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„Gubbantós” Népművészeti Találkozó és kísérő rendezvényei 2016.
TERVEZETT PROGRAMOK


2016. július 25. - július 30. (hétfő-szombat)
Képzőművészeti Alkotótábor


2016. augusztus 12. (péntek)

16,30 - aszfaltrajzverseny
17,00 - felnőtt sorverseny – jelentkezni lehet Hatházi Anettnél
18,00 – Csicsergő Színház : Én elmentem a vásárba
19,00 – Szeredy Krisztina - operett
21,00 – ETNOROM ( cigány népzene) koncertje
22,30 – MOTIVA zenekar koncert
utána DISCO - HOOF DJ


2016. augusztus 13. (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)
13,00-17,00 Egészségügyi Szűrővizsgálatok (Hősök tere)
16,00 - 18,00 Benedek Péter Emlékház és Boldizsár Emlékház állandó kiállítása
kb. 18,00 – Páros Néptánc verseny és Néptánc együttesek fellépése (szabadtéri színpad)
fellépők: Tóth-Mihó Erika – Tóth Zoltán ( 2012. évi Gubbantós Páros Táncverseny győztese),
Markó Fruzsina-Iván Róbert („Fölszállott a Páva” döntőjében uszódi táncokat mutattak be),
Dunaszentbenedeki Hagyományőrző Tánccsoport, Foktői Hagyományőrző Néptáncegyüttes,
Miske-Drágszél Hagyományőrző Néptáncegyüttes, Vadrózsa Népi Együttes – Dunaszentgyörgy,
Uszódi Hagyományőrző Néptáncegyüttes, Pincehelyért Egyesület Tánccsoportja
Zenekar: Kóborzengő
kb. 22,30 Eredményhírdetés, Gála, Táncház
Közben kb. 19,00: Uszód Községért Díjak átadása
Testvértelepülési Megállapodás ünnepélyes aláírása
Homoródszentmárton-Abásfalva településsel
 2016. augusztus 14. (Vasárnap)
10,00 - Ökumenikus Istentisztelet (Boldizsár Emlékház - fedett szín)

Mindenkit Szeretettel várunk a rendezvényekre.
Kiemelt vendégek: Homoródszentmárton – Abásfalva küldöttsége.
Rendezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják.
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A szervezők köszönik a 2015. évi Gubbantós Népművészeti Találkozó és Kísérő Rendezvényei programjaihoz nyújtott támogatásokat. Kérjük, hogy amennyiben lehetőségük engedi, nyújtsanak segítséget a
programsorozat 2016. évi megrendezéséhez is.
A támogatás átadható a szervezőknek vagy befizethető az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Alapítvány OTP 11732040-20032568-00000000 számú számlájára (kérjük a megjegyzés rovatba „Gubbantós
Népművészeti Fesztivál 2016” szöveget írni). 1000 Ft-os támogatói jegy Nyaka Erikánál vásárolható. A
programsorozathoz felhasználható természetbeni hozzájárulásokat is szívesen fogadunk. Támogatóink listáját a rendezvényt követő hírlevelünkben közzétesszük. A páros táncverseny szereplőinek „különdíj is
felajánlható, ennek értéke minimum 5.000 Ft kell, hogy legyen.
A Gubbantós Népművészeti Fesztivál keretein belül 2016. augusztus 13-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 13-án a hagyományoknak megfelelően ismét lesz babgulyás, 500 Ft-os áron elővételben lehet jegyeket vásárolni az önkormányzat hivatali épületében ügyfélfogadási időben.
Tájékoztatjuk a lakókat, hogy Uszód Község Önkormányzat képviselő-testületének 2016. május 5-én hozott határozatai alapján Uszód Községért kitüntető díjat adományoz:
Kopasz Lászlónénak, Lukács Zoltánnénak, Halász Lászlónak, és Marosvölgyi Lászlónak
A Díjak átadására 2016. augusztus 13-án kb. 19,00 órakor kerül sor. Ezúton is gratulálunk a kitüntetetteknek.
Uszód testvértelepülése: Homoródszentmárton – Abásfalva
Homoródszentmártontól 4 km-re észak-keletre, a Nagy-Homoród völgyében fekszik Abásfalva. Keletről a Várhegy (836 m), nyugatról a Bozbokor (716 m), illetve a Zsuva-tető (768 m) határolják. A falutól
1 km-re található Homoródkeményfalva, innen pedig 11 km-re Homoródfürdő fekszik.
A településre a kőből épült, többnyire fehér, illetve világoskék házak és kőkapuk a jellemzőek. Ezek a
házak, a két Homoródmente sajátos, a közeli Szászföld hatására kialakult egyedi népi építészetének egy
darabkáját menti át a jövő nemzedéknek, ezért méltán nevezhetjük Abásfalvát Udvarhelyszék “Torockójának”.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Kalocsai Járási Hivatal Földhivatali Osztálya megkezdi a földterületek
parlagfű mentesítésének ellenőrzését.
Uszód Község Önkormányzata 2016-ban az alábbi jelentős összegű pályázatokat nyújtotta be:
- Vidékfejlesztési Programban a Művelődési ház felújítása és energetikai korszerűsítése ( sajnos új művelődési ház építésére a településkategóriánkban nincs és nem is várható pályázat). Nyertes pályázat esetén
a megvalósulási időszak: 2017.
- TOP pályázat: Idősek Napközi Otthonának energetikai korszerűsítése. Külső fal szigetelés, külső nyílászárók cseréje, fűtési rendszer hőleadó oldalának korszerűsítése. A tetőhéjazat cseréje és az épület belső
munkálatait saját forrásból kell megoldanunk. Nyertes pályázat esetén a megvalósulási időszak: 2017.
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