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AAA ddd vvv eee nnn ttt    III ...    vvv aaa sss ááá rrr nnn aaa ppp jjj aaa  (november 27. 15.00. óra) 
 

Megnyitó: Bedi Gyula polgármester 
Ruzsai Hagyományőrző Citera Zenekar műsora 
Adventi gondolatok: P.Szabó Barnabás református lelkipásztor 
GYERTYAGYÚJTÁS ( az 1. gyertyát meggyújtja: Bedi Gyula polgármester,  
Kovács Tibor római katolikus lelkész, P. Szabó Barnabás református lelkész) 

   

AAA ddd vvv eee nnn ttt    III III ...    vvv aaa sss ááá rrr nnn aaa ppp jjj aaa  (december 4. 15.00 óra) 
     

Wass Albert: Karácsonyi ének  (Előadja: Kasi Vanessza 6. osztályos tanuló) 
Continental Singers: A kezdet (a község hittanoktatottjainak pantomim-műsora) 
GYERTYAGYÚJTÁS ( a 2. gyertyát meggyújtja: Bazsó László alpolgármester,református 
gondnok és a gyermekek)  

 

AAA ddd vvv eee nnn ttt    III III III ...    vvv aaa sss ááá rrr nnn aaa ppp jjj aaa  ( december 11. 15.00. óra) 
  

A Benedek Péter Általános Iskola tanulóinak műsora 
GYERTYAGYÚJTÁS  ( a 3. gyertyát meggyújtja: Máté Jánosné tagintézmény vezető igaz-
gatónő és a tanulók ) 

  

AAA ddd vvv eee nnn ttt    III VVV ...    vvv aaa sss ááá rrr nnn aaa ppp jjj aaa   ( december 18. 15.00. óra) 
  

Cool-Tour Musical Csoport műsora (Kiskunhalas) 
A Kék-Sziget Napköziotthonos Óvoda gyermekeinek műsora  
Programzáró gondolatok: Bedi Gyula polgármester 
Karácsony küszöbén: Áldást mond Kovács Tibor római katolikus lelkész, 
P. Szabó Barnabás református lelkész 

  

Szeretettel várjuk községünk minden lakóját a gyertyagyújtással egybekötött 
ünnepi programokra. 
Helyszín: Uszód Község Rendezvénytér (Hősök tere) 
Minden alkalommal süteményt, forró teát és forralt bort kínálunk. 
Kérjük, ha teheti, Ön is járuljon hozzá közös ünneplésünkhöz 1-1 tányér süteménnyel. 
  
Békés, áldott ünnepi készülődést kívánnak  
szeretettel a szervezők: 
Uszód Község Önkormányzata 
Római Katolikus Egyházközség 
Református Egyházközség 
 
 

 
 
 

RUHAOSZTÁS 
 
2011.11.30-án (szerdán) 14 órától 16 óráig és 2011.12.01-én (csütörtökön) 13 órától 15 óráig 
a  Kultúrházban ruhaosztást tartunk. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

 
Védőnői Szolgálat 
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