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Advent I. vasárnapja (december 2. 15.00. óra)
Megnyitó: Bedi Gyula polgármester
A Kék Sziget Óvoda óvodásainak műsora
Adventi gondolatok: Kovács Tibor római katolikus lelkipásztor
GYERTYAGYÚJTÁS
( az 1. gyertyát meggyújtja: Bedi Gyula polgármester, Marosvölgyi Lászlóné vezető óvónő és a gyermekek
Vendéglátó: Nyugdíjas Klub tagjai)
Advent II. vasárnapja (december 9. 14.30 óra)
Halász Lászlóné festményeiből rendezett kiállítás megnyitója - Kapugaléria
A kiskunhalasi Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda pedagógusai énekegyüttesének műsora
Adventi gondolatok: Kovács Tibor római katolikus lelkipásztor
GYERTYAGYÚJTÁS ( a 2. gyertyát meggyújtja: Kovács Tibor római katolikus lelkipásztor és Egyházközsége hittanoktatottjai.
Vendéglátó: Az Uszódi Római Katolikus Egyházközség)
Advent III. vasárnapja ( december 16. 15.00. óra)
A Benedek Péter Általános Iskola tanulóinak műsora
Adventi gondolatok: P. Szabó Barnabás református lelkipásztor
GYERTYAGYÚJTÁS ( a 3. gyertyát meggyújtja: Máté Jánosné tagintézmény vezető igazgatónő és a tanulók
Vendéglátó: A tanulók családtagjai)
Advent IV. vasárnapja ( december 23. 15.00. óra)
Az Uszódi Református Egyházközség hittanoktatottjainak műsora
Adventi gondolatok: P. Szabóné Kovács Teodóra református lelkipásztor
Karácsony küszöbén: Áldást mond Kovács Tibor római katolikus lelkész,
P. Szabó Barnabás református lelkész
GYERTYAGYÚJTÁS ( 4. gyertyát meggyújtja: P. Szabó Barnabás lelkipásztor és Egyházközsége hittanoktatottjai.
Vendéglátó: Az Uszódi Református Egyházközség)
Szeretettel várjuk községünk minden lakóját a gyertyagyújtással egybekötött
ünnepi programokra.
Helyszín: Uszód Község Rendezvénytér (Hősök tere)
Békés, áldott ünnepi készülődést kívánnak szeretettel a szervezők:
Uszód Község Önkormányzata
Római Katholikus Egyházközség
Református Egyházközség
Benedek Péter Általános Iskola
Kék Sziget Óvoda
Uszódi Nyugdíjas Klub
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Tisztelt lakosok!
A Benedek Péter Általános Iskola Karácsonyi Műsorának keretein belül – az iskola vezetésével karöltve –
szeretnénk a község 0-14 éves korosztályát megajándékozni, melyhez az Önök segítségét is kérjük.
Az ajándékozáshoz szívesen fogadjuk felajánlásaikat!
Szükség lenne elsősorban cipős dobozokra és olyan, a családban már feleslegessé vált, de jó állapotban
lévő játékokra, könyvekre, édességre, írószerre, stb., melyeket más gyermek még örömmel használna.
Adományaikat a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási idő alatt köszönettel várjuk.
Gyermekjóléti Szolgálat

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG
Az Uszódi Benedek Péter Általános Iskola hagyományainknak megfelelően 2012-ben is megrendezi a község Karácsonyi Ünnepségét. Uszód Község Önkormányzata és a Benedek Péter Általános Iskola mindenkit szeretettel
vár az ünnepségen.
00
Időpont: 2012. december 19. szerda 18 óra
Helye: Kultúrház
-

A hartai Rádai Pál Kamarakórus ünnepi összeállítása, Kórusvezető Bazsóné Ménesi Mónika
A Benedek Péter Általános Iskola karácsonyi műsora: betlehemes játék, majd zenés-verses összeállítás
Ajándékosztás a gyerekeknek

A Műsort követően a Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében gyűjtött ajándékcsomagok átadása a 0-14 éves gyerekeknek.
Tisztelt Uszódiak!
Néhány nappal ezelőtt megjelent a médiákban, hogy Uszód község egy lakosra jutó adóság állománya a legkevesebb az országban, személyenként 3 Ft, összesen 3.000 Ft. Sok gratulációt kaptunk a „pozitív” hír hallatán ismerősöktől, lakóinktól, azonban a hír nem igaz. Uszód Község Önkormányzatának nincs adóssága!
A Belügyminisztérium által megadott listában szereplő 2.700 Ft a Víziközmű Társulás december végén leszámlázott bankköltsége. Nem önkormányzati és nem Hitel !!!
Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Uszód-Dunaszentbenedek-Géderlak községek és Kalocsa Város Szennyvíz projektjében kiírásra került két versenytárgyalás.
 A mérnöki feladatok és műszaki ellenőrzés témakörben nemzeti értékhatárt meghaladó közbeszerzés
valamint a
 Tájékoztatás, Nyilvánosság, PR feladatok esetében meghívásos eljárás
Reményeink szerint a kivitelezési tender és Projektmenedzsment feladatokra is hamarosan megtörténhet (várjuk a
minősítő okiratot a közreműködő szervezettől) a kiírás
A kivitelezés 2013-ban biztosan elkezdődik!!! Kérjük, hogy lakossági hozzájárulásaikat továbbra is rendszeresen fizessék. A hátralékosokat pedig ismételten megkérjük adósságuk mielőbbi rendezésére!!! A mérnök kiválasztása
után fogjuk a fórumokat megtartani.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Önkormányzatunk 25 millió Ft keretösszeggel nyújtott be pályázatot az Árpád utcai hársfasor megújítására, játszótér korszerűsítésre és fejlesztésre, a Boldizsár Emlékházban fűtött közösségi tér
kialakítására és egy 20x40 méteres műfüves pálya kialakítására. Ezen kívül emlékeztetni szeretnénk Önöket, hogy
az Ifjúsági Klub külső felújítása, fűtéskorszerűsítése várhatóan március (április) hónapban elkezdődik. A Polgármesteri Hivatal tanácstermének felújítása pedig a napokban fog befejeződni. Köszönjük Kun Gáborné munkáját,
hogy a régi burkolat alatt talált pingálás megújulva díszítheti az új termet.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy január elsejétől az általános iskolák működését közvetlenül az Állam finanszírozza. Iskolánk továbbra is helyben (Uszódon), a megszokott tanítók, tanárok pedagógiai munkája és az önkormányzat odafigyelése mellett üzemel. A gyerekek és szülők számára semmi nem változik!!! Az épületek tulajdonjoga továbbra is az Önkormányzaté. Pedagógusaink ugyanolyan szakmai felkészültséggel, tudással, szeretettel, odafigyeléssel fogják gyerekeiket oktatni, mint ahogy tették ezt eddig is. Az uszódi gyerekek felkészültsége, tudásszintje
felsőbb évfolyamokban mindig is tiszteletet váltott ki.

