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SZOCIÁLIS KÖZPONT HÍREI
Június 20-án a nappali ellátásban résztvevő ellátottakkal kilátogattunk az Üllési Horgásztóhoz ahol egy kellemes napot töltöttünk
el. Az időjárás is mellénk állt, hiszen a kezdeti
borongós idő után napsütésben élvezhettük

a tó szépségét. Amíg a bográcsban készült
az ebéd, addig társasjátékkal, beszélgetéssel és finom pogácsa elfogyasztásával telt el
a délelőtt. Meghívásunknak eleget téve Polgármester úr is megtisztelt bennünket jelen-

létével. A bőséges ebéd elfogyasztása után
pihentünk, majd a bátrabbak körbesétálták a
tavat, megcsodálva a májusban átadott szabadidős parkot is. Kellemesen elfáradva, de
élményekkel telve tértünk vissza a Szociális
Központba.
Következő programunk július 29-én a
generációk napja lesz, amely idén már második alkalommal kerül megrendezésre a
családsegítő és gyermekjóléti szolgálat közreműködésével. Célja, hogy az idősebb és a
fiatalabb korosztályt összehozzuk egy kis játékra, beszélgetésre. A következő Üllési Körképben természetesen beszámolunk majd
erről a napról is.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki ez elmúlt időszakban tett felajánlást a Szociális Központ számára.
Baloghné Móczár Gabriella
Tagintézmény-vezető
HKTT Szociális Központ Üllési
Tagintézménye

KÖSZÖNET A VIRÁGOKÉRT

Az önkormányzat nevében köszönetünket szeretnénk kifejezni Kurucsai Marikának és Zádori Mónikának azért, hogy felajánlásaik nyomán
a település közterületei, intézményei szép virágosak lettek.
Dr. Sugár Anita
jegyző
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KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉS VOLT
Üllés Nagyközségi Képviselőtestület június 25-én soros ülést tartott.
tek:

Nyílt ülés keretében a képviselők döntöt-

– a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 203. évi tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról,
– a Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti
Központ 2013. évi tevékenységéről készült
beszámoló elfogadásáról,
– a szociális étkeztetés és a tanyagondnoki szolgálat 2013. évi működéséről készült
beszámoló elfogadásáról,
– a bölcsődei ellátás 2013. évi tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról,
– a Támogató szolgálat 2013. évi tevékenységéről készült beszámoló elfogadásáról,
– a településfejlesztési és településrendezési eljárásokhoz, Településrendezési
eszközök módosítási eljárás indítása és tervezési programjának megállapításához kapcsolódó partnerségi rend megállapításáról,
– a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötéséről (a döntéssel
kapcsolatban „Új Hulladékszállítási közszolgáltató július 1-től!”címmel külön cikkben
olvashatnak),
– a Forrás-4 Szennyvíz-Közmű Önkormányzati Társulás – BM önerő alapra történő - pályázata benyújtásának támogatásáról,
– a Használati és Szolgáltatási Szabályzat kiegészítéséről az alábbiak szerint:
10 m x 15 m alapterületű, „Üllés” logóval
ellátott, ablakos, fehér színű ponyva rendezvénysátor bérletét az alábbiak szerint
állapítja meg:

AZ ÜLLÉSI POLGÁRMESTERI
HIVATAL 2014. ÉVI
NYÁRI IGAZGATÁSI SZÜNETE

Üllés Nagyközségi Képviselőtestület
2014. február 19-i ülésén megalkotta „A
2014. évre vonatkozó igazgatási szünet
elrendeléséről” szóló 2/2014.(II.20.)önkormányzati rendeletet.
A rendelet értelmében az Üllési Polgármesteri Hivatal nyári igazgatási szünete:
2014. augusztus 18. napjától 2014. augusztus 22. napjáig tart.
A fenti időszakban az ügyfélfogadás
szünetel, a Polgármesteri Hivatal zárva tart.
A Mórahalmi Járási Hivatal Üllési Kirendeltsége a fenti időszakban a megszokott
ügyfélfogadással várja Ügyfeleit.
Dr. Sugár Anita
jegyző

– a Napos piacon felállított sátor esetében
500 Ft/m2 (összesen: 75.000 Ft)
– a bérlő által megjelölt helyre – a Technikai Csoport által - szállítva, felállítva az
elbontás költségeivel
700 Ft/m2 (összesen: 105.000 Ft)
10 m x 20 m alapterületű, „Üllés” logóval ellátott, ablakos, fehér színű ponyva
rendezvénysátor bérletét az alábbiak
szerint állapítja meg:
– a Napos piacon felállított sátor esetében
500 Ft/m2 (összesen: 100.000 Ft)
– a bérlő által megjelölt helyre – a Technikai Csoport által - szállítva, felállítva az
elbontás költségeivel
700 Ft/m2 (összesen: 140.000 Ft),
– a Térségi Vízmű-üzemeltetési Intézménytől pénzmaradvány átutalás kéréséről,
– a Csigabiga Óvoda és Bölcsőde komplex energetikai fejlesztése” tárgyában öszszesen 11 millió Ft-os önerő biztosításának
elfogadásáról,
– a Csigabiga Óvoda és Bölcsőde
komplex energetikai fejlesztése” tárgyában
megindított közbeszerzési eljárás keretében a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról.
A képviselők a munkálatok kivitelezőjeként
a legkedvezőbb ajánlatot adó Bauszer Kft-t
(Mórahalom Röszkei út 46.) bízta meg az
ajánlatban megjelölt 29.685.182 Ft nettó
összegben,
– az Iskola energetikai fejlesztése” tárgyában megindított közbeszerzési eljárás keretében nyertes ajánlattevő kiválasztásáról.
A képviselők a munkálatok kivitelezőjeként
a HungaroSun Szolgáltató és Kereskedelmi

Bt-t (6724 Szeged Ipoly sor 11/B.) bízta meg az
ajánlatban megjelölt 104.672.036 Ft nettó öszszegben. (a közbeszerzési eljárást jelen esetben
még a projekt megvalósítását célzó pályázat
benyújtása előtt kellett lebonyolítani),
– a támogatásból beszerzésre kerülő, tanyagondnoki feladatokat ellátó 2 db
Skoda Yeti gépjármű vételárának kifizetéséhez – a pályázati támogatás leutalásáig
– 12.627.100 Ft összegben 0 %-os kamatú
hitel felvételéről.
A képviselők döntöttek
– az Üllési Talentum ösztöndíj megalapításáról, a felsőoktatási intézményekben
tanulók támogatásáról szóló rendelet módosításáról,
– az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról,
– a települési szilárd és folyékony hulladékkezeléssel kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosításáról (rendeletmódosítást a közszolgáltató változás
indokolta).
Zárt ülés keretében ismételten napirendre került az étkezési térítési díjhátralékosok
ügye. A képviselők az étkezési térítési díj
hátralékosok listáját áttekintették. Döntöttek
arról, hogy a hátralékosokat szólítsák fel, és
amennyiben a tartozásukat 15 napon belül
nem rendezik, úgy az étkezési szolgáltatásukat függesszék fel.
(Az ülések anyagát, előterjesztéseit a
Polgármesteri Hivatal titkárságán, a jegyzőkönyveket a www.ulles.hu honlapon a
Képviselőtestület menüpont – 2014. Képviselőtestület jegyzőkönyvek alpont alatt tekinthetik meg)
Nagy Attila Gyula
polgármester

FELHÍVÁS
Az idei év a XX. század egyik
legfontosabb, a magyar és az
egyetemes történelmet is meghatározó eseménye, az I. világháború kitörésének 100. évfordulója. A
2014-es évben Magyarországon
is számos rendezvénnyel emlékeznek meg az eseményről.
Az évforduló alkalmából az
önkormányzat kiállítás megrendezését tervezi, melyhez a Tisztelt
Lakosság segítségét kéri.
Kérjük, hogy akinek az I. világháborús eseményekkel kapcsolatos fotója, tárgyi emléke, személyes emléke, relikviája van, ossza
meg a fiatalabb generációkkal is, és jelezze azt Ferenczi Attilánál a 06/30/283-6231-es telefonszámon, akinél egyébként a felhívással kapcsolatban bővebb információt is kaphatnak.
köszönettel:
Nagy Attila Gyula polgármester
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ „ÜLLÉSI TALENTUM” ÖSZTÖNDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA
Üllés Nagyközség Képviselő-testülete – a
„Üllési Talentum” ösztöndíj megalapításáról, a
felsőoktatási intézményekben tanulók támogatásáról” szóló 17/ 2013. (XI.14.) önkormányzati rendelet alapján felhívást tesz közzé a felsőoktatásban tanulók számára. (a rendelet
elérhető a www.ulles.hu/Rendeletek oldalon)
A rendelet alapján az önkormányzati
ösztöndíjra jogosult a tanuló, ha szociálisan
rászoruló, Üllés Nagyközségben állandó lakcímmel rendelkezik, valamely felsőoktatási
intézmény nappali tagozatán hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, és 25. életévét a pályázat benyújtásának időpontjában nem töltötte
be, az első diploma megszerzéséig.
A támogatásban részesíthetők köre
Az ösztöndíjra való jogosultság feltételei:
(1)
a) első évfolyamos pályázó esetén a hallgatói jogviszony létesítésének igazolása; és a középiskolai bizonyítványa záró
évfolyamának az átlag-eredménye a 3,5
átlagot eléri,
b) magasabb évfolyamokon a pályázat
benyújtását megelőző szemesztert legalább 3,5 átlag-eredménnyel fejezte be,
c) aki a (2) bekezdés a)-b) pontjában
meghatározott rászorultsági feltételeknek megfelel.
(2) A rászorultság vizsgálata az alábbi szempontok figyelembevételével történik:
a) az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegé-

nek kétszeresét (57.000 Ft/fő/hó) nem
haladja meg,
b) akinek családjában a lakhatást és
megélhetést szolgáló vagyontárgyakon
felüli ingó- és ingatlan vagyona, vagyoni
értékű joga a 2 millió Ft-ot nem haladja
meg.
Az elbírálásnál előnyt jelent:
(1) első évfolyamos pályázó estén:
a) országos tanulmányi versenyen helyezés elérése,
b) átlagot meghaladó kulturális, sportteljesítmény igazolása,
(2) magasabb évfolyamokon, aki:
a) szakterületén kimagasló eredményt
ért el,
b) kutatómunkában vett részt,
c) tudományos publikációval rendelkezik, vagy
d) más módon kiemelkedő tevékenységében.
(3) A pályázat elbírálásakor előnyt élvez továbbá a pályázó, ha
a) családjában az eltartott családtagok
száma 3 vagy több fő
b) eltartója, szülője tartósan beteg, rokkantnyugdíjas, vagy egyedülálló
c) gyermeket nevel
d) kollégiumi ellátásban nem részesül.
Nem részesülhet támogatásban az a hallgató, aki az üllési, vagy más önkormányzattól hasonló célú ösztöndíjban részesül.

A támogatás mértéke: Az ösztöndíj
6.000 Ft/hó összegig terjedhet.
A pályázatot a hallgató 2014. szeptember 30-ig nyújthatja be az Üllési Polgármesteri Hivatalban személyesen, vagy postai
úton. (a határidő elmulasztása jogvesztő) A
formanyomtatvány átvehető a Polgármesteri Hivatal Titkárságán, vagy letölthető a
http://www.ulles.hu/index.php/ugyintezesletoltheto-nyomtavanyok linken.
A pályázathoz csatolni kell:
a) önéletrajzot,
b) ösztöndíjra pályázott tanévre vonatkozó iskolalátogatási igazolást vagy hallgatói
jogviszonyról szóló igazolást,
c) a család jövedelem és vagyonnyilatkozatát, és
d) egyéb, az érdemi döntést elősegítő
igazolásokat
e) Felsőfokú tanulmányait ez évben megkezdő pályázónak csatolnia kell a tizenkettedik év végi bizonyítványának másolatát
f) Felsőfokú tanulmányokat folytató pályázónak csatolnia kell az előző év végi eredményéről szóló hiteles igazolást.
A pályázatról, a támogatás mértékéről a
Képviselőtestület dönt 2014. év október 31ig.
Nagy Attila Gyula
polgármester

ÚJ HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÓ JÚLIUS 1-TŐL!
TISZTELT LAKOSSÁG!
A hulladékgazdálkodás központi szabályozásában végbemenő jelentős módosítások következtében önkormányzatunknak felül kellett
vizsgálnia hulladékszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződését, melyet 2010. január
04-én kötött a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft-vel, a települési szilárd hulladék gyűjtésére, ártalmatlanítására, szállítására.
Négy szomszédos település részvételével
– Üllés, Forráskút, Zsombó, Bordány – megalakult a Négyforrás Víziközmű Üzemeltető
Nonprofit Kft. (székhely: 6793 Forráskút Fő
utca 74., cégjegyzékszám: 06-09-016691),
mely 2013. őszétől megszerezte a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt és az OHÜ
által kiállított minősítő okirattal rendelkezik.
Üllés Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. június 25. napján megtartott testületi ülésén úgy határozott, hogy
a részben tulajdonában álló Négyforrás Kftvel köt hulladékszállítási szerződést, és július
1. napjától a hulladékszállítás közfeladatot a
Négyforrás Kft. végzi, mint közszolgáltató.
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A Kft. az eddig megszokott formában
végzi a hulladékszállítást, vagyis belterületen pénteki napokon kerül sor a kihelyezett hulladék összegyűjtésére, külterületen minden második hét pénteki napján. A
hulladékszállítási díj NEM VÁLTOZIK!
120 literes gyűjtőedény esetén
335 Ft/ürítés (bruttó ár)
240 literes gyűjtőedény esetén (közület)
632 Ft/ürítés (bruttó ár)
Külterületen (egyéni zsákos gyűjtéssel)
335 Ft/ürítés (bruttó ár)
A közszolgáltatás magában foglalja a
háztartási kommunális (nem veszélyes)
hulladék háztartásoktól történő összegyűjtését és elszállítását. A közszolgáltatás díja nem csupán a szállítási és gyűjtési költségeket tartalmazza, hanem a
hulladék megfelelő ártalmatlanításának,
feldolgozásának költségeit is. Tekintettel
arra, hogy mind az Európai Unió, mind
Magyarország hulladékgazdálkodási szabályozásának alaptevése a „SZENNYEZŐ
FIZET” elv, így a közszolgáltatási díj lakosságra történő áthárítása kötelező. A köz-

szolgáltatási díj meg nem fizetése esetén
a szolgáltató a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól kéri a tartozás adók módjára történő
behajtását. E behajtás minden esetben
többletköltséggel (min. 5.000,- Ft) jár! A
közszolgáltatás igénybevétele, a díj megfizetése kötelező, függetlenül attól, hogy
esetlegesen a hulladékudvar igénybevétele, valamint a szelektív gyűjtés, vagy
komposztálás, állatokkal történő megetetés, esetleg jogszabályba ütköző égetés
következtében a háztartásban „nincs”,
vagy csak csekély mértékben keletkezik
hulladék.
A folyékony hulladék elszállítását (szippantás), továbbra is a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. végzi, a szerződéskötés
folyamatban van.
Mindezekre tekintettel kérjük a Tisztelt
Lakosság közreműködését, a csekkek határidőben történő befizetését a hosszú távú
minőségi közszolgáltatás biztosíthatósága
érdekében.
Nagy Attila Gyula
polgármester
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ÜLLÉS, AZ ÉN FALUM! - FOTÓPÁLYÁZAT

Üllés Nagyközség Önkormányzata „Üllés, az én falum” címmel fotópályázatot hirdet.
A pályázat indulása: 2014. március 01.
A pályázat lezárása: 2014.12.31.
Elbírálás: 2015. március
A pályázatra minden fényképet szívesen
fogadunk, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek:
– lájkoltad "Üllés község" facebook oldalát
– fotódat beküldted foto@ulles.hu címre a kép címével, készítésének helyével és a
neveddel – amennyiben másképp nem rendelkezel, úgy nevedet a képek feltöltéskor
közzétesszük

– a fotó Üllés kül- és belterületén készült
– több képpel és témában is pályázhatsz
– kép mérete min. 3 MP

tartalmaiban, felületein és ajándéktárgyain
(pl. képeslap, bögre, póló stb.), engedélyezi
kiállításon való bemutatását.

A pályázat témái:
– Utcák, házak, épületek, pihenőhelyek,
emlékhelyek
– Életképek
– Üllési események
– Üllési hangulatok
– Egyéb – pl. ötletes fotók, amelyek Ülléssel kapcsolatosak
– Pózolj! – selfie képek
– Természetfotók (növényvilág, állatvilág, tájképek, makrofotók, időjárási jelenségek, fényjátékok, vizek)
– Panorámaképek

A képek értékelése:
Selejtező:
A képeket előzetes elbírást követően,
folyamatosan tesszük közzé honlapunkon és
facebook oldalunkon
Középdöntő:
A legjobb képek kiválogatását a közönségre bízzuk, vagyis a későbbiekben azon
képek kerülnek zsűrizésre, amelyek legalább
20 like-ot vagy megosztást kaptak facebook
oldalunkon
Döntő:
A középdöntőből feljutott képeket a Média Munkacsoport értékeli

Szerzői és személyiségi jogi feltételek:
Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet,
amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik
személy jogait.
A képek beküldésével a pályázó feljogosítja Üllés Nagyközség Önkormányzatát a
képek publikálására a kiírásban szereplő Üllés honlapján, facebook oldalon, továbbá engedélyezi azok felhasználását az önkormányzat saját kiadású nyomtatott és digitális

Hónap fotója:
Minden hónapban választunk egy „Hónap fotója” képet, amelyet a http://www.
ulles.hu oldalon teszünk közzé és rákerül a
2015-ös üllési naptárra is
Díjak:
– A kategória nyertesek: ajándékcsomag
– Közönségdíj: 20.000,-Ft
– Fődíj: 50.000,-Ft

„JÚNIUS FOTÓJA”
A Média Munkacsoport július 7-i ülésén
az „Üllés az én falum” című fotópályázat keretében foto@ulles.hu e-mail címre beérkezett fotók közül kiválasztotta a hónap fotóját.
„Június fotója” – „A Haleszi betyár” című
kép lett, melynek készítője Vass József.
A fotó megtekinthető a www.facebook.
com portálon „Üllés Község” közösségi oldalán. (július 7-i bejegyzésnél)
Gratulálunk!

EGÉSZSÉGVÉDELMI
HÉT
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
idén szeptember 29 - október 3-a között (5
nap) lakosaink részére ismét lehetőséget
nyújtunk tüdőszűrésen, rákszűrésen, különböző szűrővizsgálatokon való részvételre.
Mindenkit arra kérünk, hogy saját egészsége érdekében vegye igénybe a szolgáltatásokat. A hét részletes programját minden
családhoz szórólapon juttatjuk el.
Nagy Attila Gyula polgármester
Dr. Ország Orsolya és Dr. Csonka Erika háziorvosok
Kiss Ilona védőnő, Baloghné Móczár Gabriella
Szociális Központ vezetője

TESTÜLETI ÜLÉS LESZ
Üllés Nagyközség Képviselőtestülete 2014. augusztus 27-én (szerdán) 16 órakor
ülést tart a hivatal Házasságkötő termében, melyre meghívja a település lakosságát.
Napirendek:
1) A 2014. évi költségvetés I. félévi végrehajtása
2) Beszámoló a Képviselőtestület bizottságainak 4 éves munkájáról
3) Beszámoló a Képviselőtestület 4 éves munkájáról
4) Beszámoló az Üllési Polgármesteri Hivatal 4 éves munkájáról
5) Aktuális kérdések
Nagy Attila Gyula
polgármester
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ÖNKÉNTESÜL(L)ÉS INDUL ÜLLÉSEN!
A MÁTRIX Közhasznú Alapítvány Európai Unió által támogatott (TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0059) ÖNKÉNTESÜL(L)ÉS – Önkéntes Központ Üllésen programja 2014 május és 2015 február között a helyi szociális, oktatási és egészségügyi intézmények munkáját, a lakosság
együttélését, a pozitív értékek megteremtését segíti.
Rád is számítunk! Az ÖNKÉNTESÜL(L)ÉS öntevékeny mozgalom révén a lakosság megismerheti az önkéntesség fontosságát, illetve
együtt-egymásért bekapcsolódhat az aktív közösségi feladatokba. A program során várjuk jelentkezésed önkéntes csapatunkba, ahol a helyi
önkéntes közösség tagja lehetsz. Miben lehetsz részes!? Segítséget kérhetsz vagy kaphatsz szociális, kulturális, környezeti, egészségmegőrző témakörökben. Részt vehetsz adományok gyűjtésében– osztásában, közösségi problémamegoldó akciókban, beszélgetéseken, közös
sétákon, ismerkedési és barátkozási napokon.
Legyél Te is Önkéntes! Hogy miért?
– az önkéntesek munkájuk révén aktívan hozzájárulnak a körülöttük lévő világ alakításához,
– az önkéntes tevékenység révén új kapcsolatokra, barátokra tehetsz szert,
– az önkéntesek hasznosan tölthetik el a szabadidejüket,
– az önkéntesek a civil szektor nélkülözhetetlen szereplői,
– az önkéntes munkának kimutatható képesség- és kompetenciafejlesztő hatása van, ez a személyes fejlődés segítheti a fiatalokat akár
a pályaválasztás, akár az álláskeresés során.
A közel egy éves fejlesztő program alatt az érdeklődő lakosság önkéntes tevékenységével hozzájárulhat a település mindennapjaihoz,
közösségépítő programokon vehet részt, segítheti a helyi folyamatokat, értéket teremthet.
Az aktív időszakban Önkéntes Központ működik a településen. A lakosság itt információhoz, önkéntes lehetőséghez juthat, segítve ezzel
is a helyi közösség boldogulását.
Mátrix Közhasznú Alapítvány
Üllési Önkéntes Központ elérhetősége:
Déryné Kulturális Központ
6794 Üllés, Dorozsmai út 48.
Ügyfélfogadás:
Szerda 14:00-17:00
Péntek 10:00-13:00
E-mail: info@matrixalapitvany.hu
www.matrixalapitvany.hu
www.facebook.com/matrix.alapitvany
Küldd vissza jelentkezésedet!
Az első 100 önkéntes jelentkezési lap beküldő között Tábla PC-t, tűzhelyet sorsolunk ki!

Jelentkezési LAP az ÖNKÉNTESÜL(L)ÉS
Önkéntes Központ Üllésen programra
Alulírott
Név: ...................................................................................................................................................................., életkor: ......................
Lakcím: ......................................................................................................................................................................................................
Telefonszám: .............................................................................................................................................................................................
E-mail cím: ................................................................................................................................................................................................
a MÁTRIX Közhasznú Alapítvány Európai Unió által támogatott TÁMOP-5.5.2-11/2-2012-0059 (ÖNKÉNTESÜL(L)ÉS – Önkéntes Központ
Üllésen) programba ezen jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével önkéntesként regisztrálok. Hozzájárulok adataim kezeléséhez, illetve
hozzájárulok ahhoz, hogy a programmal kapcsolatban elérhetőségeimen információkat kapjak. Tudomásul veszem, hogy jelentkezésem semmiféle kötelezettséggel nem jár.
Beküldési határidő: 2014. augusztus 10., beküldési cím: Mátrix Közhasznú Alapítvány, 6701 Szeged, P.F.: 929.
Dátum: ........................................................

6

......................................................................
aláírás

www.ulles.hu

MEGÚJULT AZ 1. SZÁMÚ HÁZIORVOSI KÖRZET RENDELŐJE
KEDVES BETEGEIM!
Az elmúlt hetekben tapasztalhatták,
hogy az 1. számú háziorvosi körzet rendelője
átmenetileg a Védőnői Szolgálat tanácsadó
helyiségében működött, mivel a rendelő felújítás alatt állt.
Örömmel értesítem Önöket, hogy a rendelő munkálatai befejeződtek, immár egy
megújult, modern környezetben várom Kedves Betegeimet.
Köszönöm a türelmüket az elmúlt hetek
kényelmetlenségeiért, bízom benne, hogy a
rendelő új arculata az Önök tetszését is elnyeri.
Kellemes és betegségektől mentes nyarat kívánok!
dr. Ország Orsolya
háziorvos

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Szeretnék köszönetet mondani Dr. Ország Orsolya doktornőnek és Frányó Ibolya
asszisztensnek, azért, hogy feleségem súlyos betegségének enyhítésében, valamint
a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, akik az
adminisztrációs ügyek intézésében segítségemre voltak.
Márton Ferenc

ÉLETMÓD KLUB

Az Életmód Klubkövetkező összejövetelét
2014. augusztus 21-én, csütörtökön 17 órai
kezdettel tartja a Napos piac épületében.
Az összejövetel témája: Főzzünk együtt!
Szeretettel várjuk azokat:
– akiket érdekel a cukorbetegség,
– betegek,
– segíteni szeretnének,
– egy jó társaságra vágynak
Markovics Attila és Lapuné Füredi Andrea
klubvezetők

MOZGÁSKORLÁTOZOTT
EGYESÜLETI HÍREK

Értesítjük tagjainkat és az érdeklődőket, hogy következő összejövetelünk 2014.
augusztus 8-án 15:00 órai kezdettel kerül
megrendezésre az Üllési Alkotóházban.
Ezen a taggyűlésen lehet utoljára jelentkezni a kirándulásra . A tervezett kirándulás Mártélyra lesz - 2014. szeptember 20.
(szombat) reggel 8:00 órai indulással a Déryné Kulturális Központ elől.
A tagdíjbefizetés a 2014. évre folyamatos, mivel a tervezett rendezvényeken való
részvétel csak érvényes tagkönyvvel ingyenes.
Mindenkit szeretettel várunk!
Tisztelettel: Lapuné Füredi Andrea
csoporttitkár

KISÁLLATVÁSÁR ÜLLÉSEN
Üllésen a Kisállatvásár augusztus 9-én szombaton 7-12 óráig kerül megrendezésre.
A vásár helyszíne a Napos Piac melletti Vásártér.
A piacon megtalálhatók mindenféle hobbi- és haszonállatok - a fehér egértől a pónilóig.
A vásárra várunk minden érdeklődőt, eladni és vásárolni szándékozót!
Az árusítással kapcsolatosan Tanács Zoltánnál a 30/265-0654-es telefonszámon lehet érdeklődni.

HASZNÁLTCIKK PIAC!
Üllésen a kisállatvásárral egyidejűleg – a Vásártéren – Használtcikk piac lesz.
Akinek van megunt, feleslegessé vált holmija, az azonnal csomagoljon és szombaton
reggel hozza ki a piactérre. Hozhattok bármit: pl.: könyvet, játékot, ruhát, kerékpárt, műszaki
cikkeket stb.
A piaci árusítás ingyenes.

ÁLLATORVOSI ÜGYELET – AUGUSZTUS

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: 06-30/239-2996,
06-20/973-9149)
Hétvégi ügyelet: péntek 12 órától – hétfő reggel 6 óráig
2014. augusztus 2-3. Dr. Hursán Mihály
06/30/998-6139
2014. augusztus 9-10. Dr. Kovács Tibor
06/30/965-3114
2014. augusztus 16-17. Dr. Papp Zalán
06/20/973-9149
2014. augusztus 23-24. Dr. Tóth Ferenc
06/20/476-3517
2014. augusztus 30-31. Dr. Papp Sándor
06/30/487-9805

SZENNYVÍZCSATORNÁZÁS – ÜGYFÉLFOGADÁS
A szennyvízcsatornázás kivitelezője az OMS Környezetvédelmi Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy július
31-én, délután 17.00 -19.00 óra között ügyfélfogadást tart
a Déryné Kulturális Központban a Falugazdász irodájában.
Az ügyfélfogadás július 31-től kéthetente folyamatos
lesz a fenti helyszínen és időpontban.
További segítséget, információt Szabó Szilveszter építésvezetőtől a 30/217-2768-as telefonszámon kérhetnek.
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NYÁRI LOVAS PIKNIK

Júliusban került megrendezésre a hagyományos nyári lovas piknik. Az alkalmak
számát tekintve ez volt az ötödik.
Kora délelőtt gyülekeztünk, a gyerekek
nagyon izgatottak voltak már! Mikor kiér-

keztünk, rövid játék után Komócsin István
köszöntötte az összegyűlt 30 fős társaságot.
Aztán két csoportra váltunk, így volt, aki
lovas kocsikázással és volt, aki lovaglással
kezdte a napot. A gyerekek nagyon ügyesek
voltak, a hozzá értő lovas oktatók folyamatosan dicsérték őket. A legügyesebbek számos tornagyakorlatot is bemutattak lovon
ülve, próbáltak ügetni és volt, aki már egyedül is tudott lovagolni, a helyszínen öt lóra
lehetett felülni. Az íjászat ismét sokakat vonzott, egyre többször sikerül már a szalmabálába betalálni a nyílvesszővel. A sok program
után jól esett a finom ebéd, ami helyben főtt
a bográcsban, a velünk kiérkező anyukáknak

köszönhetően. Aztán jutott még idő pihenésre, közös játékra.
Láthatóan mindenki jól érezte magát, a
gyerekek a szabadban voltak, lovagoltak, játszottak, sokat nevettek, a szülők beszélgettek és ismerkedtek egymással, most többen
is kilátogattak, akik nem voltak még korábban velünk ilyen jellegű programon.
(Az idei lovas programokról még több
kép megtekinthető a Homokháti Szociális
Központ facebook oldalán)
Tóth Era családgondozó

VI. MODANCE SHOW
2014 ÜLLÉS
a műsoron nem maradhatott el az ILD óriási sikereket aratott kö-

A kiskunhalasi I Love Dance Tánckomplexum által szervezett
jótékonysági táncgála a VI. Modance Show, 2014. július 12-én került megrendezésre az üllési Déryné Kulturális Központban.

A show műsoron a tánciskola kezdő, haladó, extrahaladó és
vezető táncosai mutatták meg - nem hétköznapi - tánctudásukat.
Vendégszereplőkkel is gazdagították előadásukat, fellépett a kelebiai
Herke Marianna hastáncművésznő, illetve a sztárvendég Mohamed
Fatima volt. A gála három részében az üllési, csólyospálosi, forráskúti, pusztamérgesi, tompai, kisszállási és kiskunhalasi táncosai mellett az iskola vezető tánccsoportjai az Xplode5 és a Badgirls
csoportok is elvarázsolták a közönséget fantasztikus, laza és vidám
táncukkal és a legmodernebb, lüktető zenékkel. A koreográfiákban
megtalálhatók voltak a hip-hop, street-jazz, disco dance és showtánc
stílusjegyei is. A vezető tánccsoportok kiváló táncosai révén megidézhettük a régmúlt idők táncstílusait, a bronxi utcai táncot, Britney
Spearst és Michael Jacksont is. A teltházas eseményen a kicsik
közül többen akrobatikus elemekkel is színesítették a műsort. A hastáncművésznő, Herke Marianna show-elemekkel gazdagított négy
produkciója során vezetett be mindenkit a keleti táncok varázslatos
világába, ilyen volt a raks sharqi, mely a 20. század közepén a kairói
sztárok csillogó világában született és vált klasszikussá, táncolt az
alexandriai folklór stílusban is, melynek eszköze a melaya (melaja)
kendő, valamint színpadra került egy energikus botos néptánc, a
saidi és szárnyaival szinte iderepítette számunkra Ízisz Istennőt is.
Az egykori Fekete Vonat énekesnője, Mohamed Fatima, táncosa
Justin és az I Love Dance Tánckomplexum táncosainak közös műsorában természetesen szerepet kaptak a legkisebb forráskút-üllési és
a vezető tánccsoportok is. A Voice című tehetségkutató műsorban
is feltűnő énekesnő rendkívüli fináléval zárta a gálát, mely során a
tánciskola majd’ 100 fellépője is színpadra vonult. Természetesen
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zös zárószáma, a közönség által is jól ismert „Safri”, melybe meglepetésből a táncoktatók is bekapcsolódtak. A táncosokat Weyble
Dávid táncművész-koreográfus, az I Love Dance Tánckomplexum
nemzetközileg elismert főkoreográfusa, Papdiné Somogyi Anita
táncos-sportoktató, az ILD-Anita és tanítványai vezetője, Ábrahám
Helga táncos-sportedző és Seres Tamás György táncoktató-kreatív manager tanította be. A gálaműsort - a tánciskolát működtet Scratch Produkció szervezte. Az előadás létrejöttét természetesen
a támogatók is segítették. A rendezvény főtámogatói az Üllés Nagyközségi Önkormányzat, Nagy Attila Gyula polgármester úr, dr. Sugár Anita jegyző, Meszesné Volkovics Szilvia a Déryné Kulturális
Központ vezetője és Czékus István, a Czékus-Bau Kft ügyvezetője,
támogatói pedig a Zöldsarok Gazdabolt, Jégé Kft., Jernei János,
Farkas Milán, az F-Z Team Kft. voltak. A hang és fény technikát
Havasi Noel, Bárány Gergő, Karsai Kitti és Sziládi Gábor szolgáltatta. A videófelvételt Nagy Petyó és a Scratch Produkció készítették. A fellépők szépségéről a kiskunhalasi Tósaki Hajszalon vezetője, Tósaki Ildikó mesterfodrász és a forráskúti Ildikó Kozmetika
tulajdonosa, Fekete-Nagy Ildikó gondoskodtak. A műsorsorozat itt
még nem ér véget, hamarosan színpadra kerül a VII. Modance Show,
melyet valamely másik településen rendeznek meg, természetesen
ott, ahol az I Love Dance tánciskola is működik.
Akik szeretnének részesei lenni ennek az óriási csapatnak és mozogni vágynak, szeretnék jól érezni magukat és fellépésekre járni,
azoknak csak ajánlani tudjuk az I Love Dance Tánckomplexumot és
kiváló oktatóit. Ha netán valakit a hastánc csodás világa ragadott
meg, ne habozzon, Herke Marianna várja tanítványait kelebiai és kiskunhalasi csoportjaiba. Hiszen mindannyiuk élete a tánc.
(A programról képeket az 1. oldalon láthatnak)
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CITERATÁBOR
– VOLT AZ ERDEI ISKOLÁBAN –

ZSOMBÓI ÖNKORMÁNYZATI FOCI
TORNA

A Zákányszéki Művelődési Ház szervezésében és támogatásával 2014. június 30-tól július 2 –ig 30 ifjú citerás találkozott Üllésen.
Forráskútról, Üllésről, Zákányszékről jöttek (11-en voltak a mieink, a
Királydinnye Citerazenekar gyermek csoportja)
Tanáraik:
– Januj Jánosné ének-zene szakos zákányszéki tanárnő
– Januj Blanka tanárnő, Ő iskolánkban is tanított korábban.
– Kispéter Éva a zákányszéki citerások művészeti vezetője.
– Horváth Hajnalka a Zákányszéki Citerazenekar prímása.
Két éve volt hasonló tábor, s most, amikor megérkeztek, régi
ismerősként köszöntötték egymást többen. Nagy szorgalommal,
vidám hangulatban gyakoroltak. Hangszerelt, művészi citerajátékot
tanultak.
Finom, bőséges és változatos volt a napköziből hozott ebéd, s
gyermekeink szülei is gyümölccsel és más csemegékkel látták el a
citeraművészkedő csemetéket.
Tanács Zoltán zenekarvezetővel mi sem vettük le róluk a szemünket. Belehallgattunk a készülőben lévő műsorukba.
Hangulatos volt a táborzáró műsoruk, csodálatos zenei élményt
adott gyermeknek, felnőttnek egyaránt.
Az üllésiek névsora: Bárkányányi Renáta, Hegedűs Eszter, Német
Kinga, Sári Hanna, Juhász Blanka, Berta Szimonetta, Borbély Szimonetta, Maróti Ádám, Nagy Laura, Vass Laura, Sáringer Gabriella.
Ezúton mondunk köszönetet a résztvevőknek, a gyermekekkel
lelkesen foglalkozó tanároknak, s minden kedves segítőnknek.

Immár nyolcadik alkalommal, 2014. június 29-én rendezték meg
a Zsombói Falunap alkalmából az Önkormányzatok Kispályás Labdarugó Tornáját. Az Üllési Önkormányzat minden alkalommal részt vett
ezen a tornán kisebb-nagyobb sikerrel. Eddig a legjobb eredményünk
2011-ben egy harmadik helyezés. Az idei tornán hét önkormányzati
csapat versengett, Bordány, Forráskút, Szeged, Szatymaz, Újszentiván, Üllés és Zsombó. A jó hangulatú mérkőzések végén csapatunk
veretlenül, egy kapott góllal nyerte meg a vándorserleget.

Tisztelettel és köszönettel: Hunyadvári István

Tóth András
alpolgármester

Játék közben

A győztes csapat

TISZTELT ÜLLÉSI SZURKOLÓK!
Értesítjük Önöket, hogy a 2014/2015-ös labdarugó idény
őszi fordulójának hazai mérkőzéseit a forráskúti focipályán
játszuk.
Ennek oka az, hogy az ősz folyamán a szennyvízberuházás
munkálatai érintik a labdarugó pályát is. Kihasználva ezeket a
földmunkákat a pálya teljes talajának felújítása is megtörténik.
A felújítás költségeit a társasági adós (TAÓS) pályázaton
nyerte az egyesület.
Tóth András alpolgármester

DÉRYNÉ KULTURÁLIS
KÖZPONT AUGUSZTUSI
NYITVATARTÁSA

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
a Déryné Kulturális Központ augusztus 4-10ig – felújítási és takarítás munkálatok miatt
ZÁRVA tart.
Első munkanap augusztus 11-e, hétfő lesz.
Meszesné Volkovics Szilvia
Déryné Kulturális Központ megbízott vezetője

Tóth József, Lapu Csaba, Fábián Zoli, Sziládi Sanyi, Cseh Ricsi, Gyuris Máté,
Ferenci Gabi, Peták Gyuri, Dobi Zsolt, Tóth András, Tóth Gergő

ÜLLÉSI KÖRKÉP LAPZÁRTA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat,
hogy az Üllési Körkép augusztusi számának lapzártája:
2014. augusztus 15-én, pénteken lesz.
Hirdetéseket, esetleges cikkeket leadni
a Polgármesteri Hivatalban Balogh Mártánál
személyesen, vagy a balogh.marta@ulles.hu
e-mail címen – pénteken 12 óráig – lehet.
Az újság pontos időben történő megjelenése érdekében kérjük a határidő betartását.

KÉZMŰVES TÁBOR
A Tesz-Vesz Közhasznú Egyesület és az
Üllési Alkotóház augusztus 4-8-ig kézműves
tábort tart az Alkotóházban.

Köszönjük!
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BEINDULT AZ ÚJ BÖLCSI
Június 2-tól birtokba vehettük az új bölcsőde épületét a kisgyermekekkel együtt.
Mindenki izgalommal várta, hogyan is telnek
majd a napok az új helyen. A gyerekek nagy
érdeklődéssel vették birtokba az új játékokat
és gyorsan megszokták, hogy reggelente már
ebbe az új, szép épületbe érkeznek. Az eddigi
bölcsis csoport egyben maradt, és a másik
csoportba vártuk az újonnan érkezőket, akikkel
együtt június végére „teltházasok” lettünk, a
létszámunk 22 fő. A nyári időszak a gyerme-

keknek a kötetlen, szabad játéktevékenységek
ideje a már összeszokott társakkal. Ez az idei
nyár kicsit rendhagyó a többi nyárhoz képest,
ez még az „ismerkedés” időszaka az új gyermekekkel, az új dolgozókkal, az új helyzetekkel,
az új és kibővült feladatokkal és magával az
épülettel, amely nagyon praktikusan és sok
kiszolgáló helyiséggel könnyíti a munkánkat.
Az elinduláshoz kaptunk segítséget a szülőktől is. Szeretnénk megköszönni Bálintné
Dékány Mónikának, hogy a bölcsődei meg-

nyitó ünnepségre nagyon dekoratívvá, és barátságossá tette a festett mesebeli rajzokkal
csoportszobáink falát, és azóta is varázsolja a
szép képeket a többi helyiségekbe is. Heintz
Sebestyénnek pedig az új bölcsi udvar tereprendezésében nyújtott segítségét köszönjük
szépen.
(a bölcsődei életről képeket az 1. oldalon
láthatnak)
Bokor Józsefné
bölcsődevezető

ELINDULT A CSIGABIGA ÓVODA FELÚJÍTÁSI PROJEKT
Üllés Nagyközségi Önkormányzat – 11 millió
Ft-os önerő vállalása mellett - pályázatot nyújtott
be a Csigabiga Óvoda és Bölcsőde óvoda épületének fűtés korszerűsítésére, melyet a Belügyminisztérium 26,5 millió Ft támogatásban részesített. A kivitelezési munkálatok július hónapban
elkezdődtek és várhatóan augusztus végén a
belső felújítási munkálatok be is fejeződnek.

A felújítással – melynek része a teljes
óvodai épület fűtéskorszerűsítése (hőszivatytyús rendszer kiépítése, felületfűtés, kazánházi
kapcsolás), vizesblokk rekonstrukció, festés
– mázolás, külső hőszigetelés – a gyermekek
egy korszerű gépészeti megoldásokkal ellátott
óvodát vehetnek birtokukba szeptemberben.
Nagy Attila Gyula polgármester

CSIGABIGA ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE
Intézményünk felújítása történik a nyáron,
így elköltöztünk a Radnai utcai iskola épületébe. Sok kis pajtás szülei dolgoznak, ezért bő egy
csoporttal az óvó nénik és dajka nénik váltott
műszakban foglalkoznak. Az épületben egy tantermet rendeztünk be, aminek nagysága eleinte
meglepte a gyermekeket, de gyorsan feltalálták magukat és belakták azt. A reggelit és az
uzsonnát helyben fogyasztjuk, viszont ebédelni
átsétálunk a napközi konyha ebédlőjébe. Eleinte
adódtak tréfás helyzetek: a kiscsoportos nem
ért fel a tányérig, a tálcán nem fért el az ennivaló, stb….megoldottuk. Az alvás igazán jólesik
a hűvös és lesötétített teremben.
Bár az iskolában telnek a nyári ovis napjaink,
de ezen idő alatt lázas munka folyik az óvodában is.
Ahhoz, hogy a munkások megkezdhessék a munkafolyamatokat, mindent ki kellett
pakolni az óvodából, az összes bútort, eszközt.
Kezdődött mindez a zsákolással, az óvó
nénik, dajka nénik néhány nap alatt rejtették ládákba (a ládákat köszönjük az AGRÓNA Szövetkezetnek) és zsákokba, illetve dobozokba, (amit
köszönünk a STABIL SPED KFT.-nek és Kuklisné
Erzsikének) a sok-sok eszközt és játékot.
Majd 5 ügyes középiskolás (Hovanyecz
Klaudia, Gábor Kata, Gyuris Ágota, Szabó
Alexandra és Maróti Gergő) a közszolgálati
munka keretén belül elhordták az összes zsákot, ládát és dobozt. Öröm volt nézni, hogy a
fiatal kezek milyen ügyesen dolgoztak.
S végül bútoraink elpakolásában a technikai csoport munkatársai segítettek. KÖSZÖNJÜK SZÉPEN a sok munkát.
Az óvodában nagy erővel folyik a munka:
A Kedves Szülőknek köszönet a megér-
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tésükért és a türelmükért. Gondoljanak arra,
hogy ősszel a szép, felújított óvodában kezdheti gyermekük az évet.
Kellemes nyaralást kívánunk mindenkinek a takarítási szünetre, ami augusztus első
három hetében lesz.
Bezdány Zoltánné és
Marótiné Hunyadvári Zita

A BÖLCSI UDVAR.....
Bár a bölcsődét már több mint egy hónapja
birtokba vettük, a bölcsi udvar még nem került teljes használatba vételre. Sokan és sokat
dolgoztak ezen, hogy mára, ahogy a képek is
mutatják, gyönyörű zöld fű uralja az udvart és
hosszú türelmes várakozás után a gyermekek is
birtokba vehetik az udvart.
Az udvar rendezéséről, játékok telepítéséről,
már hírt adtunk az előzőekben, most pedig az
utána következő munkafolyamatokról adunk hírt.
Kialakításra került egy akna, a csövek
osztó-gyűjtő helye, amit Czékus Istvánnak és
csapatának köszönhetünk. Majd Erdélyi Sándor alakította ki a később beüzemelésre szánt

automata öntöző rendszer elektromos részét,
vezetékelését. Köszönjük a munkájukat.
Nagy köszönettel tartozunk a Csóti családnak....miért is??
Időt és fáradságot nem kímélve járt mérni
és tervezgetni Székácsné Csóti Zsófi, Árpi Gergő és a kis Levi anyukája. Mért, tervezett, adta
az ötleteit újra és újra. Így született meg a bölcsi
udvar öntözésének a terve. Szerkesztett, rajzolt,
bámulatos ügyességgel.
Ezek után, jött a gödrök kiásása, amit
köszönhetünk községünk közmunkásainak
és a technikai csoport dolgozóinak, illetve a
közszolgálati munkát végző középiskolásnak:
Maróti Gergőnek is.
Majd Csóti Vilmos és Székács Péter
precíz munkájának köszönhetően a földbe
kerültek a csövek, összeszerelésre került az
öntöző rendszer.
Példa értékű mindenki számára, amikor
ezeket a sorokat olvassa, hiszen munkadíj
nélkül, időt, energiát nem kímélve tették,
önzetlenül segítettek a bölcsinek, a gyermekeknek, az itt dolgozóknak, a községnek.
KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!!!
Majd a technikai csoport munkatársai
elvetették a füvet köszönjük szépen, amiről
meséljenek a képek:
Előtte:

www.ulles.hu

Utána.......

Csigabiga Óvoda és Bölcsőde dolgozói és a bölcsisek

Üllés központjában családi házak eladók! Érd. 06/70/375-8831
SUZUKI, kétütemű segédmotoros kerékpár jó állapotban eladó.
Érdeklődni: Czékus Zoltán – 30/3399105

Magyar gyártmányú 198 cm3-es, keverékes rotációs kapa, 105
cm nyomtávú eladó.
Cím: Üllés Piac utca 6.

LÚDTOLL
ELMERENGVE
Árnyak szállnak elmerengve
Szürkén révedve az estbe,
Titokzatos, furcsa dallam,
Szellő szárnyon suhan halkan,
Az éj pihegve közeleg.
Az éj pihegve közeleg,
Nesztelen a Föld felett,
Varázsfényű piciny lámpák,
A tejutat beragyogják,
Hogy csillagként égjenek.
Hogy csillagként égjenek.
Álmaimba révedek,
Hűs szellőként simogatlak,

Óvlak, féltőn betakarlak,
Úgy aludjál édesem.
Úgy aludjál édesem,
Drága, kicsiny gyermekem,
Gyémántfényű csillag ágyon,
A kacagó holdsugáron,
Hegyikristály vagy nekem.
Hegyikristály vagy nekem.
Drágább, mint az életem,
Pajkos szellő tündérdallal,
Álomport hint bájitallal,
Aludj drága gyermekem.
S. Dudás Mária

KUTYAKOZMETIKA
Bontás – fültisztítás – karomvágás,
fürdetés – nyírás – trimmelés,
bűzmirigytisztítás,
háztól-házig szállítás (20 km-ig;
1.000 Ft)
Árlista + több info:

www.kutyakozmetika-ruzsa.com
Tel.:06/30-304-21-58

Magyar, English, Deutsch, Nederlands
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CSALÁDI ESEMÉNYEK

HA ENNI KELL RÖFI-KER!

SZÜLETÉSI HÍREK
Gombos Beatrixnek és
György Lórándnak 2014. június
25-én - 3720 grammal - Csanád
nevű gyermeke született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk a babának és szüleinek!

HÁZASSÁGKÖTÉSI HÍREK
Zádori István üllési és Len Dalma szegedi lakosok 2014. július 12-én és
Zámbó Péter Pál üllési és Garcsár Katalin érdi lakosok 2014. július
19-én házasságot kötöttek.
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk!

HALÁLOZÁSI HÍREK
Berta Ernő Attila május 29-én (élt: 61 évet),
Szabó Lajos június 12-én (élt: 70 évet),
Tóth István június 22-én (élt: 58 évet),
Márton Ferencné (szül: László Erzsébet) július 6-án (élt: 62 évet),
Horváth Ferenc július 20-án (élt: 60 évet) elhalálozott.
Őszinte részvétünk a gyászoló családoknak!

SEGITSEG
az áramszámla

kifizetéséhez
www.halozat.maltai.hu
a MAGYAR MÁLTAI
SZERETESZOLGÁLAT
ÉS AZ EDF DÉMÁSZ

HÁTRALÉKKEZELŐ
PROGRAMJA
hátrányos helyzetű
családoknak, hátralékos vagy
már kikapcsolt fogyasztóKnak.

Az Üllési Húsboltban
– bográcsozáshoz, grillezéshez:
sertés-, marha-, birka- és baromfihúsok
széles választéka várja a Kedves Vásárlókat!
Rendelést felveszünk helyben és a
06/30/963-6882-es telefonszámon.
Elfogadunk:
SZÉP kártyát,
Erzsébet utalványt és bankkártyát is.
Röfi-Ker Húsbolt Kft
6794 Üllés, Dorozsmai út 47.

NYÁRI AJÁNLAT
TÁPOK: baromfi-, sertés-, kutya-, macskatáp
Zsákolt szemes termények, darák, koncentrátumok,
takarmány-kiegészítők

TŐZEG ÉRTÉKESÍTÉS:
–
–
–
–

natúr darált
kevert palántaföld
zsákos virágföld
zsákos marhatrágya komposzt

PB GÁZPALACK CSERE
Előjegyzést veszünk fel:
vörös tojó és nagytestű fehér tyúkra,
napos csibékre és előnevelt csibére

TELJES KÖRŰ MEZŐGAZDASÁGI GÉPI SZOLGÁLTATÁS
–tárcsázás, szántás, vetés, trágyaszórás, szárzúzás stb.
Igény szerint házhoz szállítást is vállalunk.

A pályázat beadásához kérjen segítséget

a családsegítő irodában!

Nagy Gyula Vegyeskereskedése
Üllés, Dózsa György u. 6.
Tel.: 62/282-080, +3630/6988-526

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

