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Tisztelt Uszódiak! 
 

November 1-jén 18,00 órai kezdettel a Hősök terén ismételten meggyújtjuk a "nagy gyertyát" elhunyt 
szeretteink emlékére. Kérjük, minél többen vegyünk részt a néma megemlékezésen. 
 
 

Tisztelt Nyugdíjasok, Nyugdíjszerű ellátásban részesülők!  
 

Uszód Község Önkormányzat a Művelődési Ház felújítása miatt az idén nem tudja megrendezni a ha-

gyományos Idősek Napja alkalmából szervezett rendezvényét. Önkormányzatunk képviselő-testülete 

minden kedves nyugdíjasunknak és nyugdíjszerű ellátásban részesülő lakosunknak jó egészséget, boldog 

családi életet kíván. 

Külön szeretettel köszöntjük: 

- legidősebb hölgy lakosunkat: 

Tóth Gáborné (született: Nagy Julianna Uszód, 1919. szeptember 13.) 

- legidősebb férfi lakosunkat: 

Szöllősi Lajos (született: Uszód, 1929. október 15.) 

- legidősebb Uszódon élő házaspár: 

- Szöllősi Lajos (született: Uszód, 1929. október 15.) 

Szöllősi Lajosné (született: Mészáros Ágnes Géderlak, 1934. január 20.) 

házasságkötésük időpontja: Géderlak, 1952. november 29. 

- legidősebb házaspár, aki Uszódon kötött házasságot: 

Ignácz József (született: Tengelic, 1935. május 12.) 

Ignácz Józsefné (született: Katona Erzsébet Uszód, 1935. április 25.) 

házasságkötésük időpontja: Uszód, 1954. november 10. 
 

Benedek Péter Emléknap 

Benedek Péter Általános Iskola, Könyvtár 

2018. november 16.  

A Benedek Péter Általános Iskola és a Kék-Sziget Óvoda november 16-án rendezi a Benedek Péter Em-

léknapot, melyre mindenkit szeretettel várnak. 

PROGRAMOK 
14.00 A Lóca együttes Márton napi műsora  

16.00 Ünnepi műsor 

- Kék-Sziget Óvoda 

- Benedek Péter Általános Iskola 

- Pálinkás Péter és együttese zenés előadása haza - és szülőföld szeretetéről 

 

Művelődési Ház belső felújítása a tervek szerint 2018. december közepéig befejeződik, így a községi  

Karácsonyi Ünnepséget a Benedek Péter Általános Iskola és a Kék Sziget Óvoda közreműködésével már 

a megújult belső környezetben tudjuk megtartani 2018. december 21-én. Részletekről és a tervezett prog-

ramról mindenkit értesíteni fogunk. 

 
 

2019-ben is az Önök segítségével szeretnénk településünket vonzóbbá tenni. Arra szeretnénk minden 

kedves uszódi ingatlan tulajdonost kérni, hogy 2019-ben ablakaikba vagy kerítéseik falnyílásaiba helyez-

zenek el legalább egy tő piros muskátlit. 

Természetesen a virágágyásokban, virágtartókban, közintézmények ablakaiban az idei évhez hasonlóan 

Önkormányzatunk is piros muskátlit fog ültetni. Előre is köszönjük azoknak, akik velünk együtt gondol-

kodva szépítik környezetüket és segítik törekvéseinket. Kérjük, a muskátlik átteleltetésében segítsék 

egymást. Várjuk azok jelentkezését, akik az átteleltetésben önkormányzatunk segítségére tudnak lenni. 


