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Uszód Község Önkormányzat képviselő-testülete nevében minden kedves lakónknak Jó egészséget és  

Boldog Új Évet Kívánok. 
                                                                                                                    Bedi Gyula sk. 

                                                                                                                     polgármester 
 

Uszód Község Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a lakosság általános anyagi helyzetére úgy dön-

tött, hogy minden 2018. január 25-i állapotnak megfelelő (testületi ülés időpontja) uszódi állandó lakossal ren-

delkező lakóingatlant 

5.000 Ft 
támogatásban részesít. A támogatásra kizárólag az ingatlan állandó lakcímre bejelentett tulajdonosa jogosult. 

Egy család, egy ingatlan ezen jogcímen egyszer jogosult a támogatásra, függetlenül, hogy hány ingatlan van a 

birtokukban, hogy az adott ingatlanban hány „önálló” háztartás van, illetve az ingatlant hányan lakják.  
 

Önkormányzatunk a kifizetéseket kizárólag az alábbi időpontban teljesíti: 

Január 31. 9,00-12,00 

Felszabadulás, Úttörő, Mátyás király, Radnóti, Báthory, Zrínyi, Szabadság, és Deák Ferenc utca  

Február 1. 13,00-16,00 

Ady Endre, Bocskai, Árpád, Petőfi, Hunyadi, Kossuth, Kinizsi, Béke, Határ, Szabolcs, Dózsa György, Széche-

nyi, Attila, Batthyány, József Attila, Ságvári, Rákóczi utcák és Hősök tere 
 
Önkormányzatunk a szociális rászorultságot ebben az esetben nem vizsgálja, ugyanakkor nyomatékosan 
kéri a lakosokat, hogy kizárólag azon családok vegyék igénybe a támogatást, akik erre valóban rászorul-
nak. 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a szociális tűzifaprogramban támogatásra jogosultak függetlenül attól, hogy 
az ellátást igénybe vették vagy sem – nem vehetik fel az 5.000 Ft támogatást is. 
 
 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak és Ordas községek önkormányzatai 

Fogorvosi Alapellátási feladatok ellátásáról fogadtak el megállapodást. A tervek szerint 2018. április 1-től elő-

ször ideiglenes helyszínen (Dunaszentbenedek, Kossuth u. 51.), majd a Dunaszentbenedeki Önkormányzat 

TOP-os pályázatának befejezését követően a véglegesített helyszínen ismét lesz fogorvosi alapellátás. Az ellá-

tásért felelős fogorvos Dr. Szurok Adrienn. További részletekről a későbbiekben nyújtunk tájékoztatást. 
 

 

FARSANGI PROGRAMOK – Művelődési Ház 

 

Február 9-én 17,00 órakor a hagyományoknak megfelelően az Uszódi Nyugdíjas Klub látja vendégül a Duna-

szentbenedeki Nyugdíjas Klubot. 

 

Február 16-án 16.00 órakor tartja hagyományos Farsangi Bálját a Benedek Péter Általános Iskola. Minden ér-

deklődőt szeretettel várnak a szervezők 

 

Február 17-én 20,00 órai kezdettel a FIKU (Fiatalok Klubja) Jótékonysági Bált szervez. Zenét szolgáltatja a 

Zsombori Band (Erdély-Homoródszentmárton). Ez az együttes játszott a 2017. évi falunapokon!!!  
 

 

ÖKUMENIKUS ESTÉK 

 

2018. 01. 26-án, 17 órakor a Római Katolikus Templomban igét hirdet: Farkas István református lelkipásztor 

 

2018. 01. 27-én, 17 órakor a Református Templomban igét hirdet: Kéri Benedek Atanáz atya katolikus plébá-

nos 
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 „Gubbantós” Népművészeti Találkozó és kísérő rendezvényei 2018. 

 TERVEZETT PROGRAMOK 

 

 2018. július 16. - július 21. (hétfő-szombat) 

 

Képzőművészeti Alkotótábor 

 

 2018. augusztus 10. (péntek) 

16,00 - aszfaltrajzverseny 

16,00 -  felnőtt sorverseny 

17,00 – Gyermekszínház előadás 

18,00 – Operett Műsor 

19,00 – Kis Grófo 

21,00 – Anna and the Barbies zenekar koncertje 
 

 2018. augusztus 11. (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 

18,00 - Néptánc együttesek fellépése, Gubbantós Páros Néptáncverseny (szabadtéri színpad) 

Közben kb. 19,00: Uszód Községért Díjak átadása 

 2018. augusztus 12. (Vasárnap) 

10,00 - Ökumenikus Istentisztelet (Boldizsár Emlékház - fedett szín) 
 

Rendezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják. 
 

A Gubbantós Páros Néptáncverseny versenyfelhívása elérhető a település weblapján, a facebook-on és Uszód 

Község Önkormányzatánál. 
 

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a vállalásunknak megfelelően (jubileumi év) az Uszódi Krónika 2018 márci-

usában jelenik meg utoljára a „jelenlegi” tematikával és gyakorisággal. A szerkesztők vállalták, hogy Uszód te-

lepülés értékeinek, hagyományainak, régi eseményeinek, történéseinek összegyűjtését továbbra is szívügyüknek 

tekintik. Az Uszódi Krónikát az eddigi 2 hónapos gyakoriságtól eltérően ritkább kiadás mellett, szerkezetében 

megváltozva ugyan, de folytatni szeretnénk. A szerkesztők továbbra is kérik a lakosság segítségét. 

Uszód Község Önkormányzata nevében köszönjük a szerkesztőknek Uszód község újra-településének 300 éves 

évfordulója méltó megünneplése érdekében végzett kiemelkedő munkáját. 

Szerkesztésben részt vettek: 

Szabóné Kovács Teodóra Krisztina, Kéri Benedek Atanáz, Vörös Zoltánné, Samu Sándorné, Szijártóné Samu 

Erna, Filus Angelika Erzsébet, Kiss Péterné, Nyaka Erika, Bedi Gyula 
 
 

2018-ban szeretnénk településünk külső megjelenésén az Önök segítségével változtatni, településünket még 

vonzóbbá tenni. Arra szeretnénk minden kedves uszódi ingatlan tulajdonost kérni, hogy ablakaikba vagy keríté-

seik falnyílásaiba helyezzenek el ablakonként, nyílásonként legalább egy tő piros muskátlit. 

Természetesen a virágágyásokban, virágtartókban, közintézmények ablakaiban a tavalyi évhez hasonlóan Ön-

kormányzatunk is piros muskátlit fog ültetni. Előre is köszönjük azoknak, akik velünk együtt gondolkodva 

szépítik környezetüket és segítik törekvéseinket. 

 


