, Gárgyán Mercédesz, Gyöngyösi Noémi, Juhász Hédi, Lajkó Lia

5. osztály: Tandari Tímea
6.a osztály: Berczeli Lili, Vereb Denissza
6.b osztály: Gyuris Zsófia, Hódi Kristóf, Rádóczi Ádám, Tóth Barnabás
7. osztály: Bálint Máté, Mészáros Boglárka, Székács Árpád
8. osztály: Gábor Amarilla, Regős Dalma
8 éven át mindenből jeles tanuló: Farkas Tekla
Gratulálok!
Minden tanulónak és szüleinek jó pihenést kívánok, hogy szeptemberben újult erővel kezdhessétek a tanévet.
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SZENTIVÁNÉJI GOA ÖSSZEJÖVETEL
Mindenki járt már kocsmában, diszkóban, falunapon, bárhol, ahol
sok ember jön össze szórakozni. És mindenkinek van egy olyan barátja, aki csinált már valami hülyeséget azért, mert a környezete erre
bátorította, ezt látta követendő példának. "Mindenki be van rúgva.
Pont én ne legyek?" "Mindenki eldobálja a szemetét, miért kellene
pont nekem a szemeteshez vinni a sajátomat? A végén még kiröhögnek." Az a nagy helyzet, hogy ez az elv fordítva is igaz. Egy közösségben az a példa is ragadós, amikor szinte mindenki példamutatóan
viselkedik. "Itt nem látok egy eldobott csikket sem. Na nehogy már
én legyek az első, aki elpöcköli!"
Képzeljünk el egy közösséget, ahol az emberek túlnyomó többsége
kiegyensúlyozott, boldog és tudatos. A tagok egymásra és a környezetükre odafigyelve, az irigységet messze elkerülve léteznek.
Mindannyian a boldogságot, a pozitív energiákat keresik és adják
át egymásnak. Annak ellenére, hogy nem kommunákban élnek, egy
nagy családként tekintenek magukra. Van köztük egy erős összekötő
kapocs, ami nem más, mint a gondolkodásmód.
Ez a közösség létezik. Sokuknak sikerült hátrahagyni a "civilizált
világ" okozta zajt, stresszt, fizikai és lelki szennyezést és kilépni a
mókuskerékből. Mások pedig szeretnék, de még nem tudják megtenni az utolsó lépést. Mindannyian azért járnak összejövetelekre,
hogy legalább arra a napra, hétvégére, vagy hétre kiszakadhassanak
a mindennapok taposómalmából és létezhessenek úgy, ahogy azt a
szívük mélyén helyesnek találják.
Az idei nyáron először tartottunk a Pusztaszínházban olyan rendezvényt, ahová a fentebb leírt közösség tagjait vártuk. Ez nem egy tini
buli volt. Az átlagéletkor 30 év körül volt, de a csecsemős családoktól a nyugdíjas bácsiig minden korosztály képviseltette magát.
Többek között kézművesek, szobrászok, tűzzsonglőrök, zenészek,
fényfestők emelték az esemény színvonalát. A vendégeink az ország
teljes területéről érkeztek, például Debrecenből, Erdélyből is. El tudja képzelni a kedves olvasó, hogy körülbelül 300 ember szórakozott

péntektől vasárnapig és a végén szinte nem kellett szemetet szednünk? A rendezvény vége után sorban jöttek az emberek, akik önszorgalomból takarítottak, és a végén volt, aki megköszönte, hogy
legalább ennyivel segíthetett, ha már egy ilyen csodálatos rendezvényt kapott cserébe. Nem voltak tántorgó részegek, ellenben több
pozitív visszajelzést kaptunk, mint amennyit az eddigi rendezvényeink után összesen.
Tisztelet, környezettudatosság, nyitottság, barátságosság, spiritualitás. Ezek voltak a vezényszavak és az összejövetel híre messzire hallatszott Csongrád megye határain túl is. Üllés büszke lehet rá, hogy
felkerült a goa közösség nemzetközi térképére!
Utólag tudjuk, hogy a nem megfelelően beállított hangtechnika és az
időjárási körülmények bosszúságot okoztak néhány embernek. A jövőben igyekszünk ebből tanulni. Nem áll szándékunkban senkit feleslegesen bosszantani. Továbbra is igyekszünk értékes, magas színvonalú rendezvényeket tartani. Az ajtóink mindenki előtt nyitva állnak,
szeretettel fogadjuk a vendégeinket a jövőbeni eseményeinken is.
A rendezvény szervezőinek nevében üdvözlettel:
Bozsity Zoltán

CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLDALA
BILLEGTÜNK, BALLAGTUNK...
A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde SÜNI és SZAMÓCA csoportjai 2019.
05. 25-én, szombaton tartották a Déryné Kulturális Központ nagytermében évzáró és ballagási ünnepségüket. A nagyterem csordultig telt
büszke szülőkkel, testvérekkel, nagyszülőkkel, rokonokkal. Köszönjük

a hatalmas érdeklődést! Először a Süni csoportosok léptek színpadra, akik a Kiskakas gyémánt félkrajcárja című mesét dramatizálták el
verses mese formájában. A műsor megtanulását segítette: Kitti, Évi,
Zita óvó néni és Julika dajka néni
Ezek után a nagycsoportosok műsora következett, akik „A kíváncsi királykisasszony” című mesét adták elő. Az előadásban hercegnő, herceg, mesélők, doktorok, tudósok is voltak és még a csodás tánctudásukat is megcsillogtatták a nagyok. Mindkettő előadásban rengeteg
kellék és eszköz színesítette a műsort. Icu és Barbi óvó néni valamint
Dóra dajka néni munkáját is köszönjük szépen!
A 21 fő szeptemberben már iskolát kezdő, SZAMÓCA nagycsoportos
óvodás az évzáró műsorokat követően egy-egy szál virággal, ballagó
tarisznyával a vállán hallgatta végig a SÜNIK búcsúztató versét. Ezt
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követően búcsúzó verssel, ballagó nótákkal elbúcsúztak fiatalabb társaiktól, az óvodás évektől.
Itt szeretnénk megragadni az alkalmat és köszönetet mondani Fodorné Bodrogi Juditnak és a konyha dolgozóinak az áldozatos munkáért
és a sok-sok finomságért!
Bálintné Dékány Mónikának és Újvári Józsefnek köszönjük szépen a
fotók készítését, valamint Gyóni Sándornak is köszönjük a munkáját!
Az itt látható ovis tabló Újvári Dénes apukájának munkája, nagyon
szépen köszönjük.
A ballagó gyermekeknek, sok sikert kívánunk az iskolában!

szeretnénk köszönetet mondani a fenntartó önkormányzatnak is a támogatásért, segítségért!
……………...és, hogy mindenki tudjon tervezni a következő Jótékonysági Est időpontja: 2019. november 23., melyre várunk minden
Kedves Vendéget!
A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde lakói

"Mit gondoltok, minden búcsú könnyes és nehéz?
Most az ovis visszanéz, és búcsút int a kéz,
majd könnybe lábad szép szeme, mert sok barát marad,
de várja őt egy új kaland, a suli, táska, pad."

BESZÁMOLÓ..
A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde idén XXIII. alkalommal rendezte meg
hagyományos Jótékonysági Estjét. A bál témája idén a gesztenye
körül forgott. Ez évi bálunkra is nagy érdeklődés volt, nagyon sokan
eljöttek, ezzel is támogatva óvodánkat, bölcsődénket. A bálból befolyt
összeget próbáltuk a legjobb tudásunk szerint felhasználni, és minél
több olyan dologra fordítani, ami a gyerekek mindennapjait színesíti.
Így valósulhatott meg októberben egy tűzoltós, majd februárban
egy kutyás játszó délután. Decemberben a karácsonyfa alatt rengeteg ajándék állt a gyermekek legnagyobb örömére. Közös bontogatással kiderült, minden csoport saját életkorának megfelelő játékokat kapott. Két legóasztalt is kaptak a gyermekek, az egyik asztalon
a LEGO-DUPLO- val tudnak játszani, a másikon pedig a kis méretű
LEGÓ-val. A kivitelezés a BOZSITY BT -nek köszönhető. Itt még mindig
nem álltunk meg, szerettünk volna nagyobb dolgokra is beruházni és
meglepni vele a gyerekeket. Hosszas ötletelés és válogatás, illetve
szülői munkaszervezetes megbeszélések után egy légvár beszerzése
mellett döntöttünk. Nagyon sok szempontot kellett figyelembe vennünk, hogy minden szabályos és balesetvédelmileg is helyes legyen,
de végül egy magyar céggel tudtunk megállapodni. A légvárunkon
Mickey egér díszeleg, lépcsővel és egy nagy csúszdával. A gyermekek arcán az öröm, amit a légvárban látunk megért mindent!
A másik nagyobb beruházásunk a befolyt összegből a most már az
óvodában lévő Mezítlábas Park kialakítása volt. Az egész kollektíva
azon tárgyalt nap mint nap, hogyan lehetne minél változatosabb ez
a park. A kivitelezés napja 2019.06.12-e volt, addigra megérkezett
minden szükséges alapanyag. Külön köszönetet szeretnénk mondani
Péter Mihálynak, aki a járó felülethez szolgáltatta a ládákat.
Nagyon szeretnénk megköszönni a vállalkozó apukáknak, hogy szabadidejüket feláldozva segítettek nekünk ásni, homokot teríteni, anyagokat elhelyezni, fát ültetni. A hatalmas köszönet jár Kordás Zselyke
apukájának, Bálint Bogi apukájának, Szekeres Bendegúz, Benedek
és Gergő apukájának, Baranyi Berci apukájának, Kun Teca és Andris apukájának, Tordai Viki és Vivi apukájának, valamint a technikai
csoportnak. A mezítlábas park végül 40 lépésből áll és az elhelyezett
ládákban a következő anyagok vannak: kukorica, sóder, homok, műfű,
kavics, kövek, kukoricacsutka, víz, gesztenye, forgács. A Mezítlábas
Park érdekessége, hogy nem csak körben tudnak játszani a gyermekek, hanem társasjátéknak is tudják használni. A park közepén pedig
egy gyönyörű kis fa díszeleg. A parknak árnyékot fog adni kettő darab
árnyékoló is. Az átadó napja 2019.06.20. volt, amikor a Süni csoportosok adtak elő egy táncot Évi óvó néni segítségével, ahol csak a
lábuk látszott ki vicces zokniban. Köszönjük a szép kis műsort! Ezek
után egy verset szavaltak el, és ők próbálhatták ki először a parkot.
A megnyitó végén közös tízóraizásra invitáltuk kedves vendégeinket.
A nap folyamán az összes csoportnak lehetősége volt a parkban játszani.
Összegezve gondolataikat, a gyermekeken látható öröm bizonyosságot ad arról, hogy minden forint a legjobb helyre került.
Mivel egy kis kiegészítésre volt szükség a terveink megvalósításához
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ENNI KELL RÖFI-KER !!

A MINŐSÉGI HÚSOK BOLTJA.

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép 2019.
AUGUSZTUSI számának lapzártája:
augusztus 13-án, kedden lesz.
Hirdetéseket, cikkeket leadni a Polgármesteri Hivatalban Balogh Mártánál személyesen, vagy a balogh.marta@ulles.hu e-mail címen –
legkésőbb KEDD 12 ÓRÁIG – lehet.

Itt a nyár tárcsára, bográcsba valót a Röfiben talál.
Fűszerezett sertés, csirke! Márti a mestere, csevap,
pleskavica, mics enélkül kerti parti nincs.
A bogrács se maradjon üresen bele kockázva sertés,
marha, birka kinek mi a kedvence.
Kakas, tyúk, kacsa, lúd, pulyka, kolbász meg a hurka
ez a RÖFI titka.
Körömből, ha egyet fizetsz kettőt vihetsz (amíg a készlet tart).
Nálunk Szép kártyával is, bankkártyával is, készpénzzel is lehet fizetni!
Van Erzsébet jegyed az idén nálunk még elköltheted!
Kérem figyeljék Facebook oldalunkon (https://www.
facebook.com/rofikerkft/), valamint a bolt előtti táblákon lévő akcióinkat!
Üllés Dorozsmai u 37. +3630 9636882

Az újság pontos időben történő megjelenése érdekében kérjük
a határidő betartását! Az ezután beérkező cikket megjelentetésére nincs mód.
Köszönjük!

APRÓHIRDETÉS
Tanya 3 szobával, fürdőszobával, kisebb melléképülettel,
1000 szögöl földdel eladó.
+ 36 30 550-9369
--------------------------------------------------------------------------------------Kossuth dűlőben, műút mellett, , 9612 m2 szántóföld vízzel,
villannyal eladó.
+ 36 30 550-9369
--------------------------------------------------------------------------------------1 hektár – erdőtelepítésre alkalmas - lucernaföld eladó.
Érdeklődni: 06/30/374-0989
---------------------------------------------------------------------------------------

CSALÁDI ESEMÉNYEK
SZÜLETÉSI HÍREK

Ocskó Imrének és Lengyel Máriának június 29-én – 1200 grammal –
Boglárka nevű,

Biztosítási ügynökség
Bakk Zoltánnak és Bundzsák Cintiának július 5-én – 3750 grammal
– Benedek nevű gyermeke született.



Nyugdíjbiztosítások



Életbiztosítások



Baleset- és egészségiztosítások



Lakásbiztosítások

HÁZASSÁGKÖTÉSI HÍREK



Vagyonbiztosítások



Gépjármű-biztosítások

Lajos Ádám Soma szegedi és Ádám Katalin üllési lakosok július 1-jén,
Bodré Gábor és Fábián Nikolett üllési lakosok július 6-án és
Czibi Antal és Fődi Katalin üllési lakosok július 11-én házasságot kötöttek.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!



Utasbiztosítások

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babáknak és szüleiknek!

HALÁLOZÁSI HÍREK
Erdélyi István július 3-án 82 éves korában,
Hajdú Antalné (szül: Dobai Julianna) július 14-én 84 éves korában elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

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

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

