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Advent I. vasárnapja (december 1.) 
  

14.30 – Kiss István festőművész kiállításának megnyitója a 

Kapugalériában 

15.00 – Adventi ünnepi megnyitó: Bedi Gyula polgármester 

A Kék Sziget Óvoda óvodásainak műsora 
Adventi gondolatok: P. Szabó Barnabás lelkipásztor 

GYERTYAGYÚJTÁS ( az 1. gyertyát meggyújtja: Filus An-

gelika Erzsébet vezető óvónő és a gyermekek) 

  

Advent II. vasárnapja (december 8. 15.00 óra) 

  

A Református Egyházközség hittanoktatottjainak műsora 
Adventi gondolatok: P. Szabó Barnabás lelkipásztor 

GYERTYAGYÚJTÁS ( a 2. gyertyát meggyújtja: Bazsó László református egyházközségi gondnok és az 

Egyházközség hittanoktatottjai) 

  

Advent III. vasárnapja ( december 15. 15.00. óra) 

  

A Benedek Péter Általános Iskola tanulóinak műsora 
Adventi gondolatok: P. Szabó Barnabás  református lelkipásztor 

GYERTYAGYÚJTÁS  (a 3. gyertyát meggyújtja: Máté Jánosné igazgatónő és iskolánk tanulói) 

  

Advent IV. vasárnapja  ( december 22. 15.00. óra) 

  

Adventi gondolatok: P. Szabóné Kovács Teodóra református lelkipásztor 

Karácsony küszöbén: Áldást mondanak Kovács Tibor római katolikus és  

P. Szabó Barnabás református lelkipásztorok 

GYERTYAGYÚJTÁS ( 4. gyertyát meggyújtja: Kovács Tibor katolikus lelkipásztor és Bedi Gyula pol-

gármester) 
 

Szeretettel várjuk községünk minden lakóját a gyertyagyújtással egybekötött  

ünnepi programokra. 

Helyszín: Uszód Község Rendezvénytér (Hősök tere) 

 

Szeretettel várjuk községünk minden lakóját a gyertyagyújtással egybekötött ünnepi programokra. 

Helyszín: Uszód Község Rendezvénytér (Hősök tere) 

Minden alkalommal a műsort adó intézmények süteményt, forró teát kínálnak. A záró alkalmon (dec. 22-

én) egymást vendégeljük meg, így szeretettel kérjük, felajánlott 1-1 tányér süteményüket hozzák maguk-

kal az ünnepi alkalomra! 

 

 

 Békés, áldott ünnepi készülődést kívánnak szeretettel a szervezők: 

Uszód Község Önkormányzata 

Római Katolikus 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 – szeret-
nénk 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 játé-
kokra, 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 2013-ban is megrendezi a község Ka-
rácsonyi Ünnepségét. Uszód Község Önkormányzata és a Benedek Péter Általános Iskola mindenkit szeretettel 
vár az ünnepségen. 
Időpont:  2013. december 20. péntek 18

00
 óra 

Helye:  Művelődési Ház 
 

- A hartai Rádai Pál Kamarakórus ünnepi összeállítása, Kórusvezető Bazsóné Ménesi Mónika 
- A Benedek Péter Általános Iskola karácsonyi műsora 
- Ajándékosztás a gyerekeknek 

 
A Műsort követően a Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében gyűjtött ajándékcsomagok átadása a 0-14 éves gye-
rekeknek. 
 
Tisztelt Uszódiak! 
 
A Magyar Pünkösdi Egyház Kalocsai Gyülekezete által adományozott gyerek és felnőtt ruhákat oszt a Családsegí-
tő és Védőnői Szolgálat a rászorultak részére a Művelődési házban 

2013.11.26-án (Kedd) 13
00

-16
00

 
2013.11.27-én (Szerda) 13

00
-14

30 

 

A belügyminiszter 57/2013 (X.4.) BM rendelete alapján Uszód Község Önkormányzata is pályázott a 
szociális célú tűzifa programhoz. Uszód esetében a 76m

3
 megítélt fát a rendelet 3.§.(1) bekezdés szerinti 

rászorultak között lehet szétosztani. Ez kb. 140-150 háztartást érinthet. Szociális tűzifa ellátásban része-
síthető, aki aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, lakásfenntartási támogatásra jogosult, a halmo-
zottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, illetve az aki rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményre jogosult. 
A támogatás igénybevétele az önkormányzatoknak rendkívül sok plusz munkát és adminisztrációs terhet 
jelent, ezért a tényleges fakiosztás várható időpontja 2014. Január első felében várható. 
Minden érintettnek szociális kérelmet kell benyújtania (nyomtatványt hivatalunk eljuttatja azokhoz, akik 
pályázhatnak), melyet a szükséges mellékletekkel (pl. jövedelemigazolás) is el kell látni. Hivatalunk ré-
széről csak olyan kérelmet fogadunk be, mely tartalmazza az előírt mellékleteket is. Kérelmeket a hivatal 
ügyfélfogadási idejében ( hétfő de., kedd du. valamint csütörtökön egész nap) lehet beadni december 1-től 
legkésőbb 2013. december 20-án 12,00 óráig. A határidőn túl érkező és tartalmilag hiányos kérelme-
ket nem áll módunkban elbírálni. 
A kérelmek kitöltésében ügyfélfogadási időben Megyesi Terézia fog Önöknek segítséget nyújtani. 
A fa kiosztásáról mindenkit a megjelölt időponttal együtt értesíteni fogunk.  
Felhívjuk a figyelmet, hogy a szociális faprogramban támogatásra jogosultak - függetlenül attól, hogy az 
ellátást igénybe veszik vagy sem - nem kapnak a téli időszakban pénzbeli fűtéstámogatást is. 
Képviselő-testületünk döntése szerint a szociális tűzifa programból nem támogatható háztartások (hely-
rajzi számonként 1) számára önkormányzatunk február hónapban 4.000 Ft átmeneti segélyt biztosít. Rész-
letekről később küldünk tájékoztatót. 
 

Uszód Község Önkormányzata bérbe ajánlja 
Uszód külterület 011/13 hrsz. szántó 121,29 AK 47.584 m

2
 

Uszód külterület 0138/25 hrsz. szántó 43,71 AK 12.892 m
2
 földterületeit.  

A bérbeadással kapcsolatos hirdetményről, annak részleteiről az önkormányzatnál lehet érdeklődni. Pá-
lyázati határidő: 2013. november 26. 16

00
. 

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Szennyvízprogram az ütemezésnek megfelelően folyik. Az elkészült 
vezetékszakaszokat a kivitelező és műszaki ellenőr kamerával is ellenőrizte. Az időjárástól függően a téli 
időszakban is folynak a munkálatok. Leállás december 20-tól várható. 
 


