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KEDVES ÜLLÉSIEK!

ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEK

ISMÉT ELTELT EGY ÉV, ELÉRKEZETT ADVENT ÁLDOTT,
BÉKÉS IDŐSZAKA.

A Képviselőtestület december 7-én munkaterv szerint ülést tartott.

Ilyenkor újra és újra eszembe jutnak gyermekkorom gondtalan,
várakozással teli napjai. Eszembe
jutnak a kis papírra írt kívánságok
– hiszen én ugye „jófiú” voltam…
– , a bejgli illatú konyha, a fenyőillat, a csillagszóró szikrázó fénye.
Ha behunyom a szemem, még ma
is előttem van a családi asztalon
gőzölgő halászlébe merített kanál
koccanása, vacsora után az ajándékokról letépett csomagolópapír
hangos zizegése és az éjszakába
nyúló közös játék örömteli hangulata. Eszembe jut az éjféli misére
igyekezvén a talpunk alatti hó ütemes roppanása is.
Gyermekkorom óta sokat változott a világ, de a karácsonyvárás időszaka ugyanúgy ezekről az illatokról, ízekről, élményekről mesél –
igaz, már a gyermekeim örömén keresztül is megélve.
Azt kérem, hogy az ünnep közeledtével próbáljuk meg magunk mögött hagyni a hétköznapok megszokott, zaklatott rohanását, a stressz
lélekölő terhét, tegyük le ennek a nehéz évnek a súlyát.
Merjük újra gyermeki rácsodálkozással megélni a Karácsony csodákban gazdag, varázslatos pillanatait. Találjuk meg a boldogságot a
meghitt pillanatokban, apró élményekben.
Adjon nekünk ez az ünnep megingathatatlan hitet az összetartozásra,
a család szentségére, a csodák létezésére.
Forduljunk egymás felé még nagyobb szeretettel, odafigyeléssel,
empátiával!

KEDVES ÜLLÉSIEK!
Kívánok mindenkinek Áldott, Békés Karácsonyt és sikerekben,
egészségben gazdag Boldog Új Évet!
Nagy Attila Gyula
polgármester

KEDVES ÜLLÉSIEK!
Az elmúlt év hagyományához kapcsolódva december 7-10-ig idén is
minden családhoz eljuttattuk az önkormányzat karácsonyi ajándékát.
Kérem, fogadják szeretettel, fogyasszák egészséggel!
Boldog Karácsonyt!
Nagy Attila Gyula
polgármester
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A képviselők döntöttek:
– a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról,
– A Képviselőtestület 2022. évi munkatervének elfogadásáról,
– Üllés Nagyközségi Önkormányzat és a PUTIFÁR Kft. közötti
megbízási szerződés közös megegyezéssel történő módosításáról
A Képviselők rendeletet alkottak:
– az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről és annak
végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2021. évi vitelének szabályairól szóló 4/2021.(II.25.)önkormányzati rendelet 3.
sz. módosításáról,
– a 2022. évi önkormányzati költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról,
– a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 14/2021.(XI.18.)önkormányzati rendelet módosításáról. (a módosítás által emelkedtek a jövedelemhatárok, így
egyes támogatási formák szélesebb körben és nagyobb összegben kérelmezhetők)
A képviselők zárt ülés keretében döntöttek
– az étkezési térítési díjhátralékokról.
– Üllés Nagyközségért Érdemérem adományozásáról. A testület
döntése értelmében 2021-ben az érdemérmet Kun Tamás és
Kunné Bálint Mariann Katalinnak és Nagy Róbert Györgynek
adományozta. Az érdemérmek december 19-én, Advent 4. vasárnapján tartott ünnepi rendezvényen kerülnek átadásra.
Az előterjesztések a
http://ulles.hu/kepviselotestulet/kepviselotestuleti-ulesek-anyagaeloterjesztesek/2021-ev,
a nyílt témájú határozatok a
http://ulles.hu/kepviselotestulet/hatarozatok/category/1329-2021
a nyílt témájú jegyzőkönyv a
http://ulles.hu/kepviselotestulet/kepviselotestuletij e g y z o ko n y v e k / 2 0 2 1 - ke p v i s e l o t e s t u l e t - j e g y z o ko n y v e k /
category/1324-polg%C3%A1rmesteri%20d%C3%B6nt%C3%A9sek,
A rendelet a
http://ulles.hu/rendeletek/category/1320-2021%20%C3%A9vi%20
rendeletek link alatt található.
Nagy Attila Gyula
polgármester
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ÜLLÉS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
nevében

Áldott Karácsonyt, Jó Egészséget
és Boldog Új Évet
KÍVÁNUNK A TELEPÜLÉS
MINDEN LAKÓJÁNAK!
Nagy Attila Gyula
polgármester

Dr. Borbás Zsuzsanna
E@BTUŗ

ÁLLATORVOSI ÜGYELET

2021 DECEMBER - 2022. JANUÁR
december 24-26.
december 31- január 2.
2022.
január 8-9.
január 15-16.
január 22-23.
január 29-30.

Dr. Kovács Tibor
Dr. Hursán Mihály

06/30/9653-114
06/30/9986-139

Dr. Tóth Ferenc
Dr. Szőke Csaba
Dr. Papp Sándor
Dr. Papp Zalán

06/20/4763-517
06/30/3245-032
06/30/4879-805
06/20/9739-149

TISZTELT LAKOSOK,
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Értesítem Önöket, hogy 2022. január 3-án (hétfőn) 16-18 óráig
tartok alpolgármesteri fogadóórát a Déryné Művelődési Házban, a
falugazdász irodájában.
telefonszámom: 06/30/382-1322,
e-mail címem: penztarkonyv@gmail.com
Juhász Attila
alpolgármester

TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRMESTERI
HIVATAL DECEMBERI
ÜGYFÉLFOGADÁSÁRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Üllési Polgármesteri Hivatal 2021. december 27-december 31-ig IGAZGATÁSI SZÜNET miatt
zárva tart.
Ügyfélfogadás 2022. január 3. napjától (hétfő) a megszokott ügyfélfogadási időben.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG CIVIL
SZERVEZETEK RÉSZÉRE

2022. évben is lehetőség lesz a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának igénybevételére.
A pályázati eljárást a Képviselőtestület „A helyi önszerveződő
közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 16/2020.
(XI.11.)önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) szabályozza.
A pályázatot írásban, kizárólag a rendelet mellékletét képező Pályázati Adatlap nyomtatvány kitöltésével a Polgármesteri Hivatalban
a polgármesterhez lehet benyújtani tárgyév január 20. napjáig. A
pályázati határidő elmulasztása jogvesztő.
A Rendelet és a rendelet részét képező pályázati adatlap a www.ulles.
hu Rendeletek menüpontban a http://ulles.hu/rendeletek?start=50
link alatt található meg, illetve a Polgármesteri Hivatal titkárságán
vehető át.
A pályázathoz csatolni kell:
a. a civil szervezet bíróság általi bejegyzéséről szóló végzés 90
napnál nem régebbi másolatát, vagy a civil szervezet alapszabályát vagy működésének egyéb, 90 napnál nem régebbi alapdokumentumát,
b. az előző évben az önkormányzattól kapott pénzügyi támogatással történő elszámolást,
c. a civil szervezet által pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerint részletezve.
A támogatás odaítélésről, a támogatás összegéről a Képviselőtestület dönt.
A pályázattal kapcsolatosan a Polgármesteri Hivatalban Balogh Mártánál személyesen, vagy a 282-122/222-es melléken kérhető felvilágosítás.
Nagy Attila Gyula
polgármester
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HULLADÉKGYŰJTÉS

TISZTELT ÜLLÉSI LAKOSOK!

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlan elől történő

Az elmúlt évben a zöldhulladék gyűjtése során összegyűjtött tapasztalatok alapján a közszolgáltató által ingyenesen biztosított biológiailag lebomló zöldhulladékos zsákok cseréje problémás volt.
Ezért, a közszolgáltató hozzájárulásával, döntöttünk úgy, hogy 2022ben a gyűjtés során nem kerülnek csere zsákok elhelyezésre az ingatlanoknál.

SZELEKTÍV HULLADÉK
elszállítás az alábbiak szerint alakul:
Szállítási napok: 2022. január 11., 25. (keddi nap)
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.
Szelektíves zsák hiányában a csomagolási hulladék bármilyen
ÁTLÁTSZÓ zsákban kihelyezhető.
ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS
Szállítási időpont: 2022. január 18. (keddi nap) (fenyőfaszállítás is!)
(a zöldhulladékszállítás megváltozott feltételeiről röviden az augusztusi Körkép 5. oldalán a „Zöldhulladékgyűjtésről röviden” című
cikkben olvashatnak.)
A zsáko(ka)t reggel 7 óráig kérjük kihelyezni az ingatlan elé.
Dr. Borbás Zsuzsanna
jegyző

TÁJÉKOZTATÓ A FENYŐFAGYŰJTÉS
RENDJÉRŐL
Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022. január hónapban 2 alkalmas díjmentes fenyőfa
begyűjtést szervez.
A fenyőfákat az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kihelyezni a gyűjtési napon reggel 7 óráig és az elszállítás időpontjáig az
ingatlan előtt kint hagyni, oly módon, hogy azt a begyűjtést végző
gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.
Fenyőfabegyűjtés időpontjai:
Település
Időpont
Üllés
2022. január 11.
2022. január 18. (a zöldhulladék gyűjtéssel együtt)

KÜLTERÜLETI HULLADÉKGYŰJTÉS
A Négyforrás Nonprofit Kft tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy
hogy 2022. január 1. napjától a cég saját eszközzel és munkaerővel
fogja Üllés Nagyközség külterületén a hulladékgyűjtését elvégezni.
A gyűjtés az eddigi csütörtöki nap helyett pénteki napon fog megtörténni. Az első gyűjtési nap 2022. január 7 (péntek), majd ezt
követően két hetente pénteken fogjuk gyűjteni a hulladékot.
A hulladékgyűjtés éves időpontjait Üllés nagyközség honlapján: a
https://ulles.hu/hirdetmenyek-tajekoztatok link alatt olvashatják.
Kapás Judit
Négyforrás Nonprofit Kft
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2022. I. félévre előre kiosztásra kerülnek a biológiailag lebomló zöldhulladék gyűjtésére alkalmas zsákok.
Az ingyenes zsákokat félévre előre 2022. január hónapjában minden belterületen aktív előfizetéssel rendelkező ügyfél számára
kiosztjuk, illetve azok átvehetőek lesznek a Négyforrás Nonprofit Kft
ügyfélszolgálati irodájában (6793 Forráskút, Fő u. 72., posta épület),
valamint a közszolgáltató kihelyezett ügyfélszolgálatán.
Az átvételhez szükséges a legutolsó befizetett csekk, vagy banki átutalásról szóló dokumentum, az új előfizetések esetében a
közszolgáltató által kiállított bejelentőlap bemutatása.
A zsákok kiosztása Üllés esetében a Déryné Művelődési Ház és
Könyvtárban (Üllés Dorozsmai út 48.) lesz az alábbi időpontokban:
- 2022. január 14. (péntek) délután 13,30 – 18 óráig
- 2022. január 21. (péntek) délután 13,30 – 18 óráig.
Ezen időpontokban, aki nem tudja átvenni a zsákokat, a Négyforrás
Nonprofit Kft. irodájában (Forráskút, Fő u. 72.) vagy a közszolgáltató
kihelyezett ügyfélszolgálatán is átveheti ügyfélfogadási időben 2022.
január hónapban.
Szíves megértésüket előre is köszönjük és ezúton kívánunk Mindenkinek Békés és Egészségben Gazdag Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet!
Négyforrás Nonprofit Kft.

FÉNYLŐ KARÁCSONYOK
Már kisgyermekként nagyon vártuk a Karácsonyt.
Az éjszakában angyalhaját szórva angyal repült felénk!
Hajnalban felébredve kerestük a várt karácsonyfát,
Meg is találtuk nagy-nagy örömmel az asztal közepén.
A fát körül állva, a szeretet érzése vett ölébe.
A csillogó fehérségben harangszó hangja lágyan csengett.
Gyermeki boldogsággal osztoztunk a kapott ajándékokon,
Nem is lehet elfelejteni, azt a csodás, drága percet!
Valamikor régen, fényes csillag fénylett fent az égen,
Napkeleti királyoknak sugarával mutatta az utat.
Kisgyermek született, látogatni mentek a fénybe,
Vitték magukkal a kisdednek az ajándékukat.
Ezt ünnepeljük, ha eljön a Szent Karácsony napja.
A családok találkoznak, boldogan együtt ünnepelnek,
Ott nyüzsög a fa körül a családok apraja-nagyja.
A fát körül állók, szép dalokat együtt énekelnek!
Kedves szép Karácsony, ragyogó ünnep ez nekünk!
Valami csodás érzés önt el, melegség a szívünk mélyén.
Együtt van mindenki, akiket őszintén szeretünk,
A Karácsony, a csendes éj, a hulló hó csillogó fehérségén.
2021. december
Faragó F.

www.ulles.hu

KARÁCSONYI KÍVÁNSÁGOK
MINDENKINEK
Hit, szeretet és béke,
Egészség a családoknak,
Országoknak, nagy Világnak!
Karácsony havában, ünnepén,
Erre ébredjen mindenki a Földtekén!
Szeretek, hogy szerethessenek!
Szeretek, hogy szerethess!
Szeretet az mindig jó!
Szeretet az örökké való!
Ezért szeress mert életen át jó!
A szeretet az sohasem unott!
Ha szeretetet adsz, gyakorold!
Sokszorosát viszonzásul kapod!
SL. 2021. nov. 22.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Sikerekben Gazdag Boldog Új évet kívánok
minden Kedves Ügyfelemnek!

KONYHAI HÍREK
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Üllési Önkormányzati
Konyha
Nyári nyitvatartási ideje:

hétfőtől péntekig: 7-15 óra.

A decemberi/januári térítési díj befizetésének időpontja:
január 3-10-ig
7-14.00 óra között
Pótbefizetés: január 26-án, szerdán
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!
Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy lehetőség van az étkezési térítési díjak átutalással-ez esetben legyen szívesek a pontos összeget
utalni és a közlemény rovatban a számla sorszámát és a gyermek nevét feltüntetni-, illetve bankkártyával, SZÉP kártyával történő
megfizetésére.
Kérjük Önöket, hogy amennyiben erre lehetőség van, készpénzes helyett – a fenti fizetési módokat részesítsék előnyben.
Konyha telefonszáma: 30/324-7590, (nyitvatartási időben hívható)
Fodorné Bodrogi Judit
konyhavezető

Tóth Imréné mérlegképes könyvelő, adótanácsadó
(06/30/515-8065)

ÜNNEPI MISEREND
DECEMBER 24. PÉNTEK
22.00
DECEMBER 25. SZOMBAT
8.30
DECEMBER 26. VASÁRNAP
8.30
17.00
DECEMBER 31. PÉNTEK
15.00
JANUÁR 1. SZOMBAT
8.30
17.00

DÉRYNÉ MŰVELŐDÉSI
HÁZ ÉS KÖNYVTÁR
NYITVATARTÁSA
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Déryné Művelődési Ház
és Könyvtár az alábbiak szerint lesz nyitva:

ÁLDOTT BÉKÉS ÜNNEPEKET
KÍVÁNUNK

2021.12.27. - 2022.01.02.
2022.01.03. - 2022.01.07.
2022.01.08.

zárva
12-20- óráig
14-20 óráig

Az intézmény 2022.01.10-én, hétfőn változatlan nyitva tartással várja a Tisztelt Lakosokat.
Egyéb napokon a nyitva tartás nem változik
Meszesné Volkovics Szilvia ig.
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Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság

TOROCKÓ-TOROCKÓSZENTGYÖRGY-ÜLLÉS TESTVÉRTELEPÜLÉSI
TALÁLKOZÓ
A Magyar Kormány támogatásával, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által „Testvértelepülési
programok és együttműködések (2021.)” című pályázati kiírásra beadott, TTPKP-1-2021/1-000209 számú, „Határon átnyúló kapcsolatok Torockó-TorockószentgyörgyÜllés” című pályázati támogatásából valósult meg a Szent Mihály-napi rendezvény keretében
a testvértelepülési találkozó.
A romániai, erdélyi Torockó-Torockószentgyögyből 2021. szeptember 24-én 20 fős delegáció
érkezett több mint 5 órás utazás után Üllésre. A delegációt örömteli, baráti fogadtatásban
részesítette Nagy Attila Gyula, Üllés Nagyközség polgármestere.
Deák-Székely Szilárd Torockó-Torockószentgyögy polgármestere és Nagy Attila Gyula Üllés
Nagyközség polgármestere aláírták a testvértelepülési együttműködés megújítását és átadásra kerültek a pályázati támogatásból beszerzett magyar szerzők, magyar nyelvű szépirodalmi és szakirodalmi könyvei, a pályázati logóval ellátott bögrék és az ajándék táskák
a helyi termelők borával, mézzel és az üllési Írói Klub Antológia 2. kötetével. A vendégek
ezt követően a Bali23 Étteremben elfogyasztották a vacsorát, majd pedig elfoglalták szállásukat, amelyet Üllés Nagyközségi Önkormányzat biztosított számukra. 2021. szeptember
25-én az erdélyi vendégek a paraszt reggeli elfogyasztását követően a Déryné Művelődési
Ház és Könyvtárban megnézték az aktuális kiállításokat, majd ellátogattak az Alkotóházba és
megismerkedtek a Királydinnye Citerazenekarral, majd 10 órától a Vásártéren folytatódott a
program. A Vásártéren a Szent Mihály-napi programsorozatot a Kincsem A Lovassportért,
Egészséges Gyermekekért, A Természetért Alapítvány lovasbemutatójával kezdődött. A lovasbemutató ünnepélyes eredményhirdetése után svédasztalos, meleg ebéd elfogyasztását
követően a delegáció tagjai elvegyülve a rendezvényi forgatagban tovább ismerkedtek a
helyiekkel, közben élvezve a színpadi programokat pl. a Fonó Néptáncegyüttes és a Rézhúros
Band műsorát, a Regélő Fehér Táltos Dobcsapat előadását, illetve a különböző koncerteket
pl. a Kállay Saunders Band 90 perces élő nagykoncertjét. Az élő koncert beállási ideje alatt a
torockói vendégek megvacsoráztak a Bali23 Étteremben. Hajnalban fáradtan, de élményekkel telve foglalták el az utcabált követően a szállásukat. Másnap, 2021. szeptember 26-án, a
reggeli után, az új barátokat hátra hagyva, a kedves vendéglátást megköszönve a delegáció
hazaindult.
A megvalósult pályázati program hozzájárult a testvér-települési kapcsolat további mélyítéséhez, Üllés és Torockó-Torockószentgyörgy közötti baráti kapcsolatok ápolásához a külhoni
magyar testvéreink támogatásához, a mai magyar nyelvű kultúra eléréséhez, a magyarságtudat ébrentartásához.
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CSIGABIGA
ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
OLDALA

KÖSZÖNET...
November 30-án nagy öröm érte az óvodásokat és bölcsődéseket,
hiszen eljött az óvodába is a Mikulás.
Minden gyermeknek csomagot hozott, azt pedig köszönjük a kedves
Szülőknek, illetve a Szülői Szervezet tagjainak, hiszen ők, mint a Mikulás manói szorgoskodtak a csomagokkal.
December 05-én a Művelődési Házban vártuk a Mikulást! A Manócska és a Katica gyermekek szereplése után külön meglepetéscsomag várta a gyermekeket, amit külön köszönünk.
Az intézmény dolgozóival apró ajándékokkal vártuk a vendégeket.
Köszönöm kollégáimnak a sok-sok apró ajándékot, amit készítettek.
De külön köszönetet szeretnénk mondani a vendéglátásért a Művelődési Ház dolgozóinak, a Technikai csoport tagjainak is, valamint Meszesné Volkovics Szilviának, Bokor Józsefnek és Gyóni Sándornak is!
A Csigabiga Óvoda és Bölcsőde lakói és dolgozói

BÜSZKESÉGEINK….
A Manócska és a Katica nagycsoportosok az elmúlt hetek és hónapok során, pályázatokon vettek részt - szokták mondani a részvétel
a fontos - , de nagyon örültünk nem csak a részvételnek, hanem az
eredményeknek is! A Katica csoportos gyermekeket Sziráki Lászlóné és Baló Éva készítette fel. A Manócska csoportos gyermekeket
Jerneiné Masa Tünde és Fábián Nóra Zita. Köszönöm a kollégáim
munkáját és szívből gratulálunk a gyermekeknek és büszke szüleiknek.
A pályázatok, amin részt vettek a gyermekek:
• KÖBE (közlekedési pályázat)” Így közlekedünk vízen és levegőben…”
• „Az én kedvenc állatom ”Szalay-könyvek
• „TÉL” Az Üllési Írói Klub és a Déryné Művelődési ház és könyvtár pályázata
• „Készítsetek új lakóhelyet kedvenc DETKI állataitoknak!”

SZÉPÜLÜNK….
Intézményünk dolgozói mindig nagyon sokat tesznek, hogy gyermekeink esztétikus tiszta környezetben töltsék a napjaikat. Ebben nagy
segítség hogy a fenntartó önkormányzat minden lehetőséget biztosít
ehhez. De nem csak a tisztaság fontos hanem az esztétikus környezet is... Ehhez hozzájárul az a sok-sok szépség, amit kollégáimnak
köszönhetek. Mindig ünnepkörnek és évszaknak megfelelő csodálatos változatos dekorációval töltik meg intézményünket! Nagy büszkeség, köszönöm szépen a munkájukat!
Marótiné Hunyadvári Zita
intézményvezető
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ENNI KELL RÖFI-KER !!

A MINŐSÉGI HÚSOK BOLTJA.

CSALÁDI ESEMÉNYEK
SZÜLETÉSI HÍREK
Ördögh Lászlónak és Szekeres Tímeának – november
25-én – 2920 grammal – Martin László nevű,
Vér András Sándornak és
Gábor Anitának november 27én – 2930 grammal – András
nevű gyermeke született.

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!

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babáknak és szüleiknek!

HALÁLOZÁSI HÍREK
Juhász Zoltán november 24-én (61 éves korában),
Dobai Antal november 30-án (82 éves korában) és
Huszár Györgyné (szül: Jenovai Margit) december 4-én (81 éves
korában),
Vári Imréné (szül: Mészáros Irén Etelka) december 8-án (77 éves
korában) elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

APRÓHIRDETÉS

Üllés Dorozsmai út 37.
+3630 9636882

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy az Üllési Körkép
2022 JANUÁRI számának lapzártája
január 19-én, szerdán lesz.

Savanyú káposzta a szokott helyen, valamint komplett savanyító berendezés (szelőgép, hordók, kádak, súlyok) egyben eladó.
Péter Pál - Wesselényi utca 31. 06/30/822-1986
------------------------------------------------------------------------------------------Üllésen új kerekesszék (Rehab Zrt.) 25.000 Ft-ért és kukorica eladó,
ár 10.000 Ft/mázsa. (2 mázsa fölött 20 km-es körzetben házhozszállítás megoldható)
06 30 973 8855

Hirdetéseket, cikkeket leadni a balogh.marta@ulles.hu e-mail címen –
legkésőbb SZERDA 12 óráig – lehet.
Amennyiben ez a küldési mód nem megfelelő, úgy ügyfélfogadási időben
a 62/282-122 / 222 melléken Balogh Márta ügyintézőt keresse!
Határidőn túl beérkező cikkek, hirdetések megjelentetésére nincs mód.
Köszönjük!

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

