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Tisztelt Lakótársak! 
 
Az Egészségház felújítása és akadálymentesítése beruházás a 2010. szeptember 15-én kötelező 
elemként megtartott projekt indító sajtótájékoztatóval megkezdődött. A beruházás szintén köte-
lező eleme egy 3x1,5 tábla, mely a beruházás főbb adatait tartalmazza. Ez a tábla hamarosan 
kihelyezésre kerül. A fizikai értelemben vett munka is napokon belül elkezdődik, ezért a Védő-
női Szolgálat a beruházás idejére átmenetileg az Ifjúsági Klubba fog költözni. 
2010. szeptember 21-én és 24-én a fogadóórák a költözés miatt elmaradnak. Terhes szaktanács-
adás szeptember 23-án 13,30 órától már az Ifjúsági Klubban lesz. 
2010. szeptember 27-től a fogadóórák és Tanácsadások változatlan időpontokban az új helyszí-
nen lesznek megtartva. 
Az Egészségházat átalakítását és működését érintő bővebb információt a www.uszod.hu webla-
pon olvashatnak. 

 
Uszód Község Önkormányzat képviselő-testülete 2010. szeptember 3-i testületi ülésén arról 
döntött, hogy Megyeri István és Kiss Sára gyűjtőmunkája és az uszódi emberek elmondása 
alapján készült és Dr. Lázár Katalin neve alatt megjelent „Válogatás Uszód játékaiból” kiad-
ványt minden uszódi háztartás megkapja. A könyvnek a szakmán belül, illetve szülők, nagyszü-
lők között nagy sikere van. Bízunk benne, hogy a felnövő új generációk is szívesen fogják e 
könyvet olvasni, játékait játszani. 
A könyvet a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében fogjuk kiosztani: 

2010. szeptember 22-én 13,00 és 16,00 között 
Felszabadulás, Úttörő, Mátyás király, Radnóti, Báthory, Zrínyi, Szabadság és Deák Ferenc utca 
lakosainak 

2010. szeptember 23-án 13,00 és 16,00 között 
Ady, Bocskai, Árpád, Petőfi, Hunyadi, Kossuth, Kinizsi, Béke, Határ, Szabolcs, Dózsa György, 
Széchenyi, Attila, Batthyány, József Attila, Ságvári, Rákóczi utca és Hősök tere lakosainak 
Kérjük, hogy csak az vegye át, aki a most zajló választási kampányban e könyvet, az uszódi 
emberek munkáját a megfelelő helyen tudja kezelni. A kiadvány nem felelős a kitalált és vélt 
sérelmekért. 
A gyűjtés, előkészítés és kiadás Önkormányzati forrást, pénzt nem vett igénybe. 
 

 
Uszód Község Önkormányzat képviselő-testülete köszönetét fejezi ki a község lakosságának, 
hogy a választók akaratából és bizalmával irányíthatta a községet a 2006-2010-es önkormány-
zati ciklusban. Kérjük, hogy az előttünk álló választáson Uszód Község érdekét szem előtt tart-
va adják le voksaikat. Szavazással kapcsolatos döntéseiket szívük, eszük, józan belátásuk sze-
rint, ne pedig indulataik alapján hozzák meg. 
 
2006-2010. képviselő-testülete: 
Bedi Gyula polgármester, Bazsó László alpolgármester, Südi István, Filus Angelika, Nyaka At-
tila, Vörös Zoltánné, Deák László és Lukács József
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