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KARÁCSONY KUPA 
teremlabdarúgó torna 

2014. december 27. (szombat) 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 egy-

szerre maximum kettő igazolt játékos szerepelhet. Nevezési díj: játékosonként 200 Ft, mely nem tartalmazza 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 22 - 23. 16,00 – 20,00 SZABAD program 

december 24-26 – ZÁRVA 

december 27. 13,00 órától – KARÁCSONY KUPA 

december 28. ZÁRVA 

december 29-30. 16,00 – 20,00 SZABAD program 

december 31. és január 2. – ZÁRVA 

 

 

 Bursa Hungarica  
Tájékoztatjuk a nappali tagozatos egyetemista, főiskolás diákokat, illetve a szeptembertől felsőfokú intézmény 

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

zó számára havi 5.000 Ft ösztöndíj támogatást szavazott meg. Az összeget a felsőfokú oktatási 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 24. – december 28.  

december 31. – január 2. 

 

EMLÉKEZTETŐ 

Szeretettel várunk mindenkit ünnepi rendezvényeinkre  

december 14. 15,00 Advent III. vasárnap – Hősök tere  

december 19. 18,00 Karácsonyi Ünnepség a Művelődési Házban 

december 21. 15,00 Advent IV. vasárnap – Hősök tere 

 
Tájékoztatjuk  a szociális tűzifa igénylésre jogosultakat, hogy a kérelmeket 2015. január 9-én 12,00 óráig lehet 

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

Minden jogosultnak a kérelmet az Önkormányzat még az idén el fogja juttatni!!! 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a szociális faprogramban támogatásra jogosultak függetlenül attól, 

hogy az ellátást igénybe veszik vagy sem – nem kaphatnak fűtéstámogatást is. 

A lakosság többi részét érintő fűtéstámogatásról a képviselő-testület januárban dönt!!! 

 
 

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 
 


