2012. január

XVIII. évfolyam 1. szám

ÜLLÉS KÖZSÉGÉRT ÉRDEMÉRMET
ADOMÁNYOZTUNK
A körkép hasábján keresztül kértük a
lakosokat, intézményvezetőket, civil szervezeteket, hogy tegyenek javaslatot azon személyekre, közösségekre vonatkozóan, akiket
(amelyeket) a cím elnyerésére érdemesnek
találnak.
A beérkezett ajánlások, valamint a Képviselőtestület döntése alapján Üllés Községért
Érdemérmet kaptak:
A Képviselőtestület december 7-i zárt
ülésén döntött az Üllés Községért Érdemérem adományozásáról. A rendelet szerint
„érdemérem adható azon személynek, személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezetnek az elismerésére, akik, a
település fejlesztésében, közéleti, kulturális
és gazdasági életében kiemelkedően hasznos munkát végeztek, illetve annak révén a
község értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.”

FALUKARÁCSONY
Köszönjük a munkáját azoknak a tagjainknak, akik részt vállaltak ezeknek az ajándékoknak az összegyűjtésében, hogy ezzel
a Falukarácsony alkalmából szétosztott szeretetcsomagokkal örömöt szerezhessenek a
nehezebb sorsú embertársaiknak.
MMSZSZ Üllési Csoport

A Királydinnye Citerazenekar,
Ungi Jánosné Üllés, Erdélyi utca 47.
szám alatti lakos,
Megyesi Rita Üllés, Makarenkó utca 7.
szám alatti lakos.
A kitüntetettek a díjat Advent negyedik
vasárnapján – a Karácsonyvárás rendezvénysorozat keretében – Nagy Attila Gyula
polgármestertől vehették át.
Dr. Sugár Anita
jegyző

ADVENTI KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Mindig öröm, amikor egy-egy települési
rendezvény közös akarattal, a közös összefogás jegyében valósul meg.
Így történt ez az Adventi rendezvénysorozaton is, ahol megmozdult a falu aprajanagyja, hogy szebbé, meghittebbé varázsolják az ünnepvárást.
Ezúton szeretném megköszönni az
alábbi személyeknek, szervezeteknek
anyagi felajánlását, illetve azt, hogy munkájukkal is segítették a rendezvény megvalósulását:
Farkas Attilánénak és családjának, Tóth
Andrásnak, Balogh Ferencnek, Dudás Jánosnak, Csíkos Istvánnak, a pusztamérgesi
Farkas Pincészetnek, Nagy Gyulának, Nyári
Károlynak, Szalai Gézának, Rácz Györgynek,
az Üllési Egyházközség tagjainak, Máltai
Szeretetszolgálat Üllési Csoportjának, Bálint
Mónikának, a Csigabiga Óvoda és Bölcsőde
dolgozóinak és a gyerekeknek, az Óvodai
Szülői Munkaközösségnek, a Tesz-Vesz Köz-

hasznú Egyesületnek, a Női torna, a Reiki
Klub és Jóga Klub tagjainak, a Nyugdíjas
Klubnak, a Fontos Sándor Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógusainak, tanulóinak, az Iskola Szülői Munkaközösségnek, a Fonó Néptáncegyüttes
tagjainak, az Üllési Alkotóháznak, a Remény
Nagycsaládos Egyesület tagjainak, Bálint
Antalnak, az Önkormányzati Konyha dolgozóinak, a Szabó és Társa Bt-nek, a DankóVill Kft-nek, a Polgárőr Egyesület tagjainak,
a Technikai Csoport dolgozóinak, Hunyadvári
Istvánnak, a Gondozási Központ dolgozóinak
és Fodorné Bodrogi Juditnak.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Az Adventi rendezvénysorozatról készült
képek megtekinthetőek a www.ulles.hu
honlapon a „Fotógaléria” link alatt a 2011.
Advent első hétvégéje – 2011. Advent negyedik hétvégéje című mappában.

Ez úton szeretnénk megköszöni Dr. Csonka Erikának és Markovics Attilának, hogy a
2011-es évben időt szántak ránk ebben a rohanó világban. Előadókat szerveztek, szívet
lelket melengető foglalkozásokat tartottak és
aktív tagjai voltak kis közösségünknek.

Nagy Attila Gyula
polgármester

Cukorbeteg és Életmód Club tagok
Lapuné Füredi Andrea közösségi gondozó

www.ulles.hu

ÜLLÉS KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. ÉVI ÜLÉSTERVE
2012. FEBRUÁR 9. 16 ÓRA

Napirendek:
1) A 2012. évi költségvetés elfogadása
előadó: Nagy Attila Gyula polgármester
2) Helyi önszerveződő közösségek
beszámolója, pénzügyi támogatása – pályázatok elbírálása
előadó: Nagy Attila Gyula polgármester
Nagy Róbert Pénzügyi Bizottság elnöke
3) Beszámoló a szociális ellátások –
a szociális étkeztetés és a tanyagondnoki
szolgáltatás 2011. évi ellátásáról
előadó: Dr. Sugár Anita jegyző
Kolonics Mária szociális tagintézményvezető
4) Aktuális kérdések

2012. ÁPRILIS 4. 16 ÓRA

Napirendek:
1) A 2011.évi zárszámadás elfogadása
előadó: Nagy Attila Gyula polgármester
2) A Képviselőtestület által átruházott
hatáskörök gyakorlása – 2011. évben
előadó: bizottsági elnökök
Nagy Attila Gyula polgármester
3) Közoktatás jövője
előadó: Nagy Attila Gyula polgármester
4) Üllés Község Önkormányzatának
2011. évi közbeszerzési terve
előadó: Nagy Attila Gyula polgármester
5) Üllés Község Önkormányzatának
éves ellenőrzési jelentése – az Üllés Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál és költségvetési intézményeinél
2011. évben elvégzett ellenőrzési tapasztalatokról
előadó: Nagy Attila Gyula polgármester
belső ellenőr
6) A köztisztviselők teljesítményértékelésének alapját képező célok elfogadása
előadó: Dr. Sugár Anita jegyző
7) Aktuális kérdések

2012. MÁJUS 16. 16 ÓRA

Napirendek:
1) A községben közüzemi szolgáltatást végző cégek tevékenységének áttekintése
Előadók: ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt, DÉMÁSZ Zrt,
Térségi-Vízmű-üzemeltetési Intézmény és a
Csongrád Megyei Településtisztasági Kft
képviselői

2) Diákönkormányzat bemutatkozása
Előadók: Tasi Zoltánné Diákönkormányzat segítő tanár
3) A jegyző, mint I. fokú gyámhatósága 2011. évi munkája
előadó: Dr. Sugár Anita jegyző
4) Díszpolgári Cím adományozása
(zárt ülésben)
Előadók: Nagy Attila Gyula polgármester
5) Aktuális kérdések

2012. JÚNIUS 27. 16 ÓRA

Napirendek:
1) Beszámoló – a Homokháti Kistérség
Többcélú Társulása 2011. évi tevékenységéről
előadó: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása elnöke
2) Beszámoló a kistérségi szociális
feladatok ellátásáról
előadó: Csótiné Ördögh Edit kistérségi
szociális intézmény vezetője
3) Üllés Lakosságáért Közalapítvány
2011. évi tevékenysége
előadó: Csongrádi László kuratórium elnöke
4) Szabályzatok felülvizsgálata (Esélyegyenlőségi Terv, Közbeszerzési Szabályzat, Adatkezelési Szabályzat stb.)
előadó: Dr. Sugár Anita jegyző
5) Aktuális kérdések

2012. AUGUSZTUS 29. 16 ÓRA

Barna Dániel Üllési Polgárőr Egyesület
elnöke
3) Üllés és Forráskút Községek Közoktatási Intézményi Társulása 2012. évi
tevékenysége
előadó: Nagy Attila Gyula polgármester,
a társulás elnöke
4) Aktuális kérdések

2012. NOVEMBER 21. 16 ÓRA

Napirendek:
1) A 2012. évi költségvetés I-III. negyedévi helyzete
előadó: Nagy Attila Gyula polgármester
2) A 2013.évi költségvetési koncepció
előadó: Nagy Attila Gyula polgármester
3) Csigabiga Óvoda és Bölcsőde feladatellátása, működése
előadó: Bezdány Zoltánné óvoda tagintézmény-vezető
4) A 2013. évi belső ellenőrzési terv
előadó: Nagy Attila Gyula polgármester
5) Aktuális kérdések

2012. DECEMBER 5. 17 ÓRA

Közmeghallgatás
1) Az önkormányzat 2012. év eredményei és a 2013. év költségvetési lehetőségei
előadó: Nagy Attila Gyula polgármester
2) Lakossági észrevételek, javaslatok

2012. DECEMBER 12. 16 ÓRA

Napirendek:
1) A 2012. évi költségvetés I. félévi
végrehajtása
előadó: Nagy Attila Gyula polgármester
2) Tájékoztató – Járási rendszer kialakítása, hatásköre
előadó: Nagy Attila Gyula polgármester
3) Aktuális kérdések

Napirendek:
1) A Képviselőtestület 2013.évi munkaterve
előadó: Nagy Attila Gyula polgármester
2) A közszolgáltatók 2013. évi közüzemi szolgáltatási díjának elfogadása
előadó: Nagy Attila Gyula polgármester
3) Aktuális kérdések

2012. OKTÓBER 10. 16 ÓRA

Az ülések helyszíne:
Polgármesteri Hivatal, Házasságkötő terem – Üllés Felszabadulás utca 40.

Napirendek:
1) Országgyűlési képviselő beszámolója a választási ciklusban végzett tevékenységéről, az eddigi eredményekről, a
várható változásokról
Előadók: Dr. Bohács Zsolt országgyűlési
képviselő
2)Település közbiztonsági helyzete
Előadók: Mórahalmi Rendőrőrs rendőrkapitány

A nyílt ülésekre minden Tisztelt üllési lakost szeretettel várunk!
Nagy Attila Gyula
polgármester

KISTÉRSÉGI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONTOK:
A Kistérségi Ügyfélszolgálati Pontokon az ügyfelek számára biztosított a TAJ, az Európai Egészségbiztosítási Kártya, valamint a nemzetközi egyezmények alapján kiadandó jogosultsággal összefüggő
igazolások kiadása, az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások, az utazási költségtérítés iránti, valamint az egyedi méltányossági kérelmek
átvétele. Megoldott az ügyfelek szakszerű tájékoztatása, a panasz
ügyek és a közérdekű bejelentések fogadása.
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A Kistérségi Ügyfélszolgálati Pont Mórahalmon, a Tömörkény u.
3./a szám alatt található.
Ügyfélfogadási ideje: minden csütörtökön 9.00-14.00 óráig
Telefonos elérhetősége: 20/345-5591

www.ulles.hu

KÖZSZOLGÁLTATÁSOK DÍJAINAK VÁLTOZÁSA
A közszolgáltatást végző cégek 2011. novemberében és decemberében díjemelkedési szándékukat jelezték Üllés Község Önkormányzatánál.
A képviselők – bruttó 9 % -os mértékű emelési javaslat alapján
– megalkották az ivóvíz és csatornahasználati díjakról szóló rendeletet.
IVÓVÍZ ÉS CSATORNAHASZNÁLATI DÍJAK
– 2011. december 27-től
(a fenti díjak nettó díjak - a 27 %-os - ÁFA-t nem tartalmazzák)
Ivóvíz díj:
a) lakossági fogyasztó esetén:
alapdíj
316 Ft / hó
(melyet a fogyasztástól függetlenül kell megfizetni)
+vízmérőn mért vízmennyiség után 186 Ft/m3
b) nem lakossági fogyasztónak minősülő vízfelhasználó esetén:
alapdíj
316 Ft / hó
/lekötött 1 m3/nap egységnyi vízkontingensenként/
+ vízmérőn mért vízmennyiség után 215 Ft/m3
c) ideiglenes lakossági fogyasztónak minősülő vízfelhasználó
esetén:
a felhasznált vízmennyiség után
283 Ft/m3
Szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelési díj:
a) lakosság által igénybe vett szolgáltatás esetén:
alapdíj
316 Ft /hó
(melyet a fogyasztástól függetlenül kell megfizetni)
+ vízmérőn mért vízmennyiség után 165 Ft/m3

b) nem lakosság által igénybe vett szolgáltatás esetén (kivéve
az ipari fogyasztókat)
alapdíj
316 Ft /hó
/lekötött 1 m3/nap egységnyi vízkontingensenként/
+ vízmérőn mért vízmennyiség után 254 Ft/m3
c) ipari fogyasztók esetén
alapdíj
316 Ft/hó
(lekötött 1 m3/nap egységnyi vízkontingensenként)
+ vízmérőn mért vízmennyiség után 558 Ft/m3
KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK DÍJA
– 2012. január 1-jétől
(bruttó - 27 %-os áfával növelt - árak)
Alapdíj:
Családi házra, közületek telephelyeire
701 Ft /év
Társasház lakásaira
352 Ft/év
Munkadíj:
Szilárd és olaj tüzelőberendezések egyedi kéményeinek
632 Ft/alkalom
ellenőrzése és tisztítása (évente kétszer) kéményenként
Gáztüzelő berendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése,
958 Ft/alkalom
szükség szerinti tisztítása (évente egyszer) kéményenként
(A közszolgáltatás díját szabályozó rendeletek teljes egészében a
Polgármesteri Hivatal titkárságán, a Községi Könyvtárban, valamint a
www.ulles.hu honlapon a Képviselőtestület menüpont – Rendeletek
címszó alatt – olvashatóak)
Nagy Attila Gyula polgármester

KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉS VOLT
A képviselők 2011. december 13-án
nyílt és zárt ülést egyaránt tartottak.
Nyílt ülés keretében határoztak:
– a Képviselőtestület 2012. évi munkatervének elfogadásáról,
– a Közoktatási Intézményi Társulás
Társulási Tanács tagjainak 2011. évi beszámolójának elfogadásáról.
A képviselők áttekintették:
– a település demográfiai helyzetéről
készült beszámolót,
– a településfejlesztés lehetséges
irányait,
– az önkormányzat tulajdonában lévő
haszonbérleti földeket. A földterületek sorsáról – értékesítés, további haszonbérlet – a
2012. évi költségvetés elfogadásával egyidejűleg döntenek.
A képviselőtestület új rendeletet alkotott:
– a 2012. évi költségvetési gazdálkodás
átmeneti szabályairól,
– az ivóvíz és csatorna használati díjakról,
– a magánszemélyek kommunális adójáról.
A testület módosította a település szilárd
és folyékony hulladékkezeléssel kapcsolatos
helyi közszolgáltatásról szóló rendeletét.
(A rendeletek elektronikusan a www.
ulles.hu honlapon a Képviselőtestületek –

Rendeletek link alatt, nyomtatásban a Polgármesteri Hivatal titkárságán, valamint a
Községi Könyvtárban olvashatóak.)
Zárt ülés keretében aktuális kérdésekről
volt szó.
A Képviselőtestület 2012. évben január
6-án rendkívüli ülést tartott.
A testületi ülésen két pályázat benyújtásáról, illetve a szükséges önkormányzati
önerő biztosításáról döntöttek:
– a DAOP – 4.1.3/A – 11 – „A szociális
alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti
alapellátásokhoz való hozzáférés javítása
és a szolgáltatások minőségének fejlesztése” című pályázat benyújtásáról. Sikeres
pályázat esetén a szociális étkeztetést biztosító Önkormányzati Konyha infrastrukturális
fejlesztése (akadálymentesítés, technológia fejlesztés – gépbeszerzés, levegőztetés
megoldása, a tanyai étkeztetést segítő gépjármű beszerzése stb.) valósulhat meg.
– a DAOP – 4.1.3/B-11 – „A bölcsődei
ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése” című pályázat benyújtásáról. Nyertes
pályázat esetén 2 bölcsődei csoport kezdhetné meg működését a Felszabadulás utca
10. szám alatti volt Alkotóház épületében.
A pályázatok benyújtásához pályázatonként 5-5 %-os önerőt kell biztosítani, mely

összegszerűen összesen közel 10,5 millió
Ft.
(Az ülések anyagát, előterjesztéseit és a
nyílt ülésről készült jegyzőkönyveit a www.
ulles.hu honlapon a Képviselőtestület – Képviselőtestület jegyzőkönyvei link alatt olvashatják, illetve a Polgármesteri Hivatal titkárságán tekinthetik meg)
Nagy Attila Gyula
polgármester

TESTÜLETI ÜLÉS LESZ
Üllés Község Képviselőtestülete 2012.
február 9-én, csütörtökön 16 órakor ülést
tart a hivatal Házasságkötő termében, melyre meghívja a település lakosságát.
Napirendek:
1) A 2012. évi költségvetés elfogadása
2) Helyi önszerveződő közösségek beszámolója, pénzügyi támogatása – pályázatok elbírálása
3)Beszámoló a szociális ellátások – a
szociális étkeztetés és a tanyagondnoki szolgáltatás 2011. évi ellátásáról
4) Aktuális kérdések
Nagy Attila Gyula
polgármester
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EGY KILÓNYI TÖRŐDÉS
„Szép Tündérország támad föl
szívemben
Ilyenkor decemberben.”
(Juhász Gyula)

Decemberben ezzel a címmel szerveztünk tartós élelmiszergyűjtést, helyi rászorulók megsegítésére. Bíztunk benne, hogy
sikeres lesz az akció, de arra mi, szervezők sem számítottunk, hogy
ilyen sok adományt fognak összegyűjteni a lakosok.
Az iskola osztályaiban is folyt a gyűjtés. A tartós élelmiszerekből
több, mint 100 kg gyűlt össze. E mellett konzerv, lekvár, tisztálkodási
szerek és édesség is.
A többi gyűjtőpontra is folyamatosan érkeztek az adományok,
szinte minden esetben lényegesen több támogatással, mint a meghirdetett egy kilónyi. Helyi vállalkozók is segítséget nyújtottak anyagilag, vagy terményeik felajánlásával. A tartós élelmiszerek, konzervek
és édesség mellett mézet, tejterméket, zöldséget is tudtunk adni.
A támogatásból idős, magányos emberek és 14 család kapott
segítséget karácsony hetében.
Néhány adat a gyűjtés
eredményéről: 90 kg liszt, 33
kg cukor, 30 kg rizs, 20 doboz
tea, 48 db fél- vagy egy kilós
tészta, tarhonya, 55 doboz
különböző méretű konzerv, 9
üveg méz.
Tisztelettel köszönjük mindenki támogatását!
Az összekészített csomagok, kiosztás előtt

Mennyi szeretet fér el egy cipős dobozban?
Kérdezzük minden év decemberében a lakosságtól. Rá
kell döbbenni, hogy egyre több
és több.
Az idei Cipős doboz akcióban 25 db ajándékcsomagot
kaptunk, szépen becsomagolva
és felcímkézve, milyen nemű és
korú gyermeknek szánják a karácsonyfa alá. Hagyományaink
szerint ebben az évben is továbbítottuk a küldeményt Szegedre,
mi pedig onnan hoztuk ki azokat,
melyeket a helyi gyermekeknek
osztottunk szét, összesen 36
főnek.
Köszönjük a felajánlásokat, a „doboznyi” figyelmességet!
Dr. Sugár Anita jegyző
Tóth Károlyné családgondozó

2011. DECEMBER 24.

December 24-én a megváltó Jézus születése alkalmából megtartott ünnepi szentmisén idén közreműködött az Estike Népdalkör és a Rézhúros Banda. Köszönjük, hogy
szereplésükkel még ünnepélyesebbé tették
a keresztény hívek számára ezt a magasztos
ünnepet.
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ÜLLÉS LAKOSSÁGÁÉRT
KÖZALAPÍTVÁNY HÍREI
- SZJA 1 %
Üllés Lakosságáért Közalapítvány 2011. évben összesen 238.087
Ft összegű SZJA 1 %-ot kapott.
Az összegből a közalapítvány „A kulturális tevékenység elősegítése a település rendezvényein” címmel kiírt pályázati felhívásra
30.000 Ft-ot az Üllési Alkotóháznak, 208.087 Ft-ot – szociális tevékenység jogcímen – Sárközi Szabolcs Üllés, Árpád dűlő 76. szám
alatti lakosnak adományozott.
A pénzösszegek ünnepélyes átadására Advent 4. vasárnapján,
december 18-án került sor.
Csongrádi László
kuratórium elnöke

Pénzintézet felsőfokú közgazdasági
végzettségű munkatársat keres
front office munkaterületre.
Pályázati határidő: 2012. február 10-e,
cím: PARTISCUM XI. Takarékszövetkezet
6701 Szeged, Pf. 681.

www.ulles.hu

ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Rendelési idő: hétköznap 12 órától 12 óra 30 percig az
Üllés, Vásártér u. 1. szám alatti Állatorvosi Rendelőnél.
Egyéb időpontokban telefonos elérhetőség biztosított
(Dr. Papp Zalán: 30/239-2996, 20/973-9149)
Hétvégi ügyelet: péntek 12 órától – hétfő reggel 6 óráig
2012. február 4-5.
Dr. Papp Zalán
20/973-9149, 30/239-2996
2012. február 11-12.
Dr. Fodor László
06/30/248-8433
2012. február 18-19.
Dr. Papp Sándor
06-30/487-9805
2012. február 25-26.
Dr. Papp Zalán
20/973-9149, 30/239-2996

TÁJÉKOZTATÓ AZ ORVOSI ÜGYELETRŐL
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
készenléti orvosi ügyelet és a központi orvosi ügyelet az alábbiak szerint történik:
Hétfőtől – péntekig
8 órától 16 óráig
a betegek háziorvosukat rendelési időben
a háziorvosi rendelőben személyesen kereshetik, vagy rendelési időben, illetve azon
kívül telefonon hívhatják:
Az orvosok elérhetőségei:
Dr. Csonka Erika: 282-052,
06/30/362-8459, 582-417
Dr. Joó András: 282-007,
06/30/9282-007

Hétfőtől – péntekig
16 órától – másnap reggel 8 óráig, valamint ünnepnapokon
a betegek a Központi Orvosi Ügyeletet hívhatják:
Az ügyelet telefonszáma: 285-076
Az ügyelet székhelye: Ruzsa, Rózsa utca 2.
Nagy Attila Gyula
polgármester

FALUGAZDÁSZ HÍREK
Értesítem a termelőket, hogy 2012.január 1-jétől, értékesítés előtt illetve legkésőbb
azon a napon érvényes őstermelői igazolvánnyal kell rendelkezni. Ellenkező esetben
a vásárló az áru értékéből adóelőleget von
le. Amennyiben nem történik értékesítés és
igazolványát március 19-ig érvényesítteti az
január 1-jétől érvényes, mely időpont betartása a „főállású” őstermelők esetében feltétlen ajánlott.
A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj
jövedéki adójának visszaigényléséhez szükséges falugazdász igazolás kiállításához, jelenlegi eljárási rend szerint, 2011.december
2. utáni földhasználati-lap kell. 2012.január
1-jétől a „főállású”őstermelők csak elektroni-

kus úton,ügyfélkapun keresztül küldhetik be
a jövedéki adó visszaigénylő bevallásukat.
Azok a termelők, akik gyümölcsössel
rendelkeznek minél hamarabb nyújtsák be
igényüket, hogy az ültetvényekre járó 100 l/
ha (70ft/l) „de minimis” támogatást igényelni tudják.
További információkért forduljanak hozzám bizalommal,személyesen ügyfélszolgálati időmben: kedd: 8.00-16.00;szerda:8.0016.00;csütörtök:13.00-16.00, a művelődési
házban, illetve telefonon a 06 30 3372535-ős
telefonszámon.
Tisztelettel:
Halász Zsolt falugazdász

HULLADÉKUDVAR
FEBRUÁRI NYITVA
TARTÁSA
Dátum Nap
1. Szerda
2. Csütörtök
3. Péntek
4. Szombat
5. Vasárnap
6. Hétfő
7. Kedd
8. Szerda
9. Csütörtök
10. Péntek
11. Szombat
12. Vasárnap
13. Hétfő
14. Kedd
15. Szerda
16. Csütörtök
17. Péntek
18. Szombat
19. Vasárnap
20. Hétfő
21. Kedd
22. Szerda
23. Csütörtök
24. Péntek
25. Szombat
26. Vasárnap
27. Hétfő
28. Kedd
29. Szerda

Nyitvatartási idő
Zárva
8-11-ig, 14-17-ig
Zárva
9-17-ig
Zárva
8-11-ig, 14-17-ig
Zárva
8-11-ig, 14-17-ig
Zárva
9-17-ig
Zárva
Zárva
Zárva
8-11-ig, 14-17-ig
Zárva
8-11-ig, 14-17-ig
Zárva
9-17-ig
Zárva
8-11-ig, 14-17-ig
Zárva
8-11-ig, 14-17-ig
Zárva
9-17-ig
Zárva
Zárva
Zárva
8-11-ig, 14-17-ig
Zárva

Falu közelében 4 hold föld eladó. Tel:
30/342-95-55
Üllés, Makarenkó utca 7. szám alatti, 3
szobás családi ház eladó.
Irányár: 9,5 millió Ft. Érd.: 06 302484520

OKMÁNYIRODAI
TÁJÉKOZTATÓ!
2012.01.01-től nem csak az egyéni válAzonnali igény esetén (max.1 nap)

Változás az útlevél igényléssel kapcsolatban.
2012.01.01-től a soron kívüli, a sürgős
és az azonnali eljárás keretében kiadott útlevél esetén a jogszabály szerint megállapított
illetéket, és az illetéken felül igazgatási
szolgáltatási pótdíjat kell fizetni.
Soron kívüli igény esetén (max. 7 nap)
19.000Ft
Sürgősség esetén (max. 3 nap)
29.000Ft

39.000FT a pótdíj.
Normál igény esetén (max. 30 nap).
Az illetékek változatlanul:
18 éves korig 2.500Ft
18 év felett:
5 évre 7.500Ft
10 évre 14.000Ft
70 év felett 10 évre 2.500Ft.
Az „azonnali” lehetőség csak a Központi
Okmányirodában (Budapest) indítható, és az
okmány csak ott vehető át.

lalkozói tevékenység bejelentését, hanem
az egyéni vállalkozás megszüntetését is
lehet személyesen intézni az Okmányirodákban (Evectv. 3/A § (2) bekezdés a) pontja).
2012. január 01-től új tartalmi elemmel
bővült a gépjármű adásvételi- és üzembentartói szerződés. Kötelező tartalmi elem lett a
vételkori km-óra állás.
Okmányiroda
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FELHÍVÁS

ALKOTÓHÁZI SIKER
Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
a Népi Iparművészeti Tanácsadó Testület 2011.
november 14-i ülésén – kiemelkedő alkotó tevékenysége elismeréseként Alkotóházunk tagjának

2012. február 25-én második alkalommal megrendezésre kerül a
Farsangi foci teremkupa torna. Két korosztályban lehet jelentkezni, 35
év alatti, illetve 35 év feletti korosztályban. Várjuk a jelentkezést!
Helyszín: Fontos Sándor Általános Iskola tornaterme.
Jelentkezni lehet: Lapu Csabánál Tel: 30/336-0828

UNGI JÁNOSNÉNAK „NÉPI IPARMŰVÉSZ” CÍMET
adományozott.

A megtisztelő címet az Alkotóház 2011. december 20-i karácsonyi ünnepségén Nagy Attila Gyula polgármester adta át.
Gratulálunk, és további sikereket kívánunk minden alkotónak!
Kálmán Ferencné
Alkotóház vezetője

ALKOTÓHÁZ FEBRUÁR HAVI PROGRAMJA
04. szombat
Így készül a csöregefánk.
Anyagköltség 100Ft/fő. Részvételi szándékukat kérjük jelezzék
nyitvatartási időben.
07. kedd
Lábtörlő -kötve, horgolva
11. szombat
Ajándék ötletek Bálint napra
14. kedd
Szövéshez anyag előkészítése.

18. szombat
Gyöngyfűzés
21. kedd
Agyagozás
25. szombat
Fonálbaba készítése
28. kedd
Szövés, varrás
Agyagozás minden kedden
és szombaton 15 és 18 óra között.

ÉLETMÓD KLUB
Az Életmód Klub következő összejövetelét 2012. február 16án, csütörtökön 17 órai kezdettel tartja a Napos Piac épületében.
Az összejövetel témája:
A cukorbetegség étrendi kezelése
Markovics Attila és Lapuné Füredi Andrea
klubvezetők

ALKOTÓHÁZ 2011-ES ÉVI
TÁMOGATÓI
Szolnoki Tünde
Vass László
Polcsók László
Godó Jánosné
Seres Eszter
Horváth Károly
Bozsákné Patik
Rózsa
Vass Ferencné
Hecskó Józsefné
Barna Tamás
Kálmán Antal
Forrai Zoltán
id. Dobai Antalné
Péter Mihály
Zámbó János
Rostás Tamás
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Tari Józsefné
Zádori Antalné
Mulati Jenőné
Tóthné Nagy
Erzsébet
Szabó Lajosné
Szikora Katalin
Nagy Ernő
Gyuris Géza
Molnár Sándor
Szabó Piroska
Czakóné Dudás
Mónika
Csenki József
Móra Éva Szeged
Polgármesteri
Hivatal

Üllés Lakosságért
Közalapítvány
Bozsity BT.
Stabil. Ped. KFT.
Czékus Bau KFT.
Tesz-Vesz Közhasznú
Egyesület
Agróna Szövetkezet
Ezúton szeretnénk megköszönni
támogatóink segítségét és felajánlásait, amivel az Alkotóház tevékenységét
és környezetét gazdagították.

„EGY VÉRBŐL VALÓK VAGYUNK”
Egy szomorú, s egyben elgondolkodtató tény: a hazánkban előforduló agyi ér eredetű halálozás az európai országokban regisztrált
érték kétszerese. Szélütés szempontjából pedig az aktív kereső korú
férfilakosság Magyarországon rendelkezik a legrosszabb életkilátásokkal Európában…
Fenti mondat lehetne egy orvosi cikk, esetleg egy figyelemfelhívó írás bevezető mondata, de nem az, sajnos. Szól ez a pár sor
barátságról, segítségnyújtásról, de legfőképp köszönetről.
November végén kaptam a hírt; jobbikos harcostársamat, barátomat agyi infarktussal kórházba szállították. Stroke; magyarul
ütés, csapás. Hűen fejezi ki mindazt, amire nem készülhetünk fel.
Egy váratlan, gyakran tragikus esemény. Mondják; az életben nem
problémák vannak, hanem megoldandó feladatok, közelítsük hát úgy
meg a gondokat, mint leküzdendő akadályokat. Aki tudja, ismeri az
ominózus betegséget, az ezzel járó terhet, amit a család, a gyermek
visz tovább, biztosan vitába szállna az idézett mondattal.
Mindannyiunk élete tele van küzdelmekkel. Tele vagyunk problémákkal, fájdalmakkal, hitetlenséggel. De tele vagyunk örömökkel,
s reménnyel is. Nem tehetünk mást, reménykedünk, s amennyire
lehetőségünk engedi, segítünk másokon is. Mert a jó szándékú segítség nemcsak a megsegített, hanem az adakozó lelkét is teletölti
azzal az érzéssel, amit nem lehet szavakkal leírni. Kitisztul a világ, a
léptek könnyebbek, s bizonyosságot nyer; történjen bármi, egy vérből valók vagyunk…
A Budai család nevében köszönettel tartozom Nagy Attilának,
Üllés Község polgármesterének, hogy a nehéz helyzetbe került családot mind magánemberként, mind a település első embereként sem
hagyta magára. Személyesen már megtettem, de e sorokon keresztül is köszönetet mondok Vona-Szabó Krisztinának, a Jobbik elnöke
feleségének, akivel sikerült elsősorban a két és fél éves gyermek,
s az Ő örömén keresztül édesanyja karácsonyát szebbé, s talán a
helyi szervezet anyagi és egyéb segítségével a családra mért terhet
könnyebbé tenni.
Illúzióim természetesen nincsenek. Lét és nemlét határán egyensúlyozni borzasztó nehéz, de a reményt feladni nem lehet! Tibi, várunk vissza!
Dobi Zsolt
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HELYI ANGOL NYELVI SZAVALÓVERSENY (2011. NOVEMBER 23.)
Nagy örömünkre szolgált, hogy az angol
nyelvi verseny igen nagyszámú érdeklődőt
vonzott. Összesen 38 tanulónk vállalkozott
arra, hogy 2 verssel felkészüljön. A helyi fordulón sok tehetséges gyerek mutatta meg
versmondó tudását. A számos színvonalas
produkció közül nehéz volt kiválasztani, hogy
ki képviselje iskolánkat a területi versenyen.
Kategóriánként 3 diák juthatott tovább.
Eredmények:
I. Barna Réka
felkészítő tanár: Péterné Juhari Ágota
II. Lábas Kata
felkészítő tanár: Péterné Juhari Ágota
III. Szabó Elizabet
felkészítő tanár: Nagy Éva
7-8. évfolyam
I. Monostori Zsolt
felkészítő tanár: Szekeres Katalin
II. Hódi Krisztina
felkészítő tanár: Megyeri Péter
III. Csúcs Donát
felkészítő tanár: Szekeres Katalin

Területi angol nyelvi szavalóverseny
(2011. november 25.)
Öt település részvételével idén is megrendezésre került angol nyelvi szavalóversenyünk. Az 5-6. osztályosok, illetve a 7-8.
osztályosok külön csoportban mérték össze
tudásukat. A zsűri tagjai mindkét korosztálynál Varga Krisztina - nyelvtanár (Szent Imre
Katolikus Általános Iskola, Zsombó) és Harry
Fitzpatrick - lektor (SZTE, Szeged) voltak.
Összesen 24 tanuló állt a zsűri elé egy kötelező és egy szabadon választott verssel.
Eredmények:
5-6. évfolyam
I. Kabai Dalma
Szatymaz
felkészítő tanár: Hódiné Csányi Katalin
II. Barna Réka
Üllés
felkészítő tanár: Péterné Juhari Ágota
III. Bigors Fanni
Zákányszék
felkészítő tanár: Méhes Józsefné
7-8. évfolyam
I. Szurmai Bettina
Szatymaz
felkészítő tanár: Lindholm-Csányi Eszter

II. Varga Dorottya
Szatymaz
felkészítő tanár: Lindholm-Csányi Eszter
III. Csúcs Donát
Üllés
felkészítő tanár: Szekeres Katalin
A díjakat az MM Publications Kiadó ajánlotta fel. A résztvevők számára az ajándékokat Deméné Gyuris Margit és Deme Zita
készítette. A versenyzők és a kísérők vendégül látását az üllési napközi konyhája támogatta. A zsűri szállításáról az önkormányzat
gondoskodott. Mindenkinek köszönjük a
segítséget.
angol nyelvi munkaközösség

DÓCON JÁRTUNK

A 2011/2012. tanévben is
megrendezte angol nyelvi tematikus versenyét a dóci Szent
Ágoston Katolikus Általános Is-

kola. A verseny időpontja 2011.
december 9. (péntek) volt. A
megmérettetésre 3 fős csapatok
jelentkezését várta a szervező,
Pölösné Hudák Dóra angol szakos tanárnő. Ebben az évben iskolánként maximum 2 csapatot
tudtak fogadni. A diákok UTAZÁS témakörben adtak számot
tudásukról.
A versenyen 10 település (Baks, Bordány, Dóc,
Harkakötöny,
Ópusztaszer,
Öttömös, Pusztamérges, Pusztaszer, Sándorfalva, Üllés) 18
csapata mérte össze tudását.
Előfeladatként posztert kellett
készíteniük egy szabadon válasz-

tott országról. A vetélkedő során
számos érdekes és változatos
feladatot kaptak a gyerekek. Többek között közlekedési táblákat
kellett felismerni és megnevezni, térképen tájékozódni, útbaigazítást megérteni. Képeslapot
írtak, keresztrejtvényt fejtettek.
Szövegértés és memóriajáték is
színesítette a délutánt.
Csapataink igen eredményesen szerepeltek, a szoros pont-

versenyben az 1. és az 5. helyen
végeztek.
1. helyezés: Red Rockets
Gyuris Ágota, Nagy Kamilla,
Rácz Anna a
felkészítő tanár: Nagy Éva
5. helyezés: Underground Group
Hódi Fruzsina, Pataki Alexandra,
Vass Ákos
felkészítő tanárok: Nagy Éva,
Szekeres Katalin
Köszönjük a dóci iskolának
a szervezést, jövőre is szívesen
megyünk.
angol nyelvi munkaközösség, Üllés

TEODOROVITS FERENC TERMÉSZETVÉDELMI VERSENY

Október 25-én, kedden Ásotthalmon rendezték meg a Teodorovits Ferenc kistérségi
természetvédelmi versenyt. Hárman képviseltük iskolánkat, a csapatunkban részt vett
Kiss Patrícia, Gyuris Imre és Hódi Krisztina.

A verseny során elméleti tudásunkat, állat-,
növény- és térképismereteinket mérték fel.
A kistérség 8 települése közül, mi, üllésiek
szereztük meg az első helyet. Hagyomány,
hogy a vetélkedő után – míg a felkészítő
tanárok javítják dolgozatainkat - Dr. Molnár
Gyula professzor úr képes bemutatóval gazdagítja az állat- és növényvilágról szerzett ismereteinket. A tanár úr szívből és szeretettel
beszélt a térség élővilágáról, miközben csodálatos diaképeket vetített nekünk. Nagyon
jól éreztük magunkat ezen a délutánon, jövőre is ilyen jó eredménnyel szeretnénk szerepelni. Köszönjük Hódiné Vass Magdolna

tanárnőnek a fuvarozást és Kocsisné Hecskó
Ágnesnek az alapos felkészítő munkát.
Hódi Krisztina, Kiss Patrícia, Gyuris Imre
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CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLDALA
Mackó csoport hírei:
Mackó csoport hírei:
Új év új év új esztendő
A Mackó gyerekeket” leterítette” a himlő
December végére szinte mindenki beteg lett,
De lassan-lassan elveszítjük a pöttyeinket.
„Végre ide ért a tél és a hó”-mondták boldogan a gyerekek
Gyúrhatjuk a hógolyót és építhetjük a hóembereket.
Mindezt meg is tudjuk örökíteni,
hisz Karácsonykor jött a meglepi!!
Szép fényképezőgépet kaptunk a Mazsola csoporttal,
Mellékelünk is képeket egy csokorral!!

Januárban élményekkel teli érkeztek az óvodába, alig győzték
elmesélni, hogy kivel mi történt a téli szünetben, és hogy ki mit kapott karácsonyra.
Ifj. Seres Attilának köszönjük a báli dvd-k másolását.
Nyuszi csoport hírei:
A víz témakörön belül ismerkedünk a vízi
növényekkel, vízben vagy víz közelben élő
állatokkal. Kedvenceinket ábrázolás során lerajzoljuk, kiszínezzük, megfestjük. Verseket,
meséket, dalokat hallgatunk, tanulunk róluk.
Gyermekeinket a természet szeretetére neveljük, hangsúlyt fektetünk a természetvédelem
megalapozására. Beszélgetünk a vízfogyasztás szükségességéről, a
takarékos vízfelhasználásról tisztálkodás során. Lehetőséget biztosítunk, hogy elmondhassák egyéni élményeiket a témával kapcsolatban, valamint egymást is képesek legyenek érdeklődéssel végighallgatni.

VEGYES:
Babóca csoport hírei:
Babócáéknál a karácsonyi várakozás jegyében telt a december második fele. Örültek
a sok játéknak, közben ajándékot is készítettek az otthoniaknak. A téli szünet gyorsan
elrepült, mindenki elmesélte, mit kapott Karácsonyra.
A január betegségek sorozatával kezdődött. A legjobban a bárányhimlő ütötte fel a fejét. Hűek maradtak a
Babóca-katica névhez: lepöttyösödtek.
A kevéske Babócára több idő jutott: mesét hallgatni, rajzolni,
festeni, ragasztani, táncolni, énekelni. Bizony, már a következő ünnepre is gondolunk, a Farsangra! Mindenki törheti a kobakját, mi
szeretne lenni február 24-én délelőtt az OVIS FARSANGON.
Február 17-én pénteken 10.30-tól a Truffaldinó Bábszínház előadását tekintjük meg az oviban.
Mazsola csoport hírei:
Decemberben a karácsonyvárás izgalmasan telt. Kókuszgolyót gyúrtunk, só- liszt
gyurmából mécses- tartót készítettünk ajándékba. A karácsonyt bensőséges hangulatban
ünnepeltük. Feldíszítettük az asztali fenyődíszt,
verseltünk, karácsonyi énekeket énekeltünk és
elfogyasztottuk az otthonról hozott és a közösen készített finomságokat. A gyerekek nagyon jót játszottak az új játékokkal (LEGO- val,
társasjátékkal, kártyával, telefonnal, gyöngyfűzővel stb.).

- Február 17-én Bábszínház .
- Február 24-én Farsang.
- Március 22-23-án Fényképész. (22-én ovisok, 23-án bölcsisek
és kistestvérek)
Külön köszönet!: Terhesné Sztarek Anikónak, aki sokat segített
a bál szervezésében, lebonyolításában és anyukájának a sós süteményekért. Bozsák Zoltánnénak, aki az édes sütiket sütötte. Bozsity
Zoltán és családjának a támogatásért.
Bezdány Zoltánné
óvodavezető

ONOZO AGRO Kft.
MĥTRÁGYA, NÖVÉNYVÉDė SZER, AGROFÓLIA

KIS- és NAGYKERESKEDELEM
AGRYL® és NOVAGRYL®
FÁTYOLFÓLIÁK KÜLÖNBÖZĝ
SZÉLESSÉGEKBEN RAKTÁRRÓL !!!

AGRYL® P 17 g/m2
100 m-es hosszúságban: 29,- Ft/m2 + áfa
250 m-es hosszúságban: 28,- Ft/m2 + áfa
NOVAGRYL® P 19 g/m2
100 m-es hosszúságban: 31,- Ft/m2 + áfa
250 m-es hosszúságban: 30,- Ft/m2 + áfa
Fenti árainkból a törzsvásárlói kedvezmények levonásra kerülnek!

ÉrdeklĘdjön a részletekrĘl üzleteinkben !
Üllés GAZDABOLT
Felszabadulás u. 26.
Balástya KERTÉSZETI BOLT Orchidea szálloda mellett
Kistelek AGRODISZKONT
Kossuth u. 88.
Baks IPARCIKK BOLT
FĘ út 96.
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„LÚD-TOLL”

BORVACSORA
„ A jó bornak nem kell cégér!” – tartja a közmondás. De meg tudjuk-e mondani mitől jó, a
JÓ BOR?
Ennek jegyében szeretnénk egy több alkalomból álló vacsorával egybekötött borkóstolót
elindítani az üllési Déryné Kulturális Központban,
ahol a környékünk nevesebb pincészeteinek kínálatából kóstolhatunk kedvünkre.

FELHÍVÁS - LÚDTOLL 2

Ismét elérkezettnek látjuk az időt, hogy egy újabb számot jelentessünk meg a helyi
versek és prózák kis gyűjteményéből. A művek beérkezésének határideje 2012. március
20. Megjelenése várhatóan április 11-e, a költészet napja alkalmából.
Az alkotások mellé rövid életrajzot és fényképet kérünk csatolni.
Szerkesztőség

Ára: 3.000 Ft/fő

KARÁCSONY ÜZENETE

Időpont: 2012. február 17-e, péntek 18 óra.
Borkalauz: Huszár István, Hajósról

Egy találkozón egy kérdést tettek fel: Mi a szeretet, ki tudja elmondani.
Hamar kiderült nem is egyszerű e kérdés.
Kinek mit jelent hisz sokfélék vagyunk különbözik gondolkodás, életterünk, és sok más.
Volt azért valami, ami összekötött, hogy szerettük volna ha többet kapni belőle.
Sok gondolat, öröm, vágy, megvalósult álom…
Mi jobb, kapni vagy elfogadni, vagy kérni,...kinek mi az érték.

Jelentkezni lehet a Déryné Kulturális Központban 2012. február 15-ig. Várunk minden
borszeretőt, hiszen itt az est fő mottója:
„Bor nélkül szegény a vendégség!”

FONÓS FARSANGI BÁL
2012. február 25-én 19 órai kezdettel tartja
a Fonó Néptáncegyüttes hagyományos farsangi
bálját, amelyre minden bulizni vágyó érdeklődőt
sok szeretettel várunk.
A belépőjegy ára: 3000 Ft
Ami lesz:
– Boka Gábor és alkalmi színtársulatának
újabb fergeteges előadása
– vacsora: ami szem-szájnak ingere
– Zene-bona: ami garantálja a jó hangulatot!
A farsangi öltözetben érkezőket külön díjazzuk!

Adni, szinte fáj, oly jó érzés mikor érezzük az örömöt, mind ki ad és aki kapja.
Igazán kit ismerünk azt tudunk jó ajándékkal meglepni, amit soha nem venne meg magának, talán.
Mikor igazán nem szolgáltunk rá az ajándékra, vagy meg se érdemeljük, talán ez a szeret.
Mi ad hitet vagy megbocsájtást, vagy reményt, egy sötét éjszakából derűs hajnalt.
Egy meg bocsájtó szó, vagy bocsáss meg, tévedtem.
Ugye akit szeretünk attól a legnehezebb, de a legnagyobb öröm, ugye ez is szeretet.
Karácsony a szeretet ünnepe, az ajándék kapjuk és adjuk de az öröm, az a szeretet.
Csak a szeretet képes adni, akár ha nem is marad.
A világ is kapott ajándékot 2000-éve ugye tudjuk Jézus Krisztust.
Ha Őt ünnepeljük Karácsonykor a szeretet ünnepén. akkor mint ahogy Ő feltámadott.
A szeretet is támadjon fel, és ne csak az ajándék legyen az ünnep jele, hanem az együtt
töltött idő is.

Fonó Néptáncegyüttes

SZILVESZTERI KUPA
2011. december 30-án került megrendezésre, immár hatodik alkalommal a Szilveszteri teremfoci rendezvény. Délelőtt a
fiatalok a 35 év alattiak játszottak, délután
a nem annyira fiatalok, azaz a 35 év feletti-

ek küzdöttek a kupáért. Ismét szép számban
jelentkeztek csapatok mindkét kategóriába.
Színesítette az eseményt, hogy első alkalommal vett részt női csapat a versengésben, a
Mórahalmi Női Labdarúgócsapat képviseletében. Az elnevezésnek megfelelően jól
szórakoztak a versenyzők és a szép számú
nézőközönség a mérkőzéseken és utána a
közös vacsorán is. Szeretnénk megköszönni
a „sípmesternek” Rostás Tamásnak a pártatlan és mindenki megelégedésére végzet
bíráskodást, Lapu Csabának a szervezést, és
végül, de nem utolsósorban Lapuné Füredi
Andreának, hogy ellátta az egész rendezvény
háziasszonyi teendőit.

A szilveszteri focikupa eredményei
Öregfiúk
1. Gólyó Bt.
2. Joker Söröző
3. Királyhalom
Legjobb játékos:
Lapuné Ilian Ildikó
Gólkirály:
Hódi Attila
Legidősebb játékos: Bozsó Antal
Indulók:
Vízmű 1
Vízmű 2
Csak csajok
Golyó Bt.
Joker söröző
Királyhalom
Ifjoncok
1. Szomjas Jeti
2. Nesebasa
3. Kormos Team
Gólkirály: Répás Sanyi
Legjobb játékos: Horváth Hanna

9

www.ulles.hu

CSALÁDI ESEMÉNYEK
ÜLLÉSEN
SZÜLETÉSI HÍREK

Szűcs Péternek és
Balogh Anikónak
december 20-án 3440 grammal
Gergő nevű,

Simon Csabának és
Huszár Szimonettának
december 13-án 2490 grammal Flóra
nevű,

Kulcsár Zoltánnak és
Benyó Zsanettnek
december 24-én 3130 grammal Levente
Márk nevű,

HALÁLOZÁSI HÍREK
Erdélyi István
2011.december 23-án, élt 78 évet,
Rácz Józsefné (szül: Galzó-Polyák Mária)
2011. december 26-án, élt 86 évet,
Kocsis Tamásnak és
Magyar Viktória Petronellának
november 22-én 3590 grammal Benedek
József nevű gyermeke született.
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk a
babáknak és szüleiknek!

Kincses Istvánné (szül: Farkas Franciska)
2011. december 30-án,élt 79 évet,
Kovács Etelka
2012. január 13-án, élt 82 évet.
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak!

Savanyú káposzta és hordós savanyúság
a készlet erejéig kapható.
Üllés, Wesselényi u. 31.
Péter Pál Tel.: 282-772 ill. 30/ 822 1986
Könyvelést, adótanácsadást, adóbevallások készítését és a gázolaj jövedéki
adójának visszaigénylését vállalom.
Kunné Bálint Mariann
Tel: 20/230-1272
Üllés központjában családi ház ELADÓ!
Érd.: 06/70/232-35-05
2 db póni csikó eladó.
Érdeklődni: 06/30/370-6230

ÜLLÉSI KÖRKÉP
Üllés Község Képviselőtestületének lapja
Kiadja: Üllés Község Polgármesteri Hivatala 6794 Üllés, Felszabadulás u. 40. Felelős kiadó: Nagy Attila Gyula
Szerkesztőség: 6794 Üllés, Felszabadulás u. 40. 62/282-122 Felelős szerkesztő: ifj. Seres Attila
Nyomdai Kivitelezés: s-Paw Bt. 6794 Üllés, Mező Imre u. 7. Felelős vezető: Szabó Erik

