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Tisztelt Lakótársak!
Uszód Község Önkormányzata, valamint az Uszód Községért Ifjúságáért és Kultúrájáért Alapítvány augusztus
3-tól 16-ig tartja az

Uszódi Gubbantós Népművészeti Találkozót
és annak kísérő rendezvényeit.

PROGRAMOK
Művész alkotó tábor – 2009.08.03-08.08.
Helyszín: Idősek Napközi Otthona - a község közigazgatási területe
1. Az alkotótábor célja, hogy a táborban résztvevő profi és amatőr művészek a saját művészeti águkban
(festészet, szobrászat, fazekas, fotográfia, stb. ) dolgozzák fel Uszód jellegzetességeit
2. A helyi és vidékről érkező alkotók az érdeklődők számára mutassák be mesterségük rejtelmeit, adjanak
lehetőséget azok kipróbálására.
3. Az alkotótábor legsikeresebb darabjaiból augusztus 15-én kiállítást szervezünk
Fotókiállítás - 2009.08.03-08.10
Helyszín: Kapu Galéria (Önkormányzat hivatali épülete)
Dunatáj Fotókör alkotóinak kiállítása (elsősorban Uszódon készült fotók)
Meseszínház - A Brémai Muszikusok - 2009.08.13 18,00
Helyszín: Hősök tere - szabadtéri színpad
DADO'SYL Tánciskola Uszódi Csoportjának fellépése - 2009.08. 13. 19,00
Helyszín: Hősök tere - szabadtéri színpad
Fiatalok napja - 2009.08.14. 20,00 órától
Helyszín: Hősök tere - szabadtéri színpad
Koncertek:

PASSAGEWAY
SALVUS
SEMMI EXTRA
24,00 órától DISCO

DJ Roberto
Horgászverseny

-2009.08.15.

Népművészeti kirakodó vásár, Pónilovaglás

6,00-9,00 Helyszín: Uszód Duna-part
-2009.08.15. 9,00-14,00 Helyszín: Hősök tere

Palacsintasütő Verseny - Helyszín: Hősök tere - Kezdete 11,00
palacsintasütő verseny (azonos idő alatt ki süt többet és minőség szerinti értékelés)
alapanyagról és a sütés, főzés feltételeiről mindenki maga gondoskodik
jelentkezni lehet: Nyaka Attila 30/314-6856
Kiállítás

- 2009.08.15.
Helyszín: Kapu Galéria
Alkotótábor legsikeresebb alkotásainak kiállítása

9,00-18,00

Szabó Eszter és Varga Csaba esküvője a Református templomban
2009.08.15. 14,00
Sakk Szimultán - 2009.08.15. 14,00 órától
Kaczúr Flórián és Sívó Dóra közreműködésével
Helyszín: Rendezvénysátor
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Vass Nóra keresztelője - 2009.08.15. 16,00 órától
Helyszín: Katolikus Templom
Visszaút a fellépő táncegyüttesekkel Hősök terére kb. 17,00 órakor
Útvonal: Szabadság u. - Széchenyi u. - Hősök tere
Vérnyomás és Vércukor mérés - 2009.08.15. 17,00 órától
Helyszín: Rendezvénysátor
Néptánc és népzene
-2009.08.15.
18,00-22,00
Helyszín: Hősök tere – szabadtéri színpad
néptánc együttesek fellépése
közben kb. 18,30 órakor Uszód Községért Kitüntető Díjak átadása
Táncház, Utcabál -2009.08.15.kb. 22,00-

Helyszín: Hősök tere – szabadtéri színpad

Ökumenikus Istentisztelet - 2009.08.16. 10,00
Helyszín: Hősök tere - szabadtéri színpad
Közreműködik:
Szeghalmi Ambrus atya, kanonok, érseki tanácsos
P.Szabó Barnabás tiszteletes Úr
A rendezvényekre minden kedves vendéget szeretettel várunk. Kérjük minél nagyobb számban jeletkezzenek
Uszódiak és vidékiek az első alkalommal megrendezendő Palacsinta sütő versenyre (részletek a programban).
Felhívjuk lakosaink figyelmét, hogy az augusztus 13-án este és éjszaka a koncertek és a DISCO a
megszokottnál nagyobb hangerőt igényelnek. Fiataljaink és a rendezőség nevében kellő toleranciát és megértést
kívánunk a lakosságtól ezen alkalommal. KÖSZÖNJÜK!
A rendezvény biztonságáról a KMB szolgálat mellett az Uszódi Polgárőr Egyesület gondoskodik. A rendezvény
sikeréért köszönet a Nyugdíjas Klub tagjainak, dolgozóinknak, segítőinknek, a Kisebbségi Önkormányzat
tagjainak. KÖSZÖNJÜK!
Köszönjük azon magánszemélyek és cégek támogatását, akik anyagi vagy természetbeni hozzájárulásukkal
segítik a rendezvény sikerét.
Diákjaink szomorúságára hamarosan vége a nyári szünetnek.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Uszód Község Önkormányzata az idén is ingyenesen biztosítja a Benedek
Péter Általános Iskola jelenlegi és a Kalocsa és Térsége Közoktatási Társulás Intézményébe járó azon uszódi
felső tagozatos tanulók tankönyvét, akik az alsó tagozatot a Benedek Péter Általános Iskolában fejezték be.
Azon diákok, akik szülei az alsó tagozat befejezése előtt másik iskolát választottak, ott a normatív támogatási
rendszert a fogadó oktatási intézmény (tagintézmény) kapta, vette igénybe.
4.000 Ft beiskolázási támogatást biztosít az Önkormányzat a speciális iskolába, nappali tagozatos középfokú
vagy felsőfokú oktatási intézménybe járó diákok után.
A beiskolázási támogatásokat az iskolalátogatási okmányok bemutatását követően szeptember-október
hónapban szakaszosan fizetjük ki.
Tájékoztatjuk a gazdákat, hogy a Körzeti Földhivatal hamarosan megkezdi a parlagfűvel fertőzött területek
felkutatását. A bírságok és kellemetlenségek elkerülése, valamint az allergiás betegek érdekében kérjük a
földek rendbetételét.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a szennyvízhálózat kiépítéssel kapcsolatosan az LTP szerződések kötése és a
lakossági fórumok augusztus közepével mindhárom érintett településen megkezdődnek. A témában néhány
napon belül külön hírlevélben tájékoztatjuk Önöket.

