ÜLLÉSIKörkép

XXVI. évfolyam 5. szám 2020. május

"Karantén" beruházások!

Üllés fejlődik! Az utóbbi hónapokban több jelentős beruházás is elindult és folyamatban van a településen.

Az Üllési temető bővítése, felújítása

Belterületi kerékpárút felújítása

Iparterület kialakítása

www.ulles.hu

In Memoriam Juhari László
„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”
(Juhász Gyula)

Fájó szívvel búcsúzunk iskolánk egykori igazgatójától, Üllés Nagyközség Díszpolgárától.
Juhari László mind a köznevelés, mint a kultúra területén kiemelkedő tevékenységet végzett.
Szorgalmával, türelmével, egyenes jellemével példaként szolgálhat mindenki számára!
Személyével egy nagyon különleges, EMBERT veszítettünk el.
Emléke szívünkben örökké él!
Nagy Attila Gyula
polgármester

„Búcsúzni mindig nehéz”
„Egy pálya útja véget ér.
A gyorsvonat megáll, s a búcsúzó útitárs más vonatra száll.”
Juhari László 1940. május 2-án született Makón. Gyermekévei szülővárosához kötődnek, tanítói majd tanári munkássága pedig nagyrészt Ülléshez.
Juhari László 1959-ben Makón kezdte pedagógusi pályáját. 1962ben került községünkbe – felesége szülőfalujába – a Baromjárási
Iskolába, tanyai tanítóként. A gyermekek nevelésén, oktatásán túl
együtt szervezték a környéken élő családok kulturális életét, valamint segítették az ott élőket a világ dolgaiban eligazodni. Ebben az
időben az iskola és a tanító jelentette a tanyai élet központját, így a
felnőttek és gyermekek közösen készültek az ünnepekre, előadásokra. Tanult zenészként Laci bácsi kiemelt figyelmet fordított a tanulók
zenei képzésére, furulyázni tanította őket, így a környékbeli kulturális
versenyeken már ekkor kimagasló sikereket értek el diákjai.
A hetvenes években a tanyasi iskolák megszűntek, ekkor a Juhari
család a tanyáról a faluba költözött. Laci bácsi az első pillanattól a
tantestület meghatározó tagja volt, folyamatosan képezte magát, a
továbbfejlődés érdekében elvégezte a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolát, ahol 1971-ben magyar-történelem szakos diplomát szerzett.
Elhivatottságának, szakmája iránti szeretetének köszönhetően 1977ben az általános iskola igazgatójának, 1983-ban pedig az Általános
Művelődési Központ vezetőjének nevezték ki.
Megfogalmazása szerint olyan iskolát szeretett volna, amely megfelel a társadalom mindenkori elvárásainak, jó szakmai felkészültségű
nevelőgárdájának köszönhetően mindig képes a szakmai megújulásra és a megfelelő tantárgyi alapok átadására. Alapvető céljának
tekintette a hagyományok, az értékek megőrzését, nemcsak az elmélet szintjén, hanem a gyakorlatban is. Mindig a tevékenységeket
helyezte középpontba, ezért fontosnak tekintette a tanórán kívüli
művészeti nevelés-oktatás megteremtését az üllési iskolában. Hitvallása szerint, aki művészettel foglalkozik, annak a lelke is telve van
a művészetekkel, és jobbá, tartalmasabbá válhat ez által az élete.
Mivel maga is zeneszerető és zenével foglalkozó ember volt, ezért fordult érdeklődése a néptánc és a népzene felé. Bevallása szerint azért
választotta a néptáncot, mert a néptánc – csoportos műfaj lévén –
rendkívül jól alkalmazható a közösségi nevelés céljainak megvalósítására, és a hagyomány őrzése által erősíti a tanulók magyarságtudatát.
Ennek szellemében folytatta a furulyaoktatást, igazgatósága első évében elindította a néptáncoktatást. Kezdeményezésére 1977-ben megalakult a Fonó Néptáncegyüttes, majd 1980-ban a Rokka népzenekar.
Az általános iskola igazgatójaként kiemelten fontosnak tartotta, hogy
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szakmailag jól képzett, az új kihívásokra mindig nyitott pedagógusközösséget alakítson ki. Ennek érdekében hazahívta a friss diplomás
helyi pedagógusokat. A jelenlegi tantestület számos tagja is az ő
vezetése alatt került az intézményhez. Több évtizedes vezetői munkája eredményeként számos új módszer került bevezetésre, kipróbálásra. Nevéhez fűződik az ÉKP (Értékközvetítő Program), ezen belül a
Zsolnai-módszer alkalmazása. Mindig jól felmérte a társadalom és a
település lakosságának aktuális igényeit, és a falusi iskolák között
elsőként szorgalmazta a pedagógusok informatikai képzését. Kiemelten fontosnak tartotta a kisiskolás kortól indított anyanyelvi és idegen nyelvi fejlesztést. Az ő igazgatói tevékenysége alapozta meg az
iskolában a jelenlegi pályázati aktivitást is. A szellemi nevelésen túl
fontosnak tartotta a diákok sportolási lehetőségének biztosítását is.
A környező településekkel karöltve számos sportverseny került megszervezésre igazgatói támogatása mellett, illetve megépült a helyi
tornaterem is. Sok üllési diák köszönheti neki, hogy életében először
láthatta a magyar tengert.
Juhari László művészetoktatás iránti elkötelezettségét bizonyítja az
is, hogy a vezetése alatt álló intézmény 1992-ben felvette Fontos
Sándor festőművész nevét.
Igazgatóként nagy örömmel vette, hogy 1995-ben intézményesített
formában is elindulhatott ez a fajta képzés, így kezdeményezésére
az iskola azóta is lehetőséget teremt az alapfokú művészeti ismeretek oktatására. Nemcsak támogatta a zeneoktatást, hanem maga is
művelte. Öt zenészgeneráció kinevelésében közreműködött. A Rokka
zenekar után útjára bocsátotta a Rézhúros bandát, legifjabb zenész
növendékei pedig a Tücsök zenekarban muzsikálnak. Az ifjú korosztály nevelése mellett nyugdíjba vonulása után a szépkorúak zenei
ízlésének formálását is felvállalta. 2003-ban megalapította az Estike
Népdalkört, aminek 2019-ig művészeti vezetője is volt.
Munkásságáért megkapta Csongrád megye Alkotói Díját, illetve Üllés Község Képviselőtestülete a település díszpolgárává választotta.
Családja számára is meghatározó volt az ő értékrendje, szemléletmódja. Nem véletlen, hogy mindkét lánya pedagógusi végzettséget
szerzett. Kisebbik lánya gyermekei mind a négyen, az általa oly értékesnek tartott népi kultúrát viszik tovább, hiszen táncolnak, zenélnek
valamennyien. Szívmelengető pillanat volt, amikor számos tanítványa mellett, családjával – lányával, vejével, unokáival – egy színpadon léphetett fel a Fonó 40. jubileumi műsorán.
Halálával egy igazi úriember távozott közülünk. Olyan ember, aki mindig tisztelettel fordult mások felé, aki mindig elegánsan jelent meg,
aki minden szavával tanított és példát mutatott.
Szellemiségét megőrizzük, emlékét szeretettel ápoljuk.
a Fontos Sándor Általános Iskola tantestülete
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Jegyzői tájékoztató
az Üllési Polgármesteri

Hivatal ügyfélfogadási rendjéről
Tájékoztatom Önöket, hogy a korábban a Hivatal ügyfélfogadási
rendjére vonatkozóan kiadott jegyzői utasításaimat 2020. május 22.
napjával visszavontam, erre való tekintettel 2020. május 25. napjától az Üllési Polgármesteri Hivatal újra a megszokott ügyfélfogadási időben fogadja meglévő és új ügyfeleit.
Az ügyfélfogadás rendje az alábbi:
Hétfő		
8-12 óráig
Kedd		
az ügyfélfogadás SZÜNETEL
Szerda		
8-12 óráig
és
12.30-16.00 óráig
Csütörtök
8-12 óráig
és
12.30-16 óráig
Péntek		
8-12 óráig
Házi pénztár nyitvatartási ideje (ki- és befizetések):
hétfő, csütörtök 8.00-12.00
		
13.00-15.00
A védelmi intézkedésekről szóló 168/2020. (IV. 30.) Korm. rendeletbe foglalt rendelkezések figyelembevételével, a Hivatalba történő
belépéskor a kihelyezett kézfertőtlenítő használata, illetve szájmaszk,
vagy szájat, orrot eltakaró kendő viselése kötelező. A Hivatal épületébe belépni a Kormányablak felől (főbejárat) lehet. Az ügyfélfogadásra
nyitva álló folyosón maximum 5 fő ügyfél tartózkodhat és várakozhat
egyszerre, úgy, hogy lehetőleg egymástól a másfél méteres távolságot tartani tudják. Munkatársaim egyszerre egy ügyfelet fogadnak
az irodahelyiségben, kivételt képeznek azon ügyek, amelyeknél több
személy együttes jelenléte elengedhetetlen.
Személyes ügyintézéshez előzetes időpont egyeztetésre továbbra is
lehetőség van telefonon a 62/282-122-es telefonszámon, e-mailben
a hivatal@ulles.hu elérhetőségen.
Az ügyfelek kérelmeiket postai úton is (Üllési Polgármesteri Hivatal
6794 Üllés, Dorozsmai út 40.), vagy a www.magyarorszag.hu oldalon elérhető online ügyintézési felületen (KRID azonosító: Önkormányzat 553287730, Hivatal 201136741 ) is eljuttathatják.
Kérem a továbbra is érvényben lévő járványügyi intézkedések, az
ügyfélfogadási idő és a pénztári be-és kifizetések idejének pontos betartását!
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

Tájékoztató a fogorvosi
ellátásról
A fogorvosi ellátás május 4-től visszatért a szokásos rendelési keretek közé, azonban telefonos bejelentkezés minden esetben szükséges:
Tb-s rendelés esetén a 62/282-230-as telefonszámon,
Magánorvosi rendelés esetén +36 70 311-1629-es telefonszámon.
A sürgős, akut eseteket elsősorban hétfőn, szerdán, pénteken délelőtt fogadjuk – de telefonon ebben az esetben is egyeztetni kell.
A rendelésen csak egészséges személyeket fogadunk.
A kezelés elkezdéséig a szájmaszk viselése kötelező!
Az aktuális járványhelyzetnek megfelelő rendelési idő, illetve tájékoztató a fogorvosi rendelő ajtaján olvasható.
Dr. Vezendi Tamás fogorvos

Önkormányzati döntések
Magyarország Kormánya által a 40/2020.(III.11.)Kormányrendelettel
elrendelt veszélyhelyeztre való tekintettel, a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében –
a Képviselőtestület nevében – eljárva az alábbi döntéseket hoztam:
április 30-án jóváhagytam:
– a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról
szóló beszámolót,
– a Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság 2019. évi átruházott hatáskörök
gyakorlásáról szóló tájékoztatót,
– polgármester 2019. évi átruházott hatásköreinek gyakorlásáról
szóló tájékoztatót,
– A jegyző 2019. évi átruházott hatásköreinek gyakorlásáról szóló
tájékoztatót,
– Üllési Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről készült
beszámolót.
Az Üllés Dorozsmai út 82/6. szám alatti lakos bérlakás bérleti jogviszonyát a veszélyhelyzet megszüntetéséig meghosszabbítottam.
Április 30-án rendeletet alkottam a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 3/2016. (IV.13.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A nyílt témájú előterjesztések anyagai megtalálhatók a http://
ulles.hu/kepviselotestulet/kepviselotestuleti-ulesek-anyagaeloterjesztesek/2020-ev, a nyílt témájú határozatok a http://ulles.
hu/kepviselotestulet/kepviselotestuleti-jegyzokonyvek/2020kepviselotestulet-jegyzokonyvek és a rendelet a http://ulles.hu/rendeletek link alatt.
Nagy Attila Gyula
polgármester

Tájékoztató a háziorvosi
ellátás jelenlegi helyzetéről
A rendelő zárt tér és kifejezetten fertőző. Kérjük, ne jöjjön be, ha enyhe tünetei vannak, pl. náthás, köhög, de nem fullad. Ne jöjjön be
receptet íratni sem.
A koronavírus járvány idején megszokott, időpontra történő betegvizsgálatokat átmenetileg még továbbra is szeretnénk fenntartani
(kivéve a sürgős eseteket).
Megkezdtük a praxisunkhoz tartozó személyek gondozási kontrollra,
státusra, vagy szűrővizsgálatokra való berendelését.
A recepteket továbbra is e-mail, vagy telefonos konzultáció alapján
az elektronikus egészségügyi térbe (EESZT), vagy ismertebb nevén
a „felhőbe” tesszük fel. (a gyógyszer a gyógyszertárban TAJ kártya
segítségével váltható ki)
Helyben a vérminták levétele a központi vérvizsgálati laborok működésének újból megkezdését követően lesz elérhető.
(a fenti intézkedések a kormányzati- járványügyi intézkedések alapján változhatnak! Kérjük figyeljék az orvosi rendelőnél, valamint az
Üllés község Facebook oldalán közzétett tájékoztatókat!)
Dr. Ország Orsolya háziorvos		
62 /282-007			
raczorszag@gmail.com		
				

Dr. Csonka Erika háziorvos
62/282-052
medicsiulles@gmail.com
ERódium rendszer
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Állatorvosi hírek

Hulladékgyűjtés

A kialakult járványhelyzet miatt átmenetileg az ügyelet szünetel.
Minden állatorvos dolgozik, kérjük csak sürgősségi esetben hívják őket!

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlan elől történő
SZELEKTÍV HULLADÉK elszállítás az alábbiak szerint alakul:

Kérjük, elsőként a település illetékes állatorvosát hívják, aki:
Dr. Papp Zalán
06-20/973-9149

Szállítási napok: 2020. június 9-e, KEDD!, június 23-a, KEDD

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

06/30/3245-032
06/30/9986-139
06/30/9653-114
06/30/4879-805
06/20/4763-517

Megértésüket, köszönjük!

Tisztelt Adózók!
A helyi iparűzési adó bevallásával kapcsolatban néhány fontos szabályra szeretném felhívni a figyelmüket.
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV.21.) Korm.rendelet engedményeket tesz a helyi
iparűzési adóval kapcsolatban.
A rendelet értelmében:
1. A Korm.rendelet hatálybalépése – 2020. április 22. – előtt
beküldött bevallásokra nem terjed ki a Korm.rendelet időbeli hatálya, így esetükben 2020. június 02-án lesz esedékes a
bevallott adó és a megfizetett adóelőleg pozitív különbözete. A
2020. szeptember 15-ei előleg (első előlegrészlet) a 2019. évről
szóló helyi iparűzési adóbevallás alapján kiszámított összeg.
2. 2020. április 22-én vagy azt követően beérkezett iparűzési
adó bevallások esetében a bevallott adó és a megfizetett adóelőleg pozitív különbözete 2020. szeptember 30-án lesz esedékes.
a. amennyiben a bevallás 2020. szeptember 15. előtt beérkezik, akkor a 2020. szeptember 15-ei előleg összege a 2019.
évről szóló helyi iparűzési adóbevallás alapján kiszámított
összeg lesz,
b. amennyiben a bevallás 2020. szeptember 15. után érkezik
be, akkor a 2020. szeptember 15-én fizetendő adó összege
megegyezik a 2020. március 15-ei előleg összegével.
Felhívom figyelmüket, hogy bevallás benyújtási határidejének eltolódása miatt a 2020. II. félévi egyenlegértesítő feltehetően még nem fogja
tartalmazni a helyi iparűzési adó vonatkozásában a fizetendő összegeket (pozitív adókülönbözet, 2020. szeptember 15-ei előleg), ezért a helyi
iparűzési adó önadózásos jellegére tekintettel kérem, hogy a bevallás
alapján teljesítsék a befizetéseket.
Természetesen a bevallások benyújtásával nem kell megvárni a határidőt, folyamatosan beküldhetőek.
Fontos még megjegyezni, hogy 2018. január 1-től a gazdálkodó szervezeteknek – köztük az egyéni vállalkozóknak is – kötelező az elektronikus ügyintézés, így kizárólag az elektronikus úton benyújtott dokumentumok fogadhatóak be, illetve a pénzforgalmi számlanyitásra
kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi
számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

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)
A hulladékszállítást végző dolgozók egészsége védelme érdekében
kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy megfelelően zárt zsákokban, illetve edényzetben helyezzék ki, mind a kommunális, mind a szelektív
hulladékot.
ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS
Szállítási időpontok: 2020. június 2-a, KEDD és június 16-a, KEDD.
Júniustól a maximálisan kihelyezhető zsákok, illetve kévék száma: 5
db zsák vagy 5 db kéve.
Zöld zsák, illetve szelektíves zsák a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben igényelhető. (Szelektív hulladék szelektíves zsák
hiányában bármilyen ÁTLÁTSZÓ zsákban kihelyezhető.)
(a zsáko(ka)t reggel 7 óráig kérjük kihelyezni az ingatlan elé)
Tisztelettel:
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

Konyhai hírek
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Üllési Önkormányzati
Konyha nyitvatartási ideje
hétfőtől péntekig:				
7-15 óra.
A júniusi térítési díj befizetésének időpontja:
június 2 – június10-ig 			
7-14.00 óra között
Pótbefizetés: június 25-én, csütörtökön

7-14.00 óra között

Ebédkiadási időpont:
hétfőtől – péntekig 			

11.30 – 14.00 óráig

Ebéd rendelésre, lemondásra előző nap 12 óráig van lehetőség.
Kérjük az időpontok betartását, mert egyéb napokon a pénztár zárva
tart!
A kifizetett, de a rendkívüli helyzet miatt lemondott ebéd a következő
számlából kerül levonásra.
Konyha telefonszáma: 30/324-7590, (nyitvatartási időben hívható)
e-mail: konyha@ulles.hu
Köszönetnyilvánítás: Köszönjük Csóti Vilmosné, Marikának a koronavírus járvány kezdeti szakaszában a konyha dolgozóknak eljuttatott,
saját készítésű szájmaszkokat.
Fodorné Bodrogi Judit konyhavezető
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Köszönetnyilvánítás
Köszönjük az Agróna Szövetkezet burgonyafelajánlását, mely által –
az önkormányzat technikai közreműködésével (csomagok elosztása,
kiszállítása) – közel 140 rászoruló család jutott krumpli csomaghoz.
Nagy Attila Gyula

Tisztelt

ingatlantulajdonosok!
A zöldhulladék mennyiségének csökkentése, környezetünk védelme
érdekében segítségként szeretnénk néhány hasznos tanácsot adni a
zöldhulladék házi komposztálásához!

Tisztelt Lakosok,
Tisztelt Választópolgárok!
Értesítem Önöket, hogy június 8-án, hétfőn 16-18 óráig alpolgármesteri fogadóórát tartok a Napos piac épületében.
telefonszámom: 06/30/382-1322,
e-mail címem: penztarkonyv@gmail.com
Juhász Attila alpolgármester

Felhívás
parlagfű-mentesítésre

Mi kerülhet a komposztálóba?
• a zöldség- és gyümölcs hulladékok, tojáshéj, kávé- és teazacc,
hervadt virág, szobanövények elszáradt levelei, virágföld, fahamu (max. 2-3 /köbméter), növényevő kisállatok ürüléke a forgácsalommal együtt,
• toll, szőr, papír (selyem, selyempapír, tojásdoboz, újságpapír
nem!) gyapjú-, pamut és lenvászon
• levágott fű, kerti gyomok (virágzás előtt), falevél, szalma, ös�szeaprított ágak, gallyak, elszáradt (nem beteg) növények, palánták, lehullott gyümölcsök, faforgács, fűrészpor.
Mi nem kerülhet a komposztba?
• festék-, lakk-, olaj- és zsírmaradék
• szintetikus, illetve nem lebomló anyagok
• ételmaradék, hús, csont – bár ezek lebomlanak – ne kerüljenek
a komposztálóba a kóbor állatok, rágcsálók és a fertőzést terjesztő legyek miatt
• fertőzött, beteg növények
• húsevő állatok alól származó alom - szintén a fertőzés veszélye
miatt
• veszélyes, magas nehézfémtartalmú anyagok (nagy forgalmú
utak melletti növényi hulladék (fű, falevél, stb.)
Komposztálás lépései
• A konyhai zöldhulladékok gyűjtéséhez használjunk egy megfelelő nagyságú fedővel ellátott tárolóedényt, amit nyáron naponta, télen hetente ürítsünk.
• A gyorsabb lebomlás érdekében ajánlatos a komposztálóba kerülőanyagokat 5 cm-nél kisebb darabokra aprítani. A komposztáló aljára tegyünk valamilyen durva anyagot, pl. faaprítékot,
hogy a levegőzést alulról biztosítsuk. Erre, ha van kész komposztunk rakjunk belőle egy keveset a folyamat gyorsabb beindításához. Erre rétegezzük a konyhából és a kertből kikerülő
különböző fajtájú szerves hulladékokat. Zöldebb, nedvesebb,
nitrogénben gazdagabb hulladékra fásabb, szárazabb, tehát
szénben gazdagabb anyagokat rétegezzünk. A rétegek közé adhatunk adalékanyagokat (földet, kőzetlisztet, vagy szilikátásványokat: zeolitok, riolittufa). Ezek javítják a komposzt minőségét,
megkötik a helytelen kezelés miatt keletkező kellemetlen szagú
gázokat is. A házi komposztálásnál nincs szükség különleges
serkentő anyagra, mivel földel, illetve nem teljesen érett komposzttal ugyanolyan jól beindíthatjuk a folyamatot.
• Keverés: A bomlási folyamat első szakaszának végén (5-6. hét)
keverjük ismét jól össze a komposzthalmunkat. Hogy jobb minőségű komposztot kapjunk, a keverést 6-8 hetente ismételjük.
A keverések alkalmával a marokpróbával tudjuk ellenőrizni, és
szükség esetén beállítani a nedvességtartalmat.
(részlet a Négyforrás Nonprofit Kft tájékoztató leveléből)

Tisztelt Lakosság!
Felhívom a figyelmet arra, hogy az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése
értelmében a „A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű
virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően
ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”
Azon fölhasználókkal szemben, akik elmulasztották védekezési kötelezettségüket teljesíteni, belterületen a jegyző, külterületen a
Csongrád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi
Főosztály – Növény és Talajvédelmi Osztálya közérdekű védekezést
rendel el, melynek költségei az ingatlan tulajdonosát, használóját terhelik. Ezzel egyidejűleg a kötelezettségüket megszegőkkel szemben
növényvédelmi bírságot kell kiszabni.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

Véradás
2020. június 6-án, szombaton 9-13 óra között véradás lesz a Déryné Művelődési Házban.
Személyi igazolványt, lakcímkártyát, TAJ-kártyát kérjük, hozzanak
magukkal.
Szájmaszk viselése kötelező!
Segíts, hogy segíthessünk!

Négyforrás Nonprofit Kft
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Falugazdász hírek

Rendőrségi tanácsok
fiataloknak a biztonságos
nethasználathoz!

• Területalapú támogatással kapcsolatos határidők:
Az egységes kérelem benyújtási határideje: 2020. május 15. Az
egységes kérelem a 2020. május 15-i határidőt követően további 25
naptári napig, 2020. június 9. napjáig benyújtható, de ebben az esetben a megállapított támogatási összeg – minden támogatási jogcím
tekintetében – munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül.
A benyújtott egységes kérelem szankciómentes módosítására 2020.
május 31-ig (munkaszüneti napra tekintettel 2020. június 2-ig), a
módosítással érintett jogcímre megállapítandó támogatási összeg
munkanaponkénti egy százalékos csökkentését eredményező, azaz
szankciós módosításra június 9-ig van lehetőség.
• Másodvetések bejelentése:
Az egységes kérelemben adatváltozásként kell bejelenteni a másod
kultúra tényleges vetését – majd a betakarítást/beforgatást is – 15
napon belül elektronikus úton.
• A fűszerpaprika-termelők ismét igényelhetik a csekély összegű támogatást fémzárolt vetőmag vásárlására
A támogatási kérelmet a N0845számú „Fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű támogatása-Támogatási kérelem” elnevezésű nyomtatványon 2020. május 1. –2020. augusztus 5. közötti
időszakban a Kincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztályához
postai úton az alábbi címre kell benyújtani: Magyar Államkincstár
Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya1476 Budapest, Pf. 407.
Fontos! Amennyiben a borítékon a postai feladás dátuma korábbi,
mint 2020. május 1., vagy későbbi, mint 2020. augusztus 5., úgy a
támogatási kérelmet a Kincstár visszautasítja.
Kamarai tagdíjbevallás: 2020-as tagdíjbevallás és fizetés időszaka
ősszel lesz.
Ügyfélfogadás csak telefonon előre egyeztetett időpontban, egyelőre.
Megértésüket köszönjük:
Halász Zsolt			
30/3372535

Czakóné Dudás Mónika
70/4893-853

1.) Vigyázz az adataidra!
Ne ossz meg magadról személyes információkat (pl. születési dátumodat, sulid nevét, lakhelyedet, kedvenc dolgaidat, szokásaidat),
vagy hogy éppen hol tartózkodsz, vagy hol leszel később! A képek
háttere is sokat elárulhat.
2.) Védd a felhasználói fiókjaidat!
Használj erős jelszót, ne add meg senkinek és kapcsold be a kétfaktoros azonosítást!
Telefonodon kapcsold be a képernyőzárat!
3.) Nem mindenki az, akinek látszik!
Akit nem ismersz személyesen, az idegen!
Nem minden ember rossz, de nem ismerheted a másik valódi szándékait.
Kedvesnek tűnhet, de veszélyes lehet! Ha egy beszélgetés kellemetlenné válik számodra, szólj a szüleidnek!
4.) Biztonságos megosztás!
Csak olyat írj másnak, amit szemtől szembe is elmondanál!
Csak olyan tartalmat ossz meg, ami a suli folyosóján is megjelenthetne a neveddel!
A neten nincs törlés gomb. Az ismerőseid lementhetik és tovább
oszthatják a tartalmaidat.
5.) Az online bántalmazás nem menő
Eltűrni miért lenne az?
Ha úgy érzed zaklatnak, vagy bántanak, tiltsd le, szólj a szüleidnek,
osztályfőnöködnek, vagy jelentsd az oldalon!
6.) Nem minden az, aminek látszik!
Ne higgy el mindent, amit mások posztjaiban látsz! Sokszor csak
reklám és nem a valóság.
Éld a saját életedet!
(részlet a Csongrád Megyei RFK – Bűnmegelőzési Osztálya 2020.
májusi Hírleveléből)

Idegen nyelvi
levelezős
verseny
A Titok Országos Levelező versenyen angol nyelvből iskolánkból 3 csapat indult.
Az 5 forduló alapján eredményeik a következők:
– Berczeli Lili, Vereb Denissza 14. helyezés, 97,5%
– Baló Dominika, Bigors Ádám, Monostori Gellért 20. helyezés, 96,3%
– Czinkóczi Letícia, Szűcs Zsófia,
Trucz Ramóna 27. helyezés, 94,7%
Felkészítő tanárok: Péterné Juhari Ágota
és Szekeres Katalin
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Történelemversenyek
A 2019/2020-as tanévben két levelező versenyre neveztünk be, mindkét verseny 5 fordulós volt. A Mozaik Országos Levelező Versenyen a járvány miatt az
utolsó, országos döntőt nem tudták megrendezni, így
a selejtezők alapján kaptuk meg az eredményeket. Vereb Denissza (7.a) és Hódi Kristóf (7.b) az öt forduló
után a 34.helyen zárt a többszáz indulóból.
A Titok Országos Levelező versenyen csapatok indultak. Itt is 5 forduló volt, és szerencsére még a kialakult helyzet előtt befejeződött. Iskolánkból a következő
tanulók versenyeztek. 5.osztály: Kőkorszaki szakik:
Baranyi Nándor, Börcsök Bence, Börcsök Csaba, Lajkó Zalán, eredményük 91,1% (19.helyezés). 6.osztály
Időutazók: Csányi Jázmin, Kocsis Nikolett, Simon
Kata, Szalai Vanda, eredményük 94% (15.helyezés).
7.osztály Ősanyák: Baló Dominika, Molnár Veronika,
Gyuris Zsófia, Hódi Kristóf, Rádóczi Ádám, eredményük 99,1% (3.helyezés). Felkészítő tanárok Hódiné
Vass Magdolna és Ótott Zsolt voltak.
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Igazi horgászparadicsom Üllés!
A Horgásztó a település központjától Észak-nyugati irányban, a Kiskunhalas felé vezető út mellett található, a településtől 1,2 km-re.
Nem csak autóval, hanem kiépített kerékpárúton biciklivel is megközelíthető. Az öntöző gödörnek készült mesterséges tó, területe 7
ha, víztartalma kb. 150.000 m3. A termelő szövetkezet felbomlása
után a terület Üllés Nagyközségi Önkormányzat tulajdonába, illetve
az Árpád Horgászegyesület kezelésébe került.
– Évente ~100 q halat telepítünk a tóba. – mondta Megyeri István, az Árpád Horgászegyesület alelnöke. – Főként ponty, kárász,
dévérkeszeg, süllő, amur, harcsa és leső csuka található a tóban.
Szerencsére csak kis számban fordul elő törpeharcsa. Az egyesületnek 150-160 felnőtt tagja van, de nagyon sokan járnak horgászni
napijeggyel is.
Üllés Nagyközségi Önkormányzat falumegújításra és fejlesztésre
nyert pályázatból a horgásztó idegenforgalmi vonzerejének növelésére érdekében szabadidő parkot hozott létre a tó mellett. Így a tó és
környezete igazi pihenő és kiránduló hellyé vált.
– Forráskútról járok át Üllésre horgászni. – mondta Kómár Nándor,
az Árpád Horgászegyesület tagja. – Szeretek ide járni, mivel szép a
környezet, jó ízű a hal. Elsősorban pontyra és kárászra megyek. Nagyon szeretem a halat, sütve-főve, mindenféleképpen jöhet.
A tó környezete rendezett, parkosított, szabadidős tevékenységre
(grillezés, bográcsozás) kiválóan alkalmas. A kialakított pihenőhelyek a pihenni vágyók igényeinek megfelelően lettek kialakítva. Ezt a
célt szolgálta 343 db cserje és 50 fa telepítése is, amelyek ültetése
során nemcsak a látogatók, hanem egyúttal a madarak igényeit is
figyelembe vették. Akik nem horgászni érkeznek, azok sem fognak
unatkozni, hiszen játszótér, sportpályák, ping-pong asztalok állnak a
rendelkezésükre. A kerékpárosokra is kiemelt figyelmet fordítottak
azzal, hogy a horgásztó melletti kerékpárutat használó bringások részére fedett pihenőhelyeket, a kerékpárok számára fedett tárolót alakítottak ki. A tó mellett fotópont is található, ahol sokan készítettek
már vidám fényképeket.
– Évek óta járok ide horgászni – monda a szegedi Kerekes László. –
Kezdetben napijegyeztem, de tavaly kiváltottam az éves engedélyt.
Most feeder bottal horgászok és pontyra megyek. A legnagyobb hal,
amit itt fogtam az kb. 3,5 kg volt.
A tó környékén számos állattal találkozhatunk. Láthatnunk mocsári
teknőst, vizi siklót, kecskebékát, fürge gyíkot. A madarak is kedvelik

a helyet, pihenő- és táplálkozó helyként használják. Gyakran figyelhetünk meg szárcsát, tőkés récét, fehér gólyát, kócsagot, alkalmanként
még bütykös hattyú is leszáll. A túrázni vágyók a Vadvirágos Tanösvényt járhatják be, amelynek útvonala a tó mellett vezet el és a séta
során védett növényeket is észrevehetünk pl. szibériai nőszirmot, réti
angyalgyökeret, homoki árvalányhajat, peremén fátyolos nőszirmot,
keleti békaborsót, kisfészkű aszatot, kígyónyelvet, mocsári kosbort.
Lajkó Zoltánnal, az Árpád Horgászegyesület titkárával is a tó mellett
„futottunk” össze.
– Körülbelül 15 éve vagyok tag az egyesületben és rendszeresen
jövök horgászni. Nagyon szeretek kijárni a tóhoz. Király a környezet,
nyugalom van. Kikapcsolódás, a pihenés miatt is jövök. Mindenféle
halat szeretek, de most harcsát szeretnék fogni.
– Én éjszaka szoktam harcsázni – árulta el Dávid József, aki Ópusztaszerről érkezett. Most bojlis botot használok, ami kimondottan
nagy halaknak való, de harcsázó bot is van a kocsiban. Tavasszal
és ősszel feederezni is szoktam. Megtörtént már az etetés, sponb
rakétát használtam, az etetőanyag pedig pellet volt.
Arra a kérdésemre, hogy milyen gyakran jár Üllésre horgászni, nevetve mondta el:
– Szerintem nagyon keveset! Otthon viszont azt mondják, hogy nagyon sokat!
A szegedi Kívés Zsolt elárulta, hogy most van itt 2. alkalommal. – A
barátomtól hallottam az Üllési Horgásztó és Szabadidő Parkról. – mosolygott rám. – Jó volt már kijönni a városból, a négy fal közül, ebbe
a csodás környezetbe. 3-4 kg-os pontyokat fogtam tavaly évvégén,
amiből a karácsonyi vacsora lett. Most is nagyon bizakodom, bár
még csak most érkeztem.
Arra a kérdésemre, hogy milyen etető anyagot használ, huncutul
kacsintott:
– Elhatároztam, hogy erre a kérdésre egy jó pörkölt receptet mondok el.
– Lehet, hogy a halaknak tényleg a legjobb pörköltnek számít, amit
használ – nevettem.
– Speciális keveréket használok – avatott be a titokba – és felturbózom még egy kis kukoricával és pellettel.
– 27 éve horgászom. – mondta az üllési Szalai Antal. – Míg fiatalabb
voltam több helyre is jártam, de most már csak ide. Elég szépen
van telepítve a hal. A horgász szerencsém hol kisebb, hol nagyobb.
Kemény, mézes pufit használok jelenleg. Úgy néz ki, hogy ez a pon-
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tyoknak és a kárászoknak is tetszik. Most a kárászok találtak meg.
Már fogtam is 5 db kárászt, 35-40 dkg-ak. A legnagyobb hal, amit az
üllési Horgásztóban fogtam az egy 8,20 kg-os amur volt és sült hal
lett belőle.

Könyvtár

A tó mellett üllési és bordányi kirándulókkal is találkoztam, akik kihasználva a jó időt kerékpárral érkeztek. Borbély Boglárka, Babarczi
Gerda és Herczeg Karina elmondták, hogy nagyon szuper a környezet
és a kirándulást összekötik profilkép készítésével, amit a facebookra
szánnak.
Kedves pihenni vágyó, ha teheted, látogass el az Üllési Horgásztó és
Pihenőparkba.
Meszesné Volkovics Szilvia
Déryné Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója

Kedves Olvasóink! Könyvet továbbra is lehet kölcsönözni a könyvtárunkból, jelezd ezt az igényed a 30/5063159 telefonszámon és
egyeztetünk a módjáról, illetve + szolgáltatásként kérheted a könyvek házhoz szállítását belterületen az alábbiak szerint:
• üllési vagy és könyvtártag,
• felhívod 8-16 óra között a 30/506-3159 telefonszámot,
• vagy e-mail-t küldesz a deryne@ulles.hu-ra,
• megadod a neved, olvasói számod, pontos címed, telefonszámod,
• milyen könyvet szeretnél,
• egyszerre 3 db könyv kölcsönözhető,
• kiszállítás hetente egyszer, csütörtöki napon, 9-15 óra között,
egyeztetést követően történik.
Meszesné Volkovics Szilvia ig.
Déryné Művelődési Ház és Könyvtár

"SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése során?
Ne hagyja annyiban!
Tegyünk valamit, hogy másokkal ugyanez már ne történhessen
meg!
Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"

"PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI
PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a
gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető
a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"
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Plébániai hírek

Lúd-Toll

Egyházmegyénkben május 9-étől újra lehet nyilvános, a nép részvételével bemutatott szentmiséket tartani.
Miserend változatlan: hétfőn 18 órától, szerdán 8 órától, pénteken 18 órától, szombaton 8 órától, vasárnap 9 és 18 órától kezdődnek a szentmisék.
A 65 év fölöttiek nincsenek „eltiltva”, de lehetőleg maradjanak otthon.
A szentmiséken való részvételnél, kérjük a következők figyelembevételét és betartását:
– Szentmise megkezdése előtt kézfertőtlenítésre van lehetőség a templom bejáratánál.
– Misén a szájmaszk használata kötelező.
– A békeköszöntés továbbra is fejhajtással történik.
– Áldozás csak egy szín alatt és kézben történhet.
– Védőtávolságokat mindenhol tartsuk be. (Csak minden második padba foglaljunk helyet.)
– Perselyezés nem a szokott módon történik, hanem a fali perselyeket használjuk.
Templomunk reggeltől estig nyitva van az érdeklődők, imádkozók számára. Lelki beszélgetésre és szentgyónásra is van lehetőség misék előtt, vagy előre egyeztetett időpontban.
A bérmálkozást a püspök atya őszre halasztotta, mivel a csoportos rendezvények tilalma ránk
is vonatkozik. Ez a halasztás az elsőáldozást is érinti.
Hálásan köszönjük a plébánia életét segítő munkatársak, önkéntesek idejét/munkáját és az
adományokat is, hiszen mostanában nem volt a plébániának bevétele.
Ünnepekre készülünk!
Május 31-e Pünkösd – a Szentlélek eljövetelének ünnepe.
Június 14-én 10 órakor plébániánk BÚCSÚ miséjét tartjuk, melynek szónoka Gál József
csólyospálosi plébános lesz.
Ha az időjárás engedi, a szentmisét szabadtéren tartjuk.
Molnár Dolli

Karanténban is van élet…
S. Dudás Mária
Karanténban is van élet
Várnak ránk még új remények,
Csodák most messzire szállnak,
Nyárra talán ránk találnak.
Álmodozzunk, s szebb az élet,
Vágyak bennünk most is égnek,
Töltsünk vígan minden napot,
Remélve a jobb holnapot.
Magunk főzzük betevőnket,
Szél hordja el bú felhőnket,
Gyerek velünk okosodjon,
Arcunk sokszor mosolyogjon.
Maszkban, kesztyűt húzzunk kézre,
Vásároljunk úgy egy hétre,
Süssünk kenyeret, kalácsot,
Kényeztessük a családot.
Tanulni, ha elfáradunk,
Ebéd után együtt játszunk,
Társas játék, pörgés, torna,
Így maradhat fitt a forma.
Egészségünk jó maradjon,
Fájó könnyünk sose hulljon,
Bízzunk, közel tán a vége,
Lelkünkben így lesz majd béke.
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CsigaBiga Óvoda és Bölcsőde Oldala
Ovi, bölcsi a „koronás” helyzetben
Március közepétől egy új nehéz helyzettel találkozhattunk életünk
minden területén. A koronavírus terjedésének megelőzésére és a
kockázatok csökkentésére 2020. március közepétől ügyeleti jelleggel
tudtuk fogadni a gyermekeket majd március végétől néhány hétig
nagy szomorúságunkra nem a vidám gyerekzsivaj fogadott bennünket az intézmény falai között.
Bár április 27-től újra fogadjuk kiscsoportos, ügyeleti ellátással a
gyermekeket, de ez még nem az igazi. Mindenki azt szeretné, hogy
újra a régi rendben jöhessenek a gyermekek, mi az intézmény dolgozói is nagyon várjuk ezt.
De a munka nem állt le. Az intézményünk összes dolgozója, nagy
munkába fogott, mindent átmostak, fertőtlenítettek, átválogattak,
tisztára varázsoltak. Garanciális javítások és karbantartási munkák
kerültek kivitelezésre. Ezekbe is bekapcsolódtak óvó nénik, dajka nénik, kisgyermeknevelők. Füvet vetettünk, kerítést festettünk.
A családok mindennapjaiba azzal kapcsolódtunk be, hogy az óvó nénik, kisgyermeknevelők, minden héten egy-egy témában kis játékos
feladatokat küldtek a gyermekeknek. Nagy örömünkre szolgált, hogy
sokan visszajeleztek küldték a kedves szülők a képeket a kész munkákról.
Valamint a szakmai munka sem állt le, hiszen folytak az önértékelések a pedagógusokat illetően, valamint folyamatban van a szakmai
programunk átdolgozása is.
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Megtörtént az óvodai bölcsődei beiratkozás is, külön köszönet a kedves szülőknek az egészségügyi szabályok betartását illetően, valamint az elektronikus felületek is segítették munkánkat.
A fenntartó Önkormányzat kérésére szájmaszk varrásába kezdtünk.
Örültünk, hogy segíthettünk! Szabtunk, varrtunk, csattogtak az ollók,
zúgtak a varrógépek, suhantak a vasalók. Kifőzve, fertőtlenítve, bezacskózva szállítottuk a maszkokat az önkormányzathoz, több mint
2200 maszk került megvarrásra.
A fő varrók: Kuklis Sándorné, Gyuris Dóra, Hovanyecz Attiláné, Ocskó Ágota, Bálintné Dékány Mónika
A segítőik voltak: Bokor Józsefné, Simonics Gyuláné, Ágostonné
Szaniszló Ildikó, Szabóné Gyuris Rita, Vass Lászlóné
Valamint: Nagyné Nyerges Mónika, Nagy Barbara, Sziráki Lászlóné,
Náfrádi Szilvia, Bozsóné Tóth Zsanett, Jerneiné Masa Tünde, Koszó
Réka, Túri Kitti, Mészáros Éva
Külön köszönetet mondunk Peták Alexandrának, hogy segítette munkánkat, valamint Tóthné Kovács Ildikónak a felajánlott anyagokért és
varrógépért.
A bölcsőde és óvoda gyönyörű, kívül belül megszépülve várja a gyermekeket.
Szeretnénk megköszöni a kedves szülők megértését, együttműködését, türelmét! Várjuk, hogy végre rendeződjön a helyzet.
Most pedig néhány kép, az intézményben folyó munkákról!

www.ulles.hu

LEGYEN
ÜGYFELÜNK!
– gépjármű biztosítás
(casco és kötelező biztosítás)
– lakás- és felelősségbiztosítás
– élet- és egészségbiztosítás
– utasbiztosítás
– befektetések és nyugdíjbiztosítás
Forduljon hozzám bizalommal, hogy segíthessek
az Ön igényeinek megfelelő szolgáltatások
kiválasztásában!
KAPCSOLAT
Név: Dobi Zsolt
Telefonszám: +36 (70) 630-5785
e-mail cím: zsolt.dobi@allianztanacsado.hu

allianz.hu

Pa rt nerünk - COOP 24.sz. AB C
Üllés, Dózsa Györg y u. 29.
www.greenyshop.hu
Milyen anyagokat juttatunk a
környezetbe mosáskor?
Lehet tenni az allergia ellen?
Mivel mossuk kisbabánk ruháit?

Mosószerek, öblítők:
• Nanofresh mosógél, 1,5l
• Nanofresh mosógél, 5l

1.599,-Ft
2.899,-Ft

Elérhető típusok:
illat- és színezékmentes
sensitive - érzékeny bőrűeknek
super color
super white - szódával és bóraxxal

Ezekre a kérdésekre adhat választ a
Greenyshop választéka.

• Sapos mosódió, dobozos, 500g
• Mosódiós mosószappan

1.799,-Ft
749,-Ft

Sajnos a legtöbb gyártó számos vegyszert
használ fel alapanyagként mosógélek és
öblítők gyártásánál, amelyek nem csak az
élővilágot károsítják a földbe, vizekbe jutva,
de ránk, emberekre is károsak lehetnek, és
allergia alakulhat ki.

• Nanofresh öblítő, 5l

2.899,-Ft

Magic Spring, Magic Summer, Tropical

• Ahimsa mosóparfüm, 10ml

399,-Ft

aloe vera, barack, kasmír virág, levendula,
tavaszi szellő, vizililiom

A Nanofresh termékei alacsony vegyianyagtartalmúak, parabén-, formaldehid-,
foszfát-, enzim- és optikai fehérítőmentesek.
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Enni kell Röfi-ker !!

A minőségi húsok boltja.

Hagyományos eljárással készült adalékmentes saját
márkás termékeink széles választékával (füstölt kolbász, májas, lecsókolbász, hagyományos sózású darabolt sonkák, szalonnák), valamint állandóan friss
sertés-, marha-, csirke-, pulyka-, kacsahúsok várják
az éhes Üllési és környékbeli embereket.
Nálunk Szép kártyával is, bankkártyával is, készpénzzel is lehet fizetni.!
Kérem figyeljék Facebook oldalunkon (https://www.
facebook.com/rofikerkft/), valamint a bolt előtti táblákon lévő akcióinkat!
Üllés Dorozsmai út 37.

Üllési Körkép lapzárta
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép
2020. JÚNIUSI számának lapzártája:
június 17-én, szerdán lesz.
Hirdetéseket, cikkeket leadni a balogh.marta@ulles.hu e-mail címen
– legkésőbb SZERDÁN 12 óráig – lehet.
Amennyiben ez a küldési mód nem megfelelő, úgy ügyfélfogadási
időben (hétfői napokon 8-12 óráig, csütörtöki napokon 8-12 óráig) a
62/282-122 / 222 melléken Balogh Márta ügyintézőt keresse!
Az újság pontos időben történő megjelenése érdekében kérjük a
határidő betartását!
Az ezután beérkező cikkek megjelentetésére nincs mód.
Köszönjük!

apróhirdetés
Üllésen a Kígyósi út mellett a 073/68. hrsz. kb. 7880 m2 földterület
eladó: +36 30 466-8213
--------------------------------------------------------------------------------------Két 1 ha körüli szántó Üllésen kúttal árammal eladó
06 30 442-5779
--------------------------------------------------------------------------------------Háztartási varrógép javítása, szervizelése.
Kiskundorozsma, Bölcs utca 34. 70/466-1265
--------------------------------------------------------------------------------------1 hektár – erdőtelepítésre alkalmas - lucernaföld eladó.
Érdeklődni: 06/30/374-0989

+3630 9636882

Családi események
Születési hírek
Tokaji Lászlónak és Tajti Anitának április 30-án – 3030 grammal –
Botond nevű gyermeke született
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babának és szüleinek!

Házasságkötési hírek

Márton Károly üllési és Boda Zsuzsanna Tünde deszki lakosok május 9-én (Deszken)
házasságot kötöttek.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

Halálozási hírek
Dunai Ferenc április 11-én – 70 éves korában,
Tari Ferenc Józsefné (szül: Német Ilona Aranka) április 30-án – 78 éves korában,
Juhari László Antal május 6-án – 80 éves korában elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

Biztosítási ügynökség
n

Nyugdíjbiztosítások

n

Életbiztosítások

n

Baleset- és egészségiztosítások

n

Lakásbiztosítások

n

Vagyonbiztosítások

n

Gépjármű-biztosítások

n

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

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

