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ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
Beszámoló a 2007. október 10-én tartott képviselő-testületi
ülésen történtekről:
Úrhida Községi Önkormányzat Képviselő testülete úgy határozott, hogy
- csatlakozik a Sárvíz Helyi Leader Közösséghez, alapítója lesz
a megalakuló, jogi személyiséggel rendelkező szervezeti formának, a Sárvíz térség felzárkóztatása, vidékfejlesztési elképzeléseinek megvalósítása érdekében,
- megbízza Csörgő Istvánt Úrhida összes útjainak síkosságmentesítési és hó-eltakarítási munkálatainak elvégzésével
2007. november 16. napjától 2008. március 15. napjáig,
- a képviselők számára adható tiszteletdíjat 2007-ben nem veszi
fel,
- megbízza Kercser Viktor földmérőt a Petőfi utca meghosszabbításának útkitűzési munkálatainak elvégzésével a Szabályozási Tervnek megfelelően,
- a 2008. évi éves belső ellenőrzési tervet jóváhagyja.
Beszámoló a 2007. november 7-én tartott képviselő-testületi
ülésén történtekről:
Úrhida Községi Önkormányzat Képviselő testülete úgy határozott, hogy

TISZTELT ÚRHIDAI LAKOSOK!
A várható téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési
munkák zavartalan lebonyolítása végett, kérjük
Önöket, hogy gépjárműveiket lehetőleg ne hagyják a
közterületeken.
Dancs Norbert
jegyző

- kezdeményezi a KDOP-2007-5.1.1-Közoktatási Infrastrukturális Fejlesztés támogatására kiírt pályázaton történő indulást.
Ennek keretében pályázik egy korszerű tornaterem és új iskolaépület építésére.
Beszámoló a 2007. november 14-én tartott képviselő-testületi ülésen történtekről:
Úrhida Községi Önkormányzat Képviselő testülete úgy határozott, hogy
- 2008. január 1-től önálló védőnői körzet kialakítását kezdeményezi,
- Úrhida Község közigazgatási területére körzeti védőnői feladatainak ellátásával, 2008. január 1-től, megbízza Soósné
Fekete Évát,
- egyetért, Dr. Csizek Tibor rendőr alezredes úr Székesfehérvár
Rendőrkapitányság, kapitányságvezetővé történő kinevezésére
tett javaslattal,
- elfogadja a közoktatási feladatok ellátására és az intézmények
működtetésére, fejlesztésére vonatkozó intézkedési tervét, a
2007-2013 időszakra,
- a 299/3. hrsz-ú ingatlanját Gránit utcának nevezi el.
- egyetért a Kistérségi Operatív Program tervezettel.
Bognár József
polgármester

A Polgármesteri Hivatal
ünnep környéki ügyfélfogadási rendje
2007. december 22-én (szombat)

8.00-11.00-ig

2007. december 23-27-ig

Nincs ügyfélfogadás

2007. december 28-án (péntek)

8.00-11.00-ig

Tisztelt Lakók!

2007. december 29-én (szombat)

8.00-11.00-ig

Ezúton értesítjük Önöket az ünnepi lakossági hulladékszállítás
rendjéről.

2007. december 30 - 2008. január 1-ig Nincs ügyfélfogadás

2007. 12. 25-én esedékes szállítást
2007. 12. 22-én, szombaton,

ÚRHIDA Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2007 (X.15.) számú rendelete szerint
3.§

illetve a
2008. 01. 01- én esedékes szállítást
2007. 12. 29-én, szombaton
fogja a szolgáltató elvégezni.

Az üzletek nyitva tartási ideje a lakókörnyezet érdekeit
figyelembe véve:
vasárnap, hétfő, kedd, szerda, csütörtök napokon
5 órától 22 óráig,
péntek és szombat napokon 5 órától 24 óráig tart.
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Pályázati felhívás

Tisztelt Úrhidai Polgárok !

Tisztelt lakók, Úrhida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete pályázatot ír ki két témakörben.
1./ Szeretnénk településünket több fajta kiadványban népszerűsíteni, megmutatni értékeinket, bemutatni községünket.
Várjuk ötleteiket olyan Úrhidára jellemző rövid max. négy-öt
szóból álló mondat megfogalmazására, amely jellemző településünkre és egy idegen számára is vonzó képet nyújt községünkről.
Pl. „Úrhida a nyugalom szigete.”

Közeleg a karácsony, a családok legszentebb, legmeghittebb
ünnepe. Olyan ünnep, aminek hatása alól szinte senki nem tudja kivonni magát. Az ünnep mindannyiunkban megszólaltatja a
szeretet örök csöngettyűjét. Ez a hang a családot, az otthon
melegét juttatja eszünkbe. Az ünnep hangulatában a másik
emberre figyelünk, és arra gondolunk, hogy mit nyújthatunk
szeretteinknek, azoknak, akik fontosak számunkra. Nem drága
ajándékok jelentik szeretetünket, hanem önmagunkból mit
adhatunk. Az az ember, aki igazi harmóniát tud teremteni saját
belső világában, aki nemcsak saját magáért él, az tud igazán
családja, környezete, barátok, munkatársak felé is igazi harmóniát sugározni.
Közeleg az újév, az új remények és várakozások időszaka. Az
év vége az öröm, az ünnep mellett alkalmat ad arra is, hogy
számvetést készítsünk az eltelt esztendőről és megtervezzük a
jövőt.

2./ Lassan készülőben van a Szovjet hősi emlékmű mögötti
terület rendezése és időszerűvé vált az elnevezése.
Várjuk ötleteiket a terület elnevezésére vonatkozóan.
Kérjük Önöket, hogy ötleteiket egy pár mondattal indokolni
szíveskedjenek.
Mindkét témakörben a képviselő-testület döntésének megfelelően az első helyezett 5-5 ezer forint jutalomban részesül.
A pályázat beadás módja és helye: Polgármester Hivatalban,
ügyfélszolgálati időben, zárt borítékban, vagy elektronikus
úton a bognar.j@freemail.hu e-mail címre.
Beadási határidő: 2008. január 15.
Elbírálás: 2008. január 31-ig.

Tisztelt Lakók!
Szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy a Közmeghallgatás várható időpontja 2008. január. 25. 17 óra.
Ezúton szeretném megköszönni a képviselő-testület egész éves
áldozatos munkáját, akik látva településünk nehéz anyagi
helyzetét lemondtak az eddigi tiszteletdíjukról.
Valamint szeretném megköszönni valamennyi szervezetnek és
lakónak, akik bármi módon segítettek akár a rendezvények
szervezésében, lebonyolításában vagy az önkormányzat területeinek rendezésében, csinosításában, az önzetlen, odaadó munkájukat.
Bognár József
polgármester

Tisztelt Úrhidai vállalkozók!
Vállalkozói adatbázist szeretnénk létrehozni, amely településünk honlapján mindenki számára elérhetővé válna. Szerencsére egyre többen kezdenek úgy gondolkodni, hogy lehetőség
szerint helyi vállalkozóval akarnak dolgoztatni, vagy szolgáltatását igénybe venni. Ebben szeretnénk segítséget nyújtani,
mely természetesen mindenki számára ingyenes lenne. Készülőben van a Sárrét Kistáj településeinek közös weboldala,
amelyről szintén elérhetővé válik az adatbázis, így a környező
települések lakói számára is elérhető lesz. Kérjük, amennyiben
szeretnék cégüket, vállalkozásukat e formában megismertetni,
megjeleníteni, a következő e-mail címre, a vállalkozás nevét,
tevékenységi körét, és elérhetőségeit eljuttatni szíveskedjenek:
bognar.j@freemail.hu

MÓRA LÁSZLÓ:

Karácsony édes ünnepén
Legyen ma templom minden ember szíve,
Melyben a lélek szárnyat bontogat!
Karácsony édes ünnepén
Legyen imádság minden gondolat.
Legyen ma templom minden ember szíve,
S legyen a templom tiszta, szent fehér.
Karácsony édes ünnepén
Istennek tetsző legyen a kenyér.
Szálljon szívünkbe áldott akarat,
Ez kösse egybe mind a kezeket.
Karácsony édes ünnepén
Te légy vendégünk: Jóság, Szeretet!
Akinek könnyet osztogat az Élet
És kín a napja, kín az éjjele,
Karácsony édes ünnepén
Ne fuss előle! Óh beszélj vele!
Testét takard be s enyhítsd sok sebét!
Óh lásd meg, tudd meg: testvér ő veled.
Karácsony édes ünnepén
A szíved szépül, őt ha öleled.
Az emberszívek örökélő őre
Tegye ma össze mind a kezeket!
Karácsony édes ünnepén
Maradj vendégünk: Jóság, Szeretet!

Úrhida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete, valamint a Polgármesteri Hivatal
dolgozói nevében kívánok minden kedves Úrhidai
Polgárnak békés, boldog karácsonyi ünnepeket,
eredményekben gazdag újesztendőt.
Bognár József
polgármester
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ISKOLÁNK HÍREI
Legfontosabb örömteli hírünk, hogy önkormányzatunk pályázati támogatással új modern szaktantermekkel, könyvtárral,
digitális eszközökkel, sószobával felszerelt iskola és tornaterem építését tervezi a következő évben. A képviselőtestület már
határozott a pályázat benyújtásáról.
Tanévünk eseményei a következők: Szeptember harmadikán
kezdtünk, a hagyományos reggeli tanévnyitó ünnepséggel és az
azt követő osztályfőnöki órákkal. Szeptember 13-án tartottuk
közös szülői értekezletünket. A tavalyi tanévünk továbbtanulási
eredménye is jó volt, a tanulóink 86%-a jutott be az általa megjelölt első vagy második helyre. Tanulóink 14%-a gimnáziumba, 58%-a szakközépiskolába, 28%-a szakiskolába tanult tovább.

Szeptember 21-én, pénteken tanítási időben hagyományos
sportnapunkat tartottuk, amit közös gimnasztikával és futóversennyel nyitottuk. Óránként más és más programok közül
választhattak tanulóink. A labdajátékok, mint a floorball, foci,
kosár, tollas, ping-pong mellett számtalan ügyességi verseny is
volt, például hullahopp, sorversenyek, kerékpáros vetélkedő.
Október a természet hónapja iskolánkban, aminek a programjait Bán Balázs tanár úr állította össze és bonyolította le. Október elsején délután kerékpártúrát szervezett a tanár úr a
kőszárhegyi kilátóhoz, október 15-én pedig Jenőbe. A hagyományos őszi hulladékpapír gyűjtésünket e hónapban rendeztük,
ahol több mint 6 tonna papírt gyűjtöttek gyermekeink. Az alsó
tagozatban a 3. osztályosok lettek az elsők, a felsőben a 6. osztályosoknak sikerült a legtöbb mennyiségű papírt összegyűjteni. Minden osztály teljesítményét tortával jutalmaztuk és a
papír maradék ellenértéket a gyűjtés arányában az osztályok
között szétosztottuk.

Október 20-án szombaton csatlakoztunk az országos szemétgyűjtési akcióhoz és részt vettünk a település szemétgyűjtési és
faültetési programjában. A sportpálya és az iskolaudvar köré
ültettünk jó néhány fát.

Október 12-én, pénteken délután a Tropicariumba és a luxusautó kiállításra látogathattak el a jelentkezők Szabó Gyöngyi
tanárnő szervezésében. Október 26-án teadélutánon vehettek
részt tanulóink.
Október 19-án tartottuk megható, emlékezetes ünnepségünket a
köztársaság kikiáltásáról, Bognár Andrea tanárnő szervezésében.

November 9-én iskolánk társastánc szakkörös tanulói is köszöntötték a településen lakó idős embereket.
A novembert az egészség jegyében Szalainé Cseh Katalin szervezte. November 23-án rendeztük hagyományos egészségnapunkat. A megszokott lúdtalptorna, gyümölcssaláta készítés,
kozmetika mellett az önismereti, konfliktuskezelési foglakozások, biotermék-bemutató és egészséges ételekről szóló foglakozás is helyt kapott. Az alsósoknak az egészséggel kapcsolatos vetélkedőt is szerveztünk. Aznap déltől a szülők, felnőttek
adhattak vért az önkormányzat épületében.
A hónapban több alkalommal egészséges ételekből ételkóstolót
tartottunk nemcsak a gyermekeknek, hanem a szülőknek is,
amit többségében Szalainé és Lencsésné Kati nénik készítettek.
November 16-án Nádasdladányban vett részt gyermekeink egy
része tanulmányi versenyen. Első helyezést szerzett Filkorn
László 3. osztályos tanuló a matematika versenyen. Második
helyezést ért az activity csapata (Benkő Dávid, Kovács Zsolt,
Müller Alexandra, Pordán Balázs) a meserajz versenyen az első
osztályosok (Hegedűs Jázmin, Markovits Vivien, Nagy Friderika), Császár Elena első osztályos tanulónk a versmondó
versenyen és Brownwood Joshua 8. osztályos tanulónk a
szófajvetélkedőn. Harmadik helyezettek lettek a második osztályosok (Benkő Dorina, Jánosi Bálint, Málik Dorina) a meserajz vetélkedőn, Brownwood Andrew (4. osztály) a matematika
versenyen és Császár Bianka (6. osztály) ly vagy j helyesírás
vetélkedőn.
December 21-én iskolánk tanulói lehetőséget kaptak, hogy a
Művészetek Palotájában ingyenesen megnézzék, meghallgassák a Diótörő bábjátékot a Nemzeti Filharmonikusok kíséretében, Kocsis Zoltán vezényletével.
Házi tisztasági versenyünkön a tiszta, rendes osztály minősítést
novemberben és a többi hónapokban is alsóban az 1. osztály,
felsőben az 5. osztály nyerte el. Novemberben alsóban a 4.
osztály holtversenyben lett az első az 1. osztállyal.
Beiskolázással kapcsolatos információk
A leendő első osztályos szülőknek és gyermekeiknek több lehetőséget is biztosítunk iskolánk és tanítóink megismerésére. Ez
évben decembertől havonta egy alkalommal várják tanítóink az
iskolába készülő nagycsoportosokat szüleikkel játékos foglalkozásokra, az alábbi időpontokban:
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 December 19-én, szerdán 15.30 órától a gyermek és szülői
foglakozások témája: Itt a karácsony.
 Január 9-én, szerdán 15.30 órától szülői értekezletet rendezünk, ahol a szülők kapnak bővebb információt iskolánkról
és a leendő első osztályról a leendő osztálytanítótól. Ez idő
alatt a gyermekeknek télköszöntő címmel tartjuk az ismerkedő órát.
 Február 5-én, kedden 15.30 órától a leendő első osztályos
tanító néni tart foglakozást a iskolába készülőknek farsangi
készülődés címmel. A szülői foglakozás témája: iskolába
készülünk.
 Március 12-én, szerdán 15.30 órától megrendezendő foglakozásaink címe: Mozogjunk együtt (a szülők rövid táncleckét vehetnek).
Január 22-én, kedden a második órában 8.55-9.40-ig a leendő
első osztályos gyermekek meglátogatják az első osztályunkat,
ismerkednek az iskolával. (Az iskola egyes számú tanterme az
első osztályosoké.)
Február 20-án, szerdán hagyományos nyílt napunkat rendezzük
meg, ahol bármely osztály, tanóra meglátogatható az első
három órában. Ha esetleg ez az időpont nem lenne megfelelő,
előzetes, akár telefonos egyeztetés alapján más időpontban is
meglátogatható tanóra.

Február 8-án, pénteken 15 órától gyermekfarsangot tartunk,
ahol az érdeklődő leendő elsős gyermekeket is várjuk szeretettel.
Február 9-én szombaton este rendezzük hagyományos szülőfarsangunkat, ahová minden felnőtt érdeklődőt szeretettel
várunk.
Március 26-tól 28-ig minden nap 7.30-15.30-ig várjuk a beiratkozásra a szülőket és lehetőség szerint a beiratkozandó
gyermeket is.
A beiratkozásra kötelezettek Úrhida község közigazgatási területén 6. életévét 2008. május 31-ig betöltő gyermekek.
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek: a
gyermek születési anyakönyvi kivonata, óvodai szakvéleménye, szakértői bizottság vagy nevelési tanácsadó véleménye
(ha van ilyen), TAJ száma; a szülő személyi igazolványa,
lakcímkártyája.
A mellékelt igénylőlapot a tanulói tankönyvtámogatáshoz legkésőbb a beiratkozáskor le kell adni, a jogosultságot igazoló
dokumentumokkal együtt.
Iskolánkról bővebb tájékoztatást kaphatnak az
urhidaiskola.uw.hu honlapunkon.
Liedermajer Heléna
intézményvezető

Kis Óvodánk nagy hírei!
Ősz elején szépítettük az udvarunkat. Szülői összefogással és
az összegyűjtött támogatásokat is felhasználva kicsit felújítottuk a régi kültéri játékokat. Szebbé varázsoltuk a kinti élet
légkörét a sok színes, érdekes növénnyel, virággal.
November 9-én az idősek napján kedveskedtek kis óvodásaink
a meghívottaknak. A műsor nagy sikert aratott, és meghatottságot varázsolt a fáradt, élettapasztalt, számunkra oly kedves
arcokra.
November közepén sportnapon vehettek részt az óvodások.
Soós Tamás (helyi karate-klub vezetője) kezdeményezésének
köszönhetően átmozgattuk a piciket. Volt ott akadálypálya
(„alagúttal, helyekkel”…), sorverseny, és még az anyukák is
besegítettek az utolsó számnál a kötélhúzásnál. A hangulat fergeteges volt, sok felszabadult, boldog gyermek, igazán kifutkoshatta és kikiabálhatta magát a sportolás, illetve szurkolás
alatt. A végén mindenkinek jutott egy kis energia egy-két csoki
formájában. Reméljük lesz még ilyenben részünk!
December 6-án végre megjött a várva-várt Mikulás. Nagyon készültünk szép versekkel, műsorral. Mikulás bácsi sem hagyott bennünket ajándék nélkül. Az óvodába
meglepetésnek kis ajándékcsomagot helyezett el minden csöppségnek.
A kultúrteremben aztán meghallgatta a műsorunkat és még külön megajándékozott
szaloncukorral mindenkit, sőt még a Krampusz is csak mézes sütit hozott nekünk.
Az óvó nénik is nagyon szép bábjátékot adtak elő, mely még a felnőtteket is megnevettette.
Készülvén a karácsonyra, az Óvoda előterében kis vásárt rendeztünk. Sok szülő
ügyes keze, és kreativitása gyönyörű tárgyakat készített, melyeket megvásárlásra
kínálunk egészen karácsonyig. A kínálat folyamatosan bővül és változik. Rengeteg
szép, és hasznos ajándék közül lehet válogatni és ne felejtsük el, a bevétel teljes
egészéből szintén az óvodásokat támogatjuk! Kérjük az úrhidai lakosokat látogassanak el napközben hozzánk, hátha sikerül egy-két karácsonyi ajándékot nálunk beszerezni.
Ezúton is köszönjük szépen az aktív szülők részvételét, sok munkájukat és az irányú
kezdeményezésüket, hogy szebbé, jobbá tegyék az úrhidai ovisok életét. Külön
kiemelném a sok dolgos szülő közül Berkiné Katit, aki hihetetlen hozzáállással, és
önzetlen segítségével, mint egy éllovasa a kis csapatnak, de természetesen hosszú
lenne még a lista.
Mindenkinek nagyon szép, szeretetteljes, meghitt karácsonyt kívánunk
és boldog új évet!
Óvoda
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Civil hírek
Énekes Pacsirták
Igen, az úrhidai énekes Pacsirtákról van szó, de csak átvitt
értelemben. A valódi nevünk Harmónia Női Kar. Eme rövid kis
szösszenetben bemutatnám ezt a lelkes kis társaságot. 2006.
őszén alakultunk és immár betöltöttük az 1 éves kort is. Jelen
pillanatban tizenkét hölgy tagja van a kórusnak, de ez bármikor
változhat, ha kedvet érez ahhoz, hogy egy vidám csapat tagja
legyen. Eddig is folyamatosan bővült a létszám.
Természetesen egy kórusnak szüksége van egy kórusvezetőre
is, aki megtanítja nekünk azokat a dalokat, melyeket együtt
választunk ki. A Női Kar lelke Filkorn Krisztina, aki Munkácson zenepedagógusi szakon végzett, és tudását örömmel osztja
meg a kórus tagjaival. Rólunk röviden csak annyit, hogy vegyesen vagyunk a diáktól egészen a nyugdíjasig.
Hetente egyszer, szerdán, fellépések előtt hetente két alkalommal, hétfői és szerdai napokon 18 órakor az iskolában ülünk
össze és dalolászunk, mindemellett jókat szórakozunk. Korunktól függetlenül lélekben mind cserfes kis diákok vagyunk, egy
kedves tanárnő felügyelete alatt. Összhangban vagyunk egymással, és ez a harmónia az előadásaink során is kifejezésre jut.
Repertoárunkban szerepelnek mind világi, mind egyházi énekek.
Eddig már léptünk fel szeretett falunkban több ünnep alkalmával, de Székesfehérvárra is eljutott hírünk, és lehetőséget kaptunk a Himnusz előadására, melyet tapssal jutalmazott a közönség. A közeljövőben újabb székesfehérvári meghívásnak teszünk eleget. Az Egyesített Szociális Intézmény 4-es Gondozási Központban karácsonyi műsorral kedveskedünk a lakóknak. Úrhidán a Tájházban és a templomban állunk újra a hallgatóság elé, és reméljük, sikerül olyan műsort összeállítani,
hogy azt mondják, érdemes volt létrehozni ezt a kis közösséget,
és előadásunkkal hozzájárulhatunk a karácsonyi ünnep fényéhez, melegéhez. A távolabbi jövőben szeretnénk folytatni tevékenységünket, miközben kikapcsolódunk, és sokat nevetünk.
Ki tudja, talán egyszer valamilyen formában megmérettetünk.
Szeretettel várunk mindenkit, aki csatlakozni kíván egy jó
kedélyű társasághoz. Jelentkezni folyamatosan lehet Filkorn

Krisztina kórusvezetőnél a 22/362-733-as telefonszámon.
Minden kedves úrhidai lakosnak ezúton kíván békés, boldog,
nyugodt, szeretetteljes Karácsonyt, és örömökben gazdag,
boldog Újesztendőt a Harmónia Női Kar.
(A cikk írója: Néma Marianna és Benkőné Ötvös Erzsébet)

Filkorn Krisztina kórusvezető
és a kórus

Polyákné Gulyás Erika, Farkas Ferencné - Jucika, Szabó
Zoltánné - Erika, Benkőné Ötvös Erzsébet - Zsóka, Néma
Marianna - Maja, Tóth Lászlóné - Márti, Bíróné Májer Rita,
Kubik Zsoltné - Kati, Keserű Lászlóné - Vera, Némáné Horváth
Valéria

Karate OB
Az A.J.K.A. Shotokan Karate-Do Szövetség 2007. november 10-én rendezte idei Magyar Bajnokságát Székesfehérváron. A
versenyen 10 egyesület 176 karatékája lépett tatamira. Az ALBA SHOTOKAN DOJO úrhidai tagozatát 8 fő képviselte, akik 6
ezüst- és 3 bronzérmet szereztek, valamint Simon
Csaba átvehette a legfiatalabb versenyzőnek járó díjat.
Tanítójuk, Soós Tamás is eredményesen szerepelt, 2
arany és 2 bronzéremmel járult hozzá az úrhidai klub
sikeréhez. Így elmondható, hogy az első megmérettetés
sikeres volt gyermekeink számára.
Ezüstérmesek:
•Harangozó Roland
•Ivanics Zoltán
•Szabó Edvin
•Ivanics Zoltán - Harangozó Roland Ivanics József csapatban
Bronzérmesek:
•Farádi Tamás
•Ivanics József 2-szer
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Aerobik a téli kilók ellen
2006 novembere óta heti két alkalommal van lehetőség Úrhidán a Kultúrházban a mozogni vágyó hölgyeknek, lányoknak
egy kis aktív kikapcsolódásra. Családias, baráti környezetben
megszabadulhatunk a felesleges kilóktól, karcsúbbá, feszesebbé válhatunk. A mozgás hozzásegít a fittség érzéséhez, a jobb
közérzethez és egészségünk megőrzéséhez. Mára már egy kis
baráti közösség is kialakult. Nemcsak a tornán találkozunk!
Emlékezetes grillpartit szerveztünk a nyáron, az étlapon csak
egészséges ételek szerepeltek. Többször volt lehetőségünk a
szabadban tornázni a nyári estéken. A baráti társaságunk nyitott, várunk mindenkit szeretettel!
Külünböző óratípusokkal és eszközökkel ismerkedhetsz meg:
- Aerobik: zenére végzett lépések és szökkenések koreografált
kombinációja.
Célja: zsírégetés, szálkásítás, az állóképesség javítása.
- Stepaerobik: a steppadra való fel- és lelépések és ugrások
kombinációja.
Egyszerűbb vagy bonyolultabb koreográfia ismétlése.
Célja: Az állóképesség javítása, intenzív zsírégetés, comb és fenékerősítés.
- Erősítés: súlyzókkal, gumiszalaggal, labdával álló helyzetben
és talajon végzett gyakorlatok.
Célja: A kritikus zónák (váll, has, fenék, comb) erősítése, formálása.

Időpont:

Páros héten: hétfő, péntek 19h
Páratlan héten: kedd, csüt. 19h

Gyere, és legyél Te is a csapatunk tagja!
Érdeklődni: Gáspár Viktória, telefon 20/9941-062

KEDVES ÚRHIDAI SZÜLŐK!
1 éves lett a Baba-mama klub. (Klub napok: minden csütörtökön 9-11 óráig)
Sok kellemes napot töltöttünk együtt, színes programokkal díszítve.
Létrejött az Életünk Értelme Gyermekalapítvány
(számla sz.: 72900075 10501784), mely az úrhidai gyerekek életét szeretné jobbá tenni.
Új programként indul az OVIS TORNA.
Kezdetben minden páratlan héten hétfőn 16.30 órai kezdéssel, páros héten csütörtökönként 16
órai indulással az Önkormányzat kultúrtermében.
Szeretettel várok minden ovis korú csöppséget, a Baba-mama klub kapuja pedig a kisebbek
előtt áll nyitva.
Szalay Zsuzsa (Baba-mama klubvezető)
Telefon: 06/20 473-3001, email: zsuzska@ kabelsat.hu

Idősek Napja
A civil szervezetek kezdeményezésére a képviselő-testület
támogatásával, november 9-én hagyományőrző szándékkal
megrendezésre került az Idősek Napja rendezvény.
Meghívást kaptak a településen élő, 70. életévüket betöltött
személyek és házastársaik.
A programot Polyák István a Civil Kerek Asztal Elnökének
bevezetője, majd Bognár József polgármester köszöntője
nyitotta meg. A műsorban felléptek az általános iskola
diákjai, óvodások, az Őszirózsa Nyugdíjas Énekkar, a Harmónia Női Kar, és a Kamara Tánc Együttes tagjai.
A képviselő-testület vacsorával látta vendégül az érintetteket.
Iskolások műsora
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Meghívó
KEDVES ÚRHIDAI LAKOSOK
2007. december 22-én 18,00-kor

„A szeretet csillagára nézek”
címmel
A Falu karácsonya
műsor kerül megrendezésre
A Tájház Közösségi Házban
(Úrhida, Kossuth Lajos utca 32.)
Szeretettel várunk minden érdeklődőt,
különösen azokat, akik az ünnepeket egyedül, magányosan töltik!
A rendezvény szervezői:
Úrhidai Önkormányzat, Katolikus Egyházközség, Iskola, Óvoda, Úrhidai
Nyugdíjas Egyesület, Harmonia Női Kar, Úrhidáért Egyesület …

Füvesítés és fásítás
Szeptember 29-én folytatódott a Szovjet Hősi Emlékmű
mögötti terület parkosítása. Ezen a szép derűs napon a füvesítés
volt soron. A lelkes kis csapat a délelőtt folyamán a talaj
felrotálása és elegyengetése után elszórta az Úrhidáért
Egyesület által felajánlott, 50 kg fűmagot. A tavasszal elültetett
fák az igen meleg nyár ellenére igen jó százalékban megeredtek.
Október 20-án az önkormányzat összefogva a Magyar Közút
KHT-val és a településen működő civil szervezetekkel,

intézményekkel (iskola, óvoda) a község területén szemétgyűjtést és a bekötőút mellett faültetést szervezett. A szemétgyűjtést iskolánk diákjai igen jó kedvvel, a tanárok felügyelete
mellett végezték.
A bekötőút mellett az északi oldalon az önkormányzat által
vásárolt, 70 db „nagylevelű hárs” került telepítésre, melyek
elültetése mellett örökbefogadásukra volt lehetőség. Minden fa
gazdára talált, akik reméljük, hogy a gondoskodásról sem
feledkeznek meg.
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MEGHÍVÓ
Az Úrhidai Egyház Közösség szeretettel meghív minden Úrhidai lakost
és érdeklődőt a templomban tartandó decemberi és 2008 Újévi rendezvényeire!
Dec. 22-én szombat délután 15 óra 30 MISE utána Adventi zenés műsor
és gyertyagyújtás
Dec. 24-én hétfő Szenteste 22 óra IGELITURGIA
Dec. 25-én kedd Karácsony reggel 8 óra MISE
Dec. 25-én szerda Karácsony 2. nap reggel 8 óra IGELITURGIA
Dec. 30-án Szent család vasárnapja reggel 8 óra MISE
2008.
január 1-én Újév déli 12óra MISE
január 6-án Vízkereszt vasárnap reggel 8óra MISE

Gyerekek
2007. december 22-én, szombaton 9–12-ig a polgármesteri
hivatal nagytermében karácsonyi ajándékkészítést szervez
a gyermekjóléti szolgálat, az önkormányzat támogatásával.
Általános és középiskolás korú gyermekeket várunk szeretettel, mécses tartó, asztali dísz, és függő dísz készítésére.

KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT
A polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálati rendje:
hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:
Tel./fax: (22) 364-514

8.00-15.30 óráig
nincs ügyfélfogadás
13.00-17.00 óráig
nincs ügyfélfogadás
8.00-11.00 óráig

A polgármester fogadónapja:
ügyfélfogadási időben
Telefon: (22) 588-111
A jegyző fogadónapja:
ügyfélfogadási időben
Telefon: (22) 364-514
Puskás Károly falugazdász fogadónapja:
hétfő:
8.00-10.00 óráig
Telefon: (30) 265-2096
E-mail: puskas@fki.gov.hu
Gyermekjóléti szolgálat
ügyfélfogadási rendje:
Az Úrhidai Polgármesteri Hivatalban:
szerda:
10.00-12.00 óráig
Telefon: (22) 364-514
Székesfehérvár, Tolnai u. 10. sz. alatt:
kedd:
13.00-16.00 óráig
Telefon: (22) 332-058
Védőnő rendelési ideje:
Hétfő:
Tel.: (22) 364-517

8.00-11.00 óráig

Háziorvos rendelési ideje:
Dr. Várkonyi Mária: Tel.: (22) 364-517
hétfő:
13.30-16.30 óráig
péntek:
8.00-11.00 óráig

ÚRHIDAI
HÍREK

Terhesgondozás:
péntek:

8.00-9.00 óráig

Gyermekorvos rendelési ideje:
Dr. Fülöp Edit Tel.: (22) 364-517
hétfő:
12.00-13.00 óráig
csütörtök:
11.00-12.00 óráig
Fogorvosi szolgálat: (Szabadbattyán)
Dr. Kis Piroska: Tel.: (22) 362-612
hétfő:
7.00-13.00 óráig
kedd:
13.00-19.00 óráig
szerda:
13.00-19.00 óráig
péntek:
7.00-13.00 óráig
A gyógyszertár nyitva tartása:
a háziorvosi rendeléssel egyidőben
Városkörnyéki ügyelet:
Orvosok Háza
Székesfehérvár, Seregélyesi út 17.
Tel.: (22) 501-220
Fogorvosi ügyelet:
Telefon: (22) 502-140
munkanapokon:
16.00-másnap reggel 8.00-ig
hétvégén: az utolsó munkanap 16.00 órától az első
munkanap reggel 8.00 óráig

A posta nyitva tartása:
hétfő-péntek:

8.00-12.00 óráig
12.30-15.00 óráig

E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt.
Győr, Kandó Kálmán út 11-13.
Ügyfélszolgálat:
06-40-220-220
Hibabejelentés:
06-40-330-330
Közvilágítás hibabejelentés
06-40-330-330
E.On Dél-dunántúli Gázszolgáltató Zrt.
Székesfehérvári Régió
Szfvár, Király sor 1/A
Hibabejelentés:
06-40-404-040
Építésügy
Székesfehérvár,
Polgármesteri
Hivatal, Városház tér 1. II. em.
Schmidtné Lengyel Andrea
Építésigazgatási Iroda
22-537-175
Ügyfélfogadási idő:
hétfő:
13.00-15.00 óráig
szerda:
8.00-12.00, 13.00-18.00 óráig
péntek:
8.00-12.00 óráig
Lakossági szennyvízszippantás:
ÓZON Kft.
Székesfehérvár, Várfok u. 1.
Telefon: 22-315-307, 505-320
Rendőrség:
Tűzoltók:
Mentők:

Állatorvosi szolgálat:
Dr. Somogyi Lajos: Tel.: (22) 363-117
Szabadbattyán, Széchenyi u. 16/A

Segélyhívók:

Könyvtári nyitva tartás:
hétfő:
szerda:

Úrhida község hivatalos honlapja:
www.urhida.hu

13.00-16.00 óráig
14.00-17.00 óráig

FELELŐS KIADÓ: BRIBEN NYOMDA KFT. – ÚRHIDA, ZRÍNYI U. 10.
SZERKESZTŐSÉG: POLGÁRMESTERI HIVATAL, TEL., FAX: (22) 364-514
8142 ÚRHIDA, KOSSUTH L. U. 66.
ELŐKÉSZÍTÉS: VARGA TAMÁS NYOMDAI MUNKÁK: BRIBEN NYOMDA KFT.
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