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Tisztelt Lakótársak!
2009. november 1-én 19,00 órakor a Hősök terén „néma” megemlékezést tartunk őseink és elhunyt szeretteink
tiszteletére, emlékére. A megemlékezés alkalmával ismét meggyújtjuk a „világ legnagyobb” gyertyáját. Lakóinknak, hozzátartozóknak, vidéki vendégeinknek lehetősége lesz elhelyezni saját gyertyáját, mécsesét.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2009.október 6-án a Dunaszentbenedeki Faluházban megalakult az UszódDunaszentbenedek-Géderlak Víziközmű Társulat. A három település lakóinak több, mint 90%-a tett előzetes
belépési szándéknyilatkozatot, illetve kötött lakás előtakarékossági szerződést.
A közgyülés a víziközmű társulat intézőbizottságát az alábbiak szerint választotta:
Elnök: Bedi Gyula
tagok: Vargyas Mihály, Sill László
Az ellenőrző bizottság választott tisztségviselői:
Elnök: Szűcs Gáborné
tagok: Halász László, Miklósi Mátyás
Küldöttgyülés választott tagjai:
Katona György, Németh István, Bazsó László, Nyaka Attila, Felnagy István, Kovács Lajos.
A közgyülés alakuló ülésén hozott döntése értelmében 2009. december 31-ig minden ingatlantulajdonos az eredetivel azonos feltételekkel köthet előtakarékossági szerződést. 2010 Január 1-ét követően már nem lesz lehetőség szerződéskötésre.
Ismételten felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az LTP szerződést kötő tulajdonosok önkormányzati és állami
támogatáson felül maradt hozzájárulása 100 hónapon keresztül havi 1.200 Ft. Azoknak, akik ezzel a lehetőséggel nem kívánnak élni 340.000 Ft-ot kell megfizetniük.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Uszód Község Hivatalos weblapja megújult, küllemében és tartalmában is
megváltozott, azonban igyekeztünk a régi anyagokat is átmenteni az új portálra.
A weblap címe: www.uszod.hu
Az új weblap bevezetésével párhuzamosan új e-mail címeket fogunk használni. Ezek az e-mail címek függetlenek az internet szolgáltatójától, ezért hosszú távon változatlanok maradnak. A régi címeink természetesen az
átmeneti időben továbbra is működnek.
Az új E-mail címek:
Polgármester: polgarmester@uszod.hu
Jegyző: jegyzo@uszod.hu
Igazgatás: igazgatas@uszod.hu
Gazdálkodás és egyéb ügyek esetében: uszodph@uszod.hu
Az új weblap lehetőséget biztosít cégeknek, vállalkozásoknak a megjelenésre. Az alap adatok elhelyezése a
weblapon ingyenes. Ezek közé tartozik a név, cím, tevékenységi kör, elérhetőség (telefon, e-mail, web).
A weblappal kapcsolatos észrevételeiket a www.uszod.hu lapon tehetik meg.
Dr. Lukecsa Béla háziorvos tájékoztatja a lakosságot, betegeit, hogy 2009. november 1-től 4 hónapos külföldi
tanulmányúton vesz részt. A tartós távollét idején a helyettesítést Dr. Mag Piroska látja el. A rendelési időben
esetleg bekövetkező változásokról a rendelő hirdetőtábláján lehet tájékozódni.
Uszód Község Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani az Egészségház felújítására 2009. novemberdecember hónapban. A tervezett felújítás célja egy korszerű, a mai kor színvonalának megfelelő községi egészségügyi központ létrehozása. A beruházáshoz szükséges, az ANTSZ és a szakhatóságok által véleményezett
műszaki dokumentáció a rendelkezésünkre áll. A terveket polgármester Úrral előre egyeztetett időpontban bárki
megtekintheti.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2008.évi mindhárom LEADER pályázat elfogadásra került (Benedek Péter
Emlékház felújítása, Faluközpont kialakítás, Szabadtéri kemence építés a Boldizsár háznál), a támogatási értesítések megérkezése és az időjárási bizonytalanságok miatt a beruházások várható kezdési időpontja 2010.
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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2009. évi TEKI pályázatnak köszönhetően az Önkormányzat 7,5 millió forintos energia megtakarítási beruházást hajtott végre az Idősek Napközi Otthonában. A pályázat önereje 1.9
millió Ft. A beruházásnak köszönhetően korszerű kondenzációs kazán és 5 db napkollektor biztosítja az épület
használati melegvíz ellátását és fűtését. A rendszer a fűtési idény kezdetétől üzemel, műszaki átadása folyamatban van.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Benedek Péter Általános Iskola melléképületének tetőhéjazat és csatorna
cseréje az elmúlt héten befejeződött, a művelődési ház vizesblokkjában az egyre kellemetlenebbé vált csatornaszag elkerülése érdekében lefolyócső, padlóösszefolyó és szifon cseréket végzünk. A kitakarított Duna-partra új
padokat készíttettünk, melyeket a tavaszi ár levonulása után helyezünk el.
Uszód Község Önkormányzat képviselő-testület javaslatára a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
„BÁCS-KISKUN IFJÚSÁGÁNAK NEVELÉSÉÉRT”
díjban részesítette Farkas Antalné (Tekes Julianna) nyugalmazott pedagógust. A díjat 2009. október 22-én
Kecskeméten Bányai Gábor elnök Úr adta át.
Az Uszódi Hagyományőrző Néptánc Együttes Gyermek és Nyugdíjas csoportja nagy sikerrel szerepeltek a
2009. október 17-i a Pécsváradi Leányvásár rendezvényein.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2010. évi „Gubbantós” Népművészeti Találkozó és kisérő rendezvényei
programokat az alábbi időpontban tervezzük:
2010. augusztus 2. - augusztus 7. (hétfő-szombat)
Képzőművészeti Alkotótábor
2010. augusztus 12. (csütörtök)
18,00 - Gyerekszínház előadás
20,00 - Operett műsor
2010. augusztus 13. (péntek)
18,00 órától - Szabadtéri koncertek
Kb. 24,00 – DISCO
2010. augusztus 14. (szombat)
„Gubbantós” Népművészeti Találkozó
2010. augusztus 15. (Vasárnap)
10,00 - Ökumenikus Istentisztelet (Rendezvénytér)

Uszód Község Önkormányzat 2009. November 21-én 16,00 órai kezdettel a Művelődési Házba hívja és szeretettel várja a község nyugdíjasait. A NYUGDÍJASNAP-on az uszódi óvoda és
iskola gyerekei adnak műsort. A vacsora mellett meglepetésekkel várunk mindenkit.
Jöjjenek olyan szeretettel, mint ahogy mi készülünk és várjuk Önöket.

