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„Gubbantós” Népművészeti Találkozó és kísérő rendezvényei 2015. 
 

TERVEZETT PROGRAMOK 

„Gubbantós” Népművészeti Találkozó és kísérő rendezvényei 2015. 

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

 

Képzőművészeti Alkotótábor 

 

 2015. augusztus 7. (péntek) 

17,00 -  felnőtt sorverseny – jelentkezni lehet Hatházi Anettnál 

18,00 – gyerekszínház ea. 

19,00 – Szeredy Krisztina – Jenei Gábor  - Operett fergeteg! 

21,00 – Bódi Guszti – Bódi Margó koncertje 

22,30 – További magyar hangok - Retro-Rock koncert 

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) 

fellépők: Uszódi Hagyományőrző Néptáncegyüttes, Géderlaki Népművészeti és Kulturális Egyesület, Fok-

tői Hagyományőrző Néptánc Együttes, Izsáki Sárfehér Néptáncegyüttes, Dunaszentbenedek Hagyomány-

őrző Néptánccsoport, Garai Ifjúsági Néptáncegyüttes, Pálfai Hagyományőrző Néptánc Egyesület, - to-

vábbi fellépők egyeztetés alatt  

 

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. 
 
 
A szervezők köszönik a 2014. évi Gubbantós Népművészeti Találkozó és Kísérő Rendezvényei prog-

ramjaihoz nyújtott támogatásokat. Kérjük, hogy amennyiben lehetőségük engedi, nyújtsanak segítséget a 

programsorozat 2015. évi megrendezéséhez is. 
A támogatás átadható a szervezőknek vagy befizethető az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Ala-
pítvány OTP 11732040-20032568-00000000 számú számlájára. 1000 Ft-os támogatói jegy Nyaka Eriká-
nál vásárolható. A programsorozathoz felhasználható természetbeni hozzájárulásokat is szívesen foga-
dunk. Támogatóink listáját a rendezvényt követő hírlevelünkben közzétesszük. 
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A Gubbantós Népművészeti Fesztivál keretein belül 2015. augusztus 8-án lehetőséget biztosítunk a helyi 
termékek, helyi értékek bemutatására. Aki élni szeretne a felajánlott lehetőséggel, kérjük Nyaka Erikánál 
jelentkezzen. A kipakoláshoz 1m x 2m méretű egységes pavilont biztosítunk! Augusztus 8-án a hagyo-
mányoknak megfelelően ismét lesz babgulyás, 500 Ft-os áron elővételben lehet jegyeket vásárolni az ön-
kormányzat hivatali épületében ügyfélfogadási időben. 
 
Tájékoztatjuk a lakókat, hogy Uszód Község Önkormányzat képviselő-testületének 2015. május 28-án 
hozott határozatai alapján Uszód Községért kitüntető díjat adományoz: 

Vargáné Szabó Klárának, Símó Lajosnénak és Csupor Péternek. 
A képviselő-testület Uszód Község Díszpolgára címet adományoz: 

Samu Sándornénak és Vörös Zoltánnénak. 
A Díjak átadására 2015. augusztus 8-án kb. 19,00 órakor kerül sor. Ezúton is gratulálunk a kitüntetettek-
nek. 
 

Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak Községek Szennyvíz csatornázása, Kalocsa város Szennyvíz-

csatorna hálózatának Bővítése és a Szennyvíztisztító Telep rekonstrukciója (KEOP-1.2.0/09-11-

2011-0026) projekt keretein belül június 30-án megtörtént a kalocsai szennyvíztisztító telep korszerűsíté-

sének a műszaki átadása. Ez volt a kivitelezés utolsó fázisa. 

Uszódon, Dunaszentbenedeken és Géderlakon a lakosság rendszerre való rákötése folyamatos. A ráköté-

sek számának alakulása lassulást mutat az első 1-2 hónaphoz képest. A cső átvétel időszaka ennek kö-

szönhetően  az alábbiak szerint változik: 

Uszód            – Kedd 13,30-16,30  - Péntek 7,00-10,00 

Dunaszentbenedek            – Kedd 10,15–13,15  - Péntek 10,15-13,15 

Géderlek    – Kedd 7,00-10,00  - Péntek 13,30-16,30 

A cső bármely településről elvihető, függetlenül, hogy az érintett ingatlan mely településhez tartozik köz-

igazgatásilag. Javasoljuk lakóinknak, hogy a rákötést ne halasszák az utolsó pillanatokra, mert a külső kö-

rülmények (pl. időjárás, vállalkozók leterheltsége) megakadályozhatják, hogy időben elkészüljenek a 

munkákkal. Emlékeztetőül tájékoztatjuk Önöket, hogy az Önkormányzatok a bekötéshez szükséges csö-

vet legkésőbb 2015. szeptember 30-ig biztosítják. 2015. október 1. után a fizetési kötelezettség teljesítésé-

ről az igazolás beszerzése továbbra is szükséges lesz, de a csövet ekkor már a lakónak kell saját költségén 

beszereznie. Azon ingatlanok esetében, akik szeptember 30-ig nem kötnek rá a rendszerre, az elfogyasz-

tott víz alapján talajterhelési díjat kell fizetniük!!! 
 

Szabadtéri tűzgyújtás szabályai 
 

2015. március 5-én hatályba lépett az új  Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM 

rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen 

az irányított égetés engedélyezésének szabályaira vonatkozóan. 

 

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 

Minden olyan külterületen végzett szabadtéri égetést, melyet a 2015. március 5-ig hatályos Országos 

Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 606. § (2) bekezdése értelmében az első 

fokú tűzvédelmi hatóságnak be kellett jelenteni, 2015. március 5. napját követően a katasztrófavédelmi 

kirendeltséggel engedélyeztetni kell. 

Az új szabályozás értelmében megszűnt a bejelentés alapján történő szabadtéri tarló, lábon álló növény-

zet, avar és egyéb növényi hulladék égetése az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM 

rendelet 9. §-ában leírt erdőben végezhető alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység (vágástéri hulladékége-

tés) és ellenőrzött tűz kivételével. 

II. Belterületi szabadtéri égetés 

Az OTSZ 225. § (1) bekezdése értelmében tilos belterületen szabadtéri égetést végezni, kivéve, ha azt 

más jogszabály – így különösen önkormányzati rendelet – megengedi. 
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Uszód Község Önkormányzata 2015. július 1-től hatályos „6/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelete 

az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól” rendeletében rögzíti az égetés szabályait. A rendelet 

teljes szövege megtalálható a település weblapján és az önkormányzat ügyféltérben elhelyezett hirdető-

tábláján. 

Az önkormányzati rendelet alapján növényi hulladék szabadtéri égetése - ünnepnapok kivételével - 

hétfőtől péntekig naponta 8.00 – 20.00 óra, és szombaton 8.00 – 12.00 óra között engedélyezett, más na-

pon és időpontban az égetés tilos. 

A keletkező növényi hulladékot a tűzvédelmi előírások megtartása mellett szabad égetni. Az égetést vég-

ző az égetés során köteles gondoskodni a szükséges tűzoltási feltételekről és eszközökről. Az égetést szél-

csendes időben, kellően száraz növényi hulladék esetén szabad végezni. Tilos az égetés párás, ködös, 

esős, erősen szeles időjárás esetén. ) Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék (pl. benzin, 

gázolaj), légszennyező segédanyag nem használható. Növényi hulladékot égetni belterületi ingatlanon 

(telken) belül csak olyan helyen és területen szabad, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi, és 

vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz. Az égetendő növényi hulla-

dék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű, vagy veszélyes hulladékot (pl. műanyagot, gumit, vegy-

szert, festéket, vagy ezek maradványait). A tűz őrzéséről az égetést végző cselekvőképes nagykorú sze-

mély köteles gondoskodni. Az égetés helyszínét őrizetlenül hagyni nem szabad. A tűz helyszínén olyan 

eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, il-

letőleg az eloltható. Az égetés befejezése után meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és gondos-

kodni kell a visszamaradt parázs, vagy hamu lelocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről. 

 

Az FBH-NP Nonprofit Kft., a térség hulladákgazdálkodási közszolgáltatója tájékoztatja a lakosságot, 

hogy hamarosan elindítja 2 kukás szemétgyűjtési rendszerét. Az önkormányzat segítségével hamarosan 

ingyenesen kiosztásra kerül egy sárga fedeles kuka. Ebbe az edényzetbe az alábbi hulladékok kerülhet-

nek: műanyag, papír, fehér és színes üveg, fém 

Az  összegyűjtött szelektív hulladékot (sárga kuka) kéthetente páratlan heteken pénteken kerül ürítésre. A 

hagyományos „régi” kukák ürítése továbbra is minden héten pénteken történik. Az átállás kezdésének az 

időpontjáról mindenkit értesíteni fog a szolgáltató. 

 
A paksi atomerőmű bővítéshez kapcsolódóan kormányzati döntés született egy új Duna-híd építéséről az 
alföldi oldalon Foktő és Uszód között (a Duna Tolna megyei oldalán Dunaszentgyörgy és Paks között). 
Ez teszi lehetővé, hogy a paksi építkezésre a Duna bal partjáról járó dolgozóknak ne kelljen másfél-két 
órát autózniuk. A Paks II. építése csúcs időben egyszerre 6-8 ezer embernek ad munkát. Néhány hónapja 
sokan még hitetlenkedve fogadták a hírt, hogy a kormány elkötelezett a Kalocsa-Paks Duna-híd megépí-
tése mellett. A híd megvalósítása magasabb fokozatra kapcsolt, múlt heti MTI hír szerint 870 millió forint 
elkülönítéséről döntött a kormány a Kalocsa és Paks térségében tervezett új Duna-híd megvalósítási ta-
nulmányának elkészítésére és egyéb előkészítő feladatokra. 
A tanulmánynak szeptember 30-ig kell elkészülnie. 
 
Tájékozatjuk a lakosságot, hogy a 2015. évi   Korcsoportos Magyar Sakkbajnokságon (Balatonlelle) 

Kaczúr Flórián a 18 éven aluliak korosztályában magyar bajnoki címet szerzett. Flóriánnak ez az 5. 

korosztályos magyar bajnoki címe! A bajnoki cím megnyerésével Flórián jogot szerzett a korosztályos vi-

lágbajnokságon való részvételre, mely 2015. októberében lesz Görögországban. Gratulálunk a szép ered-

ményhez. 

Szeptember 11 -13 között Kaczúr Flórián másik kiváló többszörös magyar bajnok sakkozónk Balázs 

Gábor, Varga László és Vitéz Sára csapattagokkal képviseli Uszódot a 2000 lélekszám alatti települé-

sek versenyén, a Magyar Sakkvilág Kupa 2015. csapat versenyén Ászáron. Szurkoljunk a csapatnak! 

2013-ban az uszódi csapat 2. helyezést ért el (Balázs Gábor, Kaczúr Flórián, Varga László, Balázs Lajos 

csapattal). A legjobb 1. pályás játékos Balázs Gábor, a legjobb 2. pályás játékos Kaczúr Flórián volt!!! 

HAJRÁ Uszód. 
 


