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„Gubbantós” Népművészeti Találkozó és kisérő rendezvényei 2013.


2013. július 29. - augusztus 3. (hétfő-szombat)
Képzőművészeti Alkotótábor

A tábor meghívásos, illetve ajánlással lehet jelentkezni.


2013. augusztus 9. (péntek)

18,00 - Léghajó Színház előadása gyerekeknek
19,00 - Musical és Operett előadás
20,00 - Pornograffitti koncert
21,30 - Country Road koncert
utána DISCO
 2013. augusztus 10. (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)
14,30 - Kiállítás az alkotótábor képeiből - MEGNYITÓ (Polgármesteri Hivatal – Kapu Galéria)
14,00-16,00 Egészségügyi Szűrővizsgálatok (hősök tere)
16,00 - 18,00 Benedek Péter Emlékház és Boldizsár Emlékház állandó kiállítása
kb. 18,00 - Néptánc együttesek fellépése (szabadtéri színpad)
Róna Néptáncegyüttes (Szabadka), Piros Rózsa Néptáncegyüttes (Kalocsa), Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bokréta Csoportja (Kalocsa), Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Gyerökök Csoportja (Kalocsa), Liszt Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ifjúsági Csoportja (Kalocsa), Hagyományőrző Néptáncegyüttes Kalocsa, Dunaszentbenedeki Tánccsoport, Hagyományőrző Néptáncegyüttes Uszód, Markó Fruzsina - Iván Róbert (fölszállott a Páva döntősei), további
fellépők szervezés alatt
Közben kb. 19,00: Uszód Községért Díjak átadása


2013. augusztus 11. (Vasárnap)

9,00 - Ökumenikus Istentisztelet (Boldizsár Emlékház - fedett szín)
A rendezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.
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A szervezők köszönik a 2012. évi Gubbantós Népművészeti Találkozó és Kísérő Rendezvényei programjaihoz nyújtott támogatásokat. Kérjük, hogy amennyiben lehetőségük engedi, nyújtsanak segítséget a
programsorozat 2013. évi megrendezéséhez is.
A támogatás átadható a szervezőknek vagy befizethető az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány OTP 11732040-20032568-00000000 számú számlájára. 1000 Ft-os támogatói jegy vásárolható Nyaka Erikánál. A programsorozathoz felhasználható természetbeni hozzájárulásokat is szívesen fogadunk. Támogatóink listáját a rendezvényt követő hírlevelünkben közzétesszük.
Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a 2013. Július 3-án elhangzottaknak megfelelően 2013. július hónapban
megkezdődik az Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvizcsatornázása, Kalocsa város Szennyvizcsatorna hálózatának Bővitése és a Szennyviztisztitó Telep rekonstrukciója (KEOP1.2.0/09-11-2011-0026) projekt a kivitelezési szakasza.
Néhány, a lakossági fórumon elhangzott, tulajdonosokat érintő információ:
- Kérünk mindenkit, hogy a közterületet hagyják szabadon, az esetlegesen ott tárolt eszközöket,
anyagokat, gépeket, autókat vigyék be az udvarokba.
- A munkálatok a folyamatosan készülő, a közműszolgáltatókkal egyeztetett kiviteli tervek szerint
fognak megvalósulni. Minden utcában a munkakezdés előtt egyeztet a kivitelező az ingatlantulajdonosokkal. A nap végén nyitott árkot nem hagynak. A csatlakozási pontok, aknák helyét el fogják keríteni (ezeket csak később tudják betemetni).
- Munkaterület tervezett átadása 2013. július 22.
- Uszódon a Szabadság utcától Keletre eső utcákkal tervezi a kivitelező a kezdést (elsőként Báthori,
Radnóti, Mátyás Király, Zrínyi)
- Kivitelező kérése, hogy minden ingatlantulajdonos keresse meg a lakásból kijövő szennyvízcsövet
közvetlenül az alap mellett – ennek a magassági szintjére szükség lesz a gerinchálózat fektetésekor.
- Lakossági rákötés az önkormányzatok írásos tájékoztatása előtt TILOS!
- Lakossági rákötés az üzemeltető írásos engedélyével (átvételével) lesz lehetséges. Az átvétel előtt
TILOS az árkot betemetni.
- Tilos csapadékvizet a szennyvízhálózatba vezetni. A meglévő aknák, szikkasztók nem köthetőek
rá a rendszerre.
- Azoknak, akik a türelmi időt követően nem kötnek rá a rendszerre, talajterhelési díjat kell fizetniük. Ennek köbméterenkénti ára kb. 3.600 Ft. Talajterhelési díj számításának alapja a fogyasztott
vízmennyiség, melyből a számlával igazolt szippantó által elvitt szennyvíz levonható.
Az üzemeltető Kalocsavíz Kft. ingatlanonkénti többszázezer Ft-os talajterhelési díjakat vetett ki az
elmúlt időszakban a kiépített hálózattal rendelkező településeken.
- Vizi Közmű Társulat: Új szerződések kötésére magasabb törlesztő részlet és rövidebb futamidő
mellett legkésőbb augusztus hónapban van lehetőség (ok: 4 évnél rövidebb futamidő esetén nem
jár a 30%-os állami támogatás).
- A szerződéssel rendelkező ügyfelektől kérjük a pontos törlesztést, esetleges elmaradásaik rendezését.
- A települések belterületén folyó földmunkák várhatóan 2014. nyarán befejeződnek. Ezt követően
csak külterületi munkálatok, szennyvíztelep korszerűsítés, úthelyreállítások, próbaüzem és adminisztrációs feladatok maradnak.
- A munkálatokkal járó kellemetlenségekért a kivitelező elnézést kér és kéri az Önök megértését és
türelmét.
A szennyvízprojekttel egy időben zajlódik a Kalocsa város gesztorságával megvalósuló, több települést
érintő ivóvíz minőség javító beruházás. Településünkön a Radnóti utca teljes hosszában nyomóvezeték
cserét hajtunk végre.
Szintén ugyanebben az időszakban (ha kérésünket figyelembe veszik, akkor 2014 első félévében) a több
települést érintő csapadékvíz elvezető beruházás is elkezdődik. Ebben a projektben a Mátyás király, Radnóti, Báthori utcák lesznek érintettek.

