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Tisztelt Lakosság!
Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak Víziközmű Társulat tájékoztatja az ingatlan tulajdonosokat,
hogy a társulat számláján 2012. július 18-i határnappal 70 000 000 Ft lekötött, 1 457 000 Ft szabadon
felhasználható pénzeszköz található, ezen kívül 12 500 000 Ft-ot utalt a társulat a Fundamenta LTP.
számlájára. A társulati számla összegéből Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak önkormányzatai 30
millió forintot fizettek.
Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak Községek és Kalocsa Város Szennyvíz Közmű Társulása nevében előző hírlevelünkben arról tájékoztattuk Önöket, hogy „Hamarosan, a közbeszerzési eljárások
megindítását követően mindhárom településen lakossági fórumot tartunk.” Sajnálatos módon az Energia Központtól a közbeszerzési dokumentációk minőségtanúsításával kapcsolatosan még mindig nem
kaptuk meg a szükséges iratokat, ennek hiányában nem írható ki a közbeszerzés és értelemszerűen nem
tudunk a legfontosabb (határidők) kérdésekre Önöknek válaszolni. Amint a szükséges iratok birtokában leszünk, úgy rövid időn belül az adott témában megtartjuk a lakossági fórumokat. Természetesen a
csúszás a szennyvízprogram megvalósítását nem befolyásolja. A projekt biztonsága érdekében az Állami Önerő Alaphoz 67 millió Ft értékben nyújtottunk be a napokban pályázatot.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Önkormányzat Hivatali Épületének a külső felújítása, fűtéskorszerűsítése hamarosan befejeződik. A még szükséges, pályázat által nem támogatott munkálatokat az önkormányzat saját kivitelezésben folytatja.
Szintén néhány napon belül elkészül a Boldizsár Emlékház vizesblokkjának az átalakítása. A rendezvények idején 3 WC helyiség fog a vendégek rendelkezésére állni.
A Jövőn Energiája területfejlesztési Alapítványhoz benyújtott nyertes pályázatunk alapján várhatóan
2012. harmadik negyedévében megkezdődik az Ifjúsági Klub épületének felújítása. A felújítás tető és
nyílászáró cserét, külső hőszigetelést, víz és fűtési rendszer korszerűsítést tartalmaz.
Jelenlegi hírlevelünk hátoldalán található a 2012. évi Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő
Rendezvényeinek a programja. Mindenkit szeretettel várunk.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2012. augusztus 11-én a rendezők babgulyást főznek a vendégek részére. Étkezési jegy 500 Ft egységáron elővételben vásárolható az önkormányzat hivatali helyiségében
az ügyfélfogadási időben. Étkezési jegy a helyszínen is vásárolható, de kizárólag a rendelkezésre álló
mennyiség erejéig. Elvitelre nem adunk ételt !!!
Étkezés 13,00 órától a rendezvény sátorban.
A rendezők ezúton is köszönetüket fejezik ki az előző évi programok támogatóinak. Egyben kérjük lakosainkat, cégeket, vállalkozásokat, hogy 2012-ben is segítsék a programok sikeres lebonyolítását.
Felajánlásaikat több módon is megtehetik: közvetlenül valamelyik rendezőn keresztül, befizethetik
Uszód Község Önkormányzat 11732040-15337520-00000000 vagy az Uszód Község Ifjúságáért és
Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány 11732040-20032568-00000000 számlájára. Igény esetén sárga
csekket is kérhetnek hivatalunkban. A közlemény rovatba kérjük „Fesztivál 2012” szöveget feltüntetni.
Lehetőség van ezen kívül 1.000 Ft-os címletű sorszámozott támogatói jegyeket vásárolni. A Támogató
jegyeket Nyaka Erika árulja.
Természetesen köszönjük a természetbeni felajánlásokat és a közösség érdekében végzett Önkéntes
munkát is. Segítő kezekre mindig szükség van, segítőnek jelentkezhetnek a szervezőknél vagy a hivatalban. A programjainkon 2012-ben több mint 150 önkéntes dolgozott. Köszönjük a munkájukat.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a programjaink zajjal járnak. Kérjük, hogy a távol maradók kellő
toleranciával fogadják ezt a néhány napot. Köszönjük megértésüket.
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„Gubbantós” Népművészeti Találkozó és kisérő rendezvényei 2012.
PROGRAMOK


2012. július 30. - augusztus 4. (hétfő-szombat)

Képzőművészeti Alkotótábor
Az tábor célja, hogy az alkotók saját művészeti águkban dolgozzák fel az
uszódi hagyományokat, jelenítsék meg a jellegzetes épületeket, tájat és embereket.
A tábor meghívásos, illetve ajánlással lehet jelentkezni.


2012. augusztus 10. (péntek)

17,00 - Csurgó Együttes előadása gyerekeknek
19,30 – RedHeart együttes koncertje (stílusában hasonlít az AC/DC dallamaira)
21,00 - LORD koncert
utána DISCO
2012. augusztus 11. (szombat)
„Gubbantós” Népművészeti Találkozó
 6,00 - Horgászverseny (Duna-part)
10,00 - Népművészeti Kirakodó Vásár és bemutató (Hősök tere)
13,00 órától EBÉD (Hősök tere) - Babgulyás
Ebédjegy 500 Ft-os áron elővételben vásárolhatók Uszód Község Önkormányzatánál vagy a rendelkezésre álló mennyiség erejéig a helyszínen
13,30 - Népművészeti foglalkozások és bemutatók (Hősök tere)
14,00 - Kiállítás az alkotótábor képeiből - MEGNYITÓ (Polgármesteri Hivatal – Kapu Galéria)
14,30-17,00 Egészségügyi Szűrővizsgálatok (hősök tere)
16,00 - 18,00 Benedek Péter Emlékház és Boldizsár Emlékház állandó


kiállítása
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kb. 17,00 Néptánc együttesek fellépése (szabadtéri színpad)
- Dunaszentbenedeki Néptánccsoport
- Géderlaki Búzavirág Néptáncegyüttes
- Géderlaki Hagyományőrző Néptáncegyüttes
- Hagyományőrző Néptáncegyüttes, Uszód




Páros Néptánc Verseny - jelentkezni kell előzetesen !!!
jelentkezők számának függvényében de. és du. folynak a kötelező és szabadon választott
programok.

Közben kb. 19,00: Uszód Község Díszpolgára címek átadása
kb. 22,00 - Táncverseny EREDMÉNYHÍRDETÉS, GÁLA, TÁNCHÁZ
utána UTCABÁL (Horváth László és barátai)


2012. augusztus 12. (Vasárnap)

9,00 - Ökumenikus Istentisztelet (Boldizsár Emlékház - fedett szín)
A rendezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.

