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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a képviselő-testület döntése alapján 2015-ben a Búcsú helyszíne megváltozik. Új helyszín a volt hajóállomás. A búcsú időpontja a Katolikus Egyházzal való egyeztetés alapján
2015. június 21.

Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. közleménye
LOMTALANÍTÁSI PROGRAM
USZÓD 2015. JÚNIUS 22 – 24.

2015. június 22. hétfő:
Szabadság u., Zrínyi u., Báthori u., Radnóti u., Mátyás király u., Felszabadulás u., Úttörő u. Határ u.
2015. június 23. kedd:
Ságvári u., Rákóczi u., Szabolcs u., Béke u., Kinizsi u., Árpád u., Deák F. u.
2015. június 24. szerda:
Bocskai u., Ady E. u., Petőfi u., Hunyadi u., Kossuth u., Hősök tere, Dózsa Gy. u., Széchenyi u., Batthyány u.,
József A. u.

A Benedek Péter Általános Iskola tájékoztatja a szülőket, hozzátartozókat, hogy a
TANÉVZÁRÓ ÜNNEPSÉG-et
2015. június 20-án (szombat) 9,00
órakor tartják az iskolaudvarban. Az ünnepségen minden kedves érdeklődőt szeretettel vár a tantestület
és az iskola diákjai.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a szennyvíz házi bekötésekhez Uszódon több mint 200-an megigényelték a csövet ( összes ingatlan kb. 45 %-a ), a rendszerre való rákötés folyamatos. Emlékeztetőül tájékoztatjuk Önöket, hogy az Önkormányzatok a bekötéshez szükséges csövet legkésőbb 2015. szeptember 30ig biztosítják. Kérünk mindenkit, hogy ne várjon a bekötésekkel az utolsó pillanatig, mert könnyen kicsúszhat a határidőből. 2015. október 1. után a fizetési kötelezettség teljesítéséről az igazolás beszerzése
továbbra is szükséges lesz, de a csövet ekkor már a lakónak kell saját költségén beszereznie. Társulati
hozzájárulás megfizetésére a továbbiakban is lehetőség van, részletekről Nyaka Erikánál lehet tájékozódni.
Kérjük a lakókat, hogy a bekötéssel kapcsolatosan felmerülő esetleges műszaki problémákat (pl. áll a fogadóaknában a víz, vagy az akna mélysége nem megfelelő) haladéktalanul jelezzék Nyaka Erikánál. Vállalkozó a hibákat saját költségén javítja!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Kalocsai Szennyvíztisztító korszerűsítése jó ütemben halad, 2015. június végére tervezzük a létesítmény műszaki átadását. 2015. Július 17-én Kalocsán kerül megrendezésre a
projekt Záró Rendezvénye.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy szabadtéren tüzet gyújtani a jelenlegi szabályozás szerint kizárólag a
Katasztrófavédelemhez benyújtott kérelem határozatban történő elbírálása és 3.000 Ft illeték megfizetése
esetén lehetséges. A település belterületén ez alól abban az esetben lehet eltérni, ha a helyi önkormányzat
a szabadtéri avar és kerti hulladék égetését rendeletben szabályozza.
Uszód község belterületén az avar és kerti hulladék szabadtéri égetésére vonatkozó helyi szabályoknak a
megállapítása önkormányzati rendelet tervezete jelenleg a Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályánál hatósági egyeztetés alatt van. A rendelet kihirdetéséig kizárólag a Katasztrófavédelem engedélyével lehet tüzet gyújtani.
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RUHAGYŰJTÉS
Augusztus hónapban ismét ruhaosztást tervezünk tartani a rászoruló családoknak. Az Egészségházban
reggel 8,00 és 9,00 között folyamatosan várjuk a kinőtt, de még használható gyermek és felnőtt ruhákat,
cipőket, játékokat.
Védőnői Szolgálat
Tisztelt Uszódiak, a tervezhetőség miatt közöljük Önökkel a Falunapi programtervezetet. A programok pontosítása
és tartalommal való megtöltése (fellépők, tánccsoportok) folyamatos.
„Gubbantós” Népművészeti Találkozó és kísérő rendezvényei 2015.
TERVEZETT PROGRAMOK


2015. július 20. - július 25. (hétfő-szombat)
Képzőművészeti Alkotótábor


2015. augusztus 7. (péntek)

17,00 - felnőtt sorverseny
18,00 – gyerekszínház ea.
19,00 – program szervezés alatt
21,00 – Bódi Guszti – Bódi Margó koncertje
22,30 – program szervezés alatt
utána DISCO
 2015. augusztus 8. (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
13,30 - Népművészeti foglalkozások és bemutatók (Hősök tere)
14,30 - Kiállítás az alkotótábor képeiből - MEGNYITÓ (– 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)
Közben kb. 19,00: Uszód Községért Díjak átadása
 2015. augusztus 9. (Vasárnap)
10,00 - Ökumenikus Istentisztelet (Boldizsár Emlékház - fedett szín)

Rendezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.

