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Tisztelt Uszódiak! 

 

Önök számára is látható, tapasztalható, hogy megkezdődött a Szennyvízberuházás megvalósulási szaka-

sza. Most már tapasztalatból is mondjuk, hogy a készülő házi bekötéseket minden ingatlan tulajdonossal 

egyedileg egyezteti a kivitelező. 

Néhány fontos dologra fel szeretnénk hívni a figyelmet: 

- Az önkormányzatok saját döntésük alapján ott is kiépíttetik a gerincvezetékről a leállást, ahol az 

ingatlan tulajdonos nem kötött szerződést. Ennek az az oka, hogy a későbbi, útbontással járó rákö-

tés a többi lakót zavarja, ismét tönkreteszi a megépített utat, járdát. 

Természetesen ezekben az esetekben a lakos csak akkor fog tudni a hálózatra rákötni, ha a 

Víziközmű Társulat, ennek megszűnését követően pedig a helyileg illetékes önkormányzat kiadja 

az igazolást az üzemeltetőnek, hogy az adott ingatlan esetében rendezték a „tartozást”. Ennek mér-

téke érdekeltségi egységenként 340.000 Ft. 

- Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy a Víziközmű Társulat 2013. szeptember 1-ét követően már 

nem köt FUNDAMENTA lakás előtakarékossági szerződést !!! 

- Több esetben találkoztunk olyan falragaszokkal, melyeken a szennyvíz házi bekötésével kapcso-

latban ajánlják fel szolgáltatásaikat a lakosságnak. A bűncselekmények kockázatának minimálisra 

csökkentése érdekében kérjük Önöket, hogy kizárólag az Önkormányzatok által javasolt cégekkel, 

vállalkozásokkal dolgoztassanak. 

A házi bekötés megfelelőségét a munkaárok betemetése előtt a helyi vízmű-kezelő ellenőrzi és 

jegyzőkönyvben átveszi. Ez fogja mindenki számára biztosítani, hogy a vezeték megfelelő lejtés-

sel lesz lefektetve és biztonságosan, gravitációsan tudja elvezeti a kommunális szennyvizet. 

- Kérünk mindenkit, hogy a házi bekötéseket csak akkor készíttesse el, ha ezt az önkormányzatok 

írásban kérik. Erre azért van szükség, mert az elkészült szennyvízhálózat tömörségét kamerával is 

ellenőrizni fogják. Szintén problémát jelentene, akár bírságot is vonhat maga után, ha a hálózaton 

dolgozókat szennyvízzel árasztanák el. 

- Lakossági fórumon is tájékoztattuk Önöket, hogy a házi bekötésekhez szükséges csövek, idomok 

olcsóbb, helyben történő beszerzésére a megfelelő időpontban fogunk javaslatot tenni. 

- A tervek szerint a Szennyvízhálózatra történő rákötésre leghamarabb 2014. első félévében lesz le-

hetőség. 

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Dr. Szabadi Nóra háziorvos bejelentette, hogy házasságkötését követően 

elköltözik Kalocsa vonzáskörzetéből. A szerződés szerinti a felmondási ideje 6 hónap. A háziorvos he-

lyettesítéséről és az alapellátás önkormányzathoz való visszakerüléséről jelenleg folynak a tárgyalások.  

 

Tankönyvosztás a Benedek Péter Általános Iskolában: 

2013. augusztus 23. ( péntek ) 8-11 óráig és augusztus 26.  (hétfő) 15-18 óráig 

A Kalocsára bejáró 5-8. osztályos tanulók tankönyveit 2013. augusztus 27-én (kedden) 8-18 óráig vehetik 

át a szülők a Belvárosi Tagiskolában. A tankönyveket csak a szülő veheti át, vigyék magukkal a befizetést 

igazoló szelvényt!  

Az iskolabusz a megszokott rendben közlekedik a 2013/2014. tanévben is. Indulás Uszódról 7 órakor, ér-

kezés órarendhez igazodva. 

 

Tisztelettel kérjük a falu lakóit, hogy papírgyűjtésükkel segítsék falunk iskoláját, úgy, mint az eddigi 

években. 

Szeptember 4-én reggel 8-ig szíveskedjenek házuk elé a papírhulladékot kitenni, amit az önkormányzat 

dolgozói összegyűjtenek.  Délután 13-15 óráig az iskola udvarára egyénileg is hozhatják az elmaradt hul-

ladék papírt.  Köszönettel: Iskolavezetés  
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Sikeresen Befejeződtek a Gubbantós Népművészeti Fesztivál és Kísérő Rendezvényei 2013. évi prog-

ramjai. A több kategóriában megrendezett horgászversenyen az alábbi eredmények születtek: 
 

HORGÁSZVERSENY díjazottjai 

 Gyermek kategória Női kategória Férfi kategória 

1. helyezés Dunai János Práger Dalma Katus László 

2. helyezés Varga Máté Daróci Annamária ifj. Vimpek István 

3. helyezés Fodor Zalán Farkas Éva Fias Tamás 

Legtöbb halat fogta: Katus László (185db) 

Legnagyobb halat fogta: N. Fodor János 
 

A 2013. évi rendezvényeket több mint 70 cég, vállalkozás és magánszemély támogatta: 
 

Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Alapitvány, Uszód Község Önkormányzata és intézményei, Uszódi 

Nyugdíjas Klub, Uszódi Polgárőr Egyesület, Paksi Atomerőmű Zrt., Nemzeti Művelődési Intézet, Alisca Bau Zrt., 

Bonusz Press Kft., Csikós és Társa Kft., Dunavy Kft., Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet, Generál Kft., 

Greenexion Kft., Ifj. Jagicza Zoltán hentes, Katus Horgászbolt, Kasi Transz Kft., Lakatos László a Mg Szövetkezet 

elnöke, Markó Művek Kft., Holló Mátyásné, Ignácz József, Kacsora György és családja, Kalapos Zoltánné, Kere-

kes Lajos és családja, Kiss István és családja, Kopasz Lászlóné, Kun Gáborné és családja, Láncz Gyula és családja, 

Lukács József és családja, Lukács Zoltánné és családja, Marosvölgyi László és családja, Máté János és családja, 

Molnár Attila és családja, Nemes Jánosné és családja, Nemes Lászlóné, Nikli László és családja, Nyaka Attila és 

családja, Narthex Kft., Qualitrans Cargo Kft., Sziráki Szilárd a Budamobil-Cargo elnöke, Tamás Sándor a Híd-

Coop Zrt. elnöke., Bedi Gyula és családja, Bedi Gyuláné, Dr. Mádi Imre főügyészségi tanácsos, Dr Szabadi Nóra 

háziorvos, Vargáné Szabó Klára, Bányai Gyöngyi, Eitsenhauer Konrád, Filus János és családja, Fodor Lászlóné, 

Greksa Róbert és családja, Greksa Zsolt és családja, Halász László és családja, Kacsora Zoltánné és családja, 

Moravecz Zoltán és családja, Ratter Kitti, Szabó Mihályné, Varga Sándorné, Zsemberi Márta, Nikliné Lukács Ka-

talin, Szabó Mátyás, Kalocsa, Kopasz Róbert, Posztobányi Károly és családja, Ruman Zoltán és családja, Simó La-

jos és családja, Szakál János, Szijártóné Samu Erna, Takács Zsolt és neje Zsikó Margit, Tóth-Baranyi Béla, Vass 

Zsuzsa, Vámos István és családja, Vén Antal és családja, Veres Gábor, Viczai Optika, Vörösné Kopasz Márta, id. 

Csire Károlyné, Dr. Forrai Zoltánné, id. Moravecz Zoltánné, Kupsza Pál, Ratter József, P. Szabó Barnabás, Tóth 

Lajos és neje Határ utca, Zorván János, Kiss István rajztanár, Kudari Eszter, id. Kopasz Gábor, Utiber Kft., Erdei 

István, Harangozóné Varga Éva, Uszódi származású, magát megnevezni nem akaró, a falura jó szívvel emlékező 

személy 

Az anyagi és természetbeni hozzájárulásokon kívül köszönjük mindazok munkáját, akik rendezvénysoro-

zatunk sikeres lebonyolítását „kétkezi” munkájukkal segítették. 

A 150 fő körüli „háttérmunkásnak” köszönhetően rendezvényünk ismét sikeresen zajlódhat le. 

 

A Kalocsai Néplap XXV. évfolyam 33. számában a „Megkímélte az időjárás a Gubbantóst” című írásban 

az „Uszód Községért” kitüntető díjjal kapcsolatosan önkormányzatunk helyreigazítást kért. A helyreigazí-

tás okai: 

- Uszód Községért kitüntető díjat Uszód Község Önkormányzata több éven keresztül végzett ki-

emelkedő közéleti munkáért adományozza (nem egy év), 

- kitüntetettek közül elírásra került 2 név 
 

2013. augusztus 10-én Uszód Községért kitüntetésben részesültek: 

Markó Fruzsina, Iván Róbert, Máté Istvánné (Lajos Erzsébet), P. Szabó Barnabás tiszteletes Úr, 

Filus Angelika Erzsébet, Deák László, Kiss Péterné Zsiga Etelka 
 

A helyreigazítás a Kalocsai Néplap következő számában jelenik meg. A Néplap szerkesztősége nevébe is 

elnézést kérünk az érintettektől a tévedés miatt. 

 

A Magyar Pünkösdi Egyház Kalocsai Gyülekezete által adományozott gyerek és felnőtt ruhákat oszt a 

Családsegítő és Védőnői Szolgálat a rászorultak részére a Művelődési Házban 

2013.08.26-án (Hétfő) 13,00-16,00 

2013.08.27-én (Kedd) 13,00-14,30 


