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KARÁCSONY KUPA 

teremlabdarúgó torna 
2013. december 27. (péntek) 13,00 órától 

Uszód Község Sportegyesülete ismételten megrendezi a KARÁCSONY KUPA teremlabdarúgó tornáját. 

A versenybe maximum 10 fős csapatokkal lehet nevezni a helyszínen 13,00 óráig. Csapatonként a pályán 

egyszerre maximum kettő igazolt játékos szerepelhet. Nevezési díj: játékosonként 200 Ft, mely nem tar-

talmazza a belépő árát. Váltócipő használata kötelező, a csapatok a megkülönböztetésre alkalmas mezről, 

pólóról maguk gondoskodnak. Az öltözőben hagyott értékekért a rendezők nem vállalnak felelősséget. A 

csarnok területén dohányzás és szeszes ital fogyasztása TILOS! 

A Sportcsarnok az Ünnepek közötti nyitva tartása az alábbiak szerint alakul: 

december 23. 16,00 – 20,00 SZABAD program 

december 24-26 – ZÁRVA 

december 27. 13,00 órától – KARÁCSONY KUPA 

december 28. 16,00 – 20,00 SZABAD program 

december 29. ZÁRVA 

december 30-án 16,00 – 20,00 SZABAD program  

december 31. és január 1. – ZÁRVA 

Bursa Hungarica 

 

Tájékoztatjuk a nappali tagozatos egyetemista, főiskolás diákokat, illetve a szeptembertől felsőfokú in-

tézmény nappali tagozatára jelentkező diákokat, hogy Uszód Község Önkormányzat képviselő-testülete 

minden pályázó számára havi 5.000 Ft ösztöndíj támogatást szavazott meg. Az összeget a felsőfokú okta-

tási intézmény megduplázza, így minden uszódi diák a maximális havi 10.000 Ft ösztöndíjban részesül a 

következő tanévben. 

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy év végén az Önkormányzati Hivatal az alábbi napokon nem lesz nyitva: 

december 21.  

december 24. – december 29.  

december 31. – január 1.  

 

EMLÉKEZTETŐ 
 

Szeretettel várunk mindenkit ünnepi rendezvényeinkre 

december 15. 15,00 Advent III. vasárnap – Hősök tere 

december 20. 18,00 Karácsonyi Ünnepség a Művelődési Házban 

december 22. 15,00 Advent IV. vasárnap – Hősök tere 

 

Felhívjuk a szociális tűzifa igénylésre jogosultakat, hogy a kérelmeket december 20-án 12,00 óráig lehet 

beadni. Hiányos kérelmeket nem fogadunk be, ezért nem célszerű a beadással megvárni az utolsó napot! 

 

Uszód Község Önkormányzata, a Hivatal, Benedek Péter Általános Iskola, Kék Sziget Óvoda, 
Egészségház és az Idösek Napközi Otthona dolgozóinak nevében Minden kedves lakónknak 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánok. 
 

Bedi Gyula  
polgármester 
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Ismételten tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2013. december 1-től Dr. Szalma Mihály látja el Uszódon és 

Dunaszentbenedeken a háziorvosi feladatokat. Az új időponttól megnövekedett rendelési idő az alábbiak 

szerint alakul: 

Hétfő:   8.00-11.00 óráig - Uszód  12,00-15.00 Dunaszentbenedek 

Kedd:       10,00-13,00 - Dunaszetbenedek 

Szerda:  8.00-11.00 óráig - Uszód  

Csütörtök:  12.00-15.00 óráig - Uszód 

Péntek:  8,00-11,00 óráig - Dunaszentbenedek         12,00-14.00 Uszód 

 

Dr. Szalma Mihály elérhetőségei 

Telefonszám: (78) 469-019 - Uszód; (78) 416-015 – Dunaszentbenedek 

Mobil: +36 (20) 927-4469 

 

Készenlét: hétköznap 8,00-16-00 Dr. Szalma Mihály  

Orvosi Ügyelet: munkanapokon 16,00-08,00 és munkaszüneti napokon 

Kalocsa, Kossuth Lajos u. 38. Telefon: (78) 564-219 

Az év végi rendelési idő alakulásáról az Egészségház hirdetőtábláján tájékozódhatnak. 

Tájékozatjuk a lakosságot, hogy az Önkormányzat épületében a Jövőnk Energiája Területfejlesztési 

Alapítvány támogatásával elkészült a lépcsőlift. A beruházásnak köszönhetően az Önkormányzat Hi-

vatali épületének akadálymentesítése megoldódott, így eleget tettünk törvényi kötelezettségünknek. 

A lépcsőlift célja, hogy mozgássérült, kerekes székes ügyfeleink is teljes mértékben elérhessék a hivatal 

szolgáltatásait. 

A rászorultak a lépcsőlift mellett elhelyezett hívógombbal jelezhetnek a kioktatott hivatali dolgozóknak 

(kezelő személyzetnek), akik a berendezés üzembe helyezését követően segítenek az épületbe történő be-

jutásban, majd az ügyintézésben. 
 

Ászáron, a 2000 fő alatti lakosságszámú települések országos sakk csapatbajnokságán ( Magyar Sakk 

Világkupa 2013.) az Uszódot képviselő 4 fős csapat a kiemelkedő II. helyet érte el. A csapat településün-

kön kívül Bács-kiskun Megyét is képviselte. A csapat tagjai: Balázs Gábor, Kaczúr Flórián, Balázs La-

jos és Varga László (Varga Öcsi). 

Balázs Gábor a legjobb I. táblás, Kaczúr Flórián pedig a legjobb II. táblás egyéni díját is átvehette. 

Gratulálunk a csapatnak és a tagoknak a kiváló eredményhez. 
 

Az Uszódi kultúra, népviselet és településünk jellegzetes táncának, a „Gubbantós”-nak népszerűsítéséért, 

és az elért kiváló eredményekért gratulálunk: 

Borsos Jánosné – Holló Mátyásné táncosoknak, 

Kun Gáborné – Horvát László táncosoknak és 

Kun Gáborné népi iparművész babakészítőnek. 
 

Szintén gratulálunk Holló Mátyásnak, aki 2013-ban az Év Juhtenyésztője lett. 
 

Az eredményekről készült hírek, oklevelek, fotók a település weblapján megtalálhatóak (www. uszod.hu). 

 

Szennyvíz: 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 10,5 km gravitációs és 8 km nyomott csővezeték szakasz került lefekte-

tésre településeinken. Kivitelező tervei szerint december 20-án fejezi be a munkát és január 6-tól az időjá-

rás függvényében fogja folytatni. 

Az utak ideiglenes helyreállítása mindenütt megtörténik, végleges javítás az útalap igazodását követően 

2014. áprilisától várható. Nyomvályú javítása a bejelentést követően folyamatosan történik. 


