ÚRHIDAI
HÍREK
AZ ÚRHIDAI ÖNKORMÁNYZAT KIADVÁNYA 2007 SZEPTEMBER

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Úrhidai polgárok!

Úrhida Napok 2007 – Csapatvezetők a főzés megkezdése előtt.

Önkormányzati tájékoztató
Tisztelt Úrhidai polgárok!
Beszámoló a 2007. július 25 -én tartott képviselő-testületi
ülésén történtekről:
Úrhida Községi Önkormányzat képviselő-testülete:
– 200.000,- Ft összegben hozzájárult az úrhidai Római Katolikus templom állagmegóvási, valamint részleges felújítási
munkálataihoz, mely támogatás a felhasznált építőanyag számla ellenében került kifizetésre.
– Szándékát fejezte ki önálló védőnői körzet kialakítására
2008. január 1-étől, és pályázatot írt ki a védőnői álláshely
betöltésére.
– Megtárgyalta a FEJÉRVÍZ ZRT. kérelmét a szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése tárgyában és az abban foglaltakhoz
hozzájárul, abban az esetben, ha a többi érintett önkormányzat
is támogatja.
– A tájház felújítási munkálataival megbízta a JAMILA Kft-t
4.857.523,- Ft (önkormányzati saját erő: 1.943.014,- Ft, pályázaton nyert: 2.914.509.-Ft) értékben az önkormányzat 2007.
évi költségvetésében a tájház felújítási munkálataira elkülönített összeg terhére.

Beszámoló a 2007. szeptember 12-én tartott képviselőtestületi ülésén történtekről:
Úrhida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
– Megtárgyalta és elfogadta Szabadbattyán Általános Művelődési Központ és tagintézményei 2007. I. félévi gazdálkodásáról
szóló beszámolót.
– Megtárgyalta és elfogadta az Önkormányzat 2007. I. félévi
gazdálkodásáról szóló beszámolót.
– Megtárgyalta és elfogadta a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, társulási megállapodásának és alapító okiratának módosítását.
– A Polgármesteri Hivatal irattár rendezési munkálataival és a
régi iratok Fejér Megyei Levéltárba történő leadásával megbízza a Poór-Ta-Ker Kft
– Csatlakozni kíván a hátrányos, szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2008. évi fordulójához.
Bognár József
polgármester
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FELHÍVÁS
2007. október 1-től

lomtalanítást
szervezünk a Vertikál Rt. közreműködésével a településen.
Felkérjük a lakosságot, hogy a háztartásokban felgyülemlett

nem veszélyes
azaz a háztartásokból származó, kiselejtezett lim-lom hulladékot lehetőség szerint szelektáltan,
anyagfajtánként – a kisdarabos, szóródó hulladékokat (pl.:maradék textíliák) lehetőség szerint összekötve
vagy zsákolva – továbbá a bútorokat, a hatékonyabb helykihasználás érdekében szétszerelve helyezzék ki a
házuk elé, arra a helyre, ahová az edényzeteket az ürítési napokon kihelyezik.
A kihelyezett, ép állapotban lévő elektrotechnikai hulladékok, úgymint háztartási kis-, és nagygépek,
távközlési berendezések, szórakoztató elektronikai készülékek (Pl: villanyvasaló, mikrohullámú sütő,
grillsütő, porszívó, hajnyíró, kenyérpirító, számológép, telefon, televízió, rádió, számítógép, stb.)
elszállításra kerülnek.
A lomhulladék kihelyezésének ideje legkésőbb október 1-je HÉTFŐ reggel 6 óra.

Az autók minden utcán csak egyszer mennek végig!
Kérjük, ne rakjanak ki ipari-, mezőgazdasági tevékenység következtében keletkezett hulladékot, építési
törmeléket valamint naponta képződő háztartási hulladékokat.
A lomtalanítás keretében veszélyes hulladék (akkumulátor, szárazelem, festékes doboz, növényvédőszer,
gyógyszer, olajos hulladék, fénycső, állati tetemek stb…) valamint építési törmelék (pala) és gumi hulladék
nem kerül elszállításra!
Úrhida, 2007. szeptember 22. Polgármesteri Hivatal

Tisztelt adófizető állampolgár!
Tisztelt Úrhidai
Lakosok!
A parlagfűvel szembeni közös védekezésünk
az elmúlt időszakban eredményre vezetett.
A helyszíni szemlék és a lakossági bejelentések utáni felszólítások hatásosak voltak.
Kérem Önöket, hogy a virágzási időtartam
hátralévő részében is lépjenek fel hatásosan
fenti gyomnövény ellen.
Dancs Norbert
jegyző

Emlékeztetőül tájékoztatom Önöket, hogy 2007. szeptember 17-én lejárt a
2007. második félévi adófizetési határidő. Szerencsére lakosaink nagy része
eleget tett ennek a kötelezettségnek. De elmaradások is vannak ezen a
területen. Főleg a gépjárműadó megfizetése maradt el nagyobb mértékben.
Felhívom a gépjárműadó hátralékosok figyelmét, amennyiben egy évi adótételt meghaladó adótartozásuk van, az adóhatóság kezdeményezi a gépjárműve forgalomból történő kivonását.
Községünkben 60 fő gépjármű tulajdonos nem kapott 2007. évre gépjárműadó kivetést. Ennek oka, hogy a központi adatok nem tartalmaznak teljesítményadatot gépjárművére vonatkozóan, amely alapján 2007. évtől adóztatunk. A központi adatszolgáltatástól folyamatosan fogjuk megkapni ezeket
az adatokat, melyek alapján folyamatosan készülnek a határozatok a megfizetendő adóról.
Köszönöm, hogy elolvasta tájékoztatómat.
Jánosi Lászlóné
adóügyi főmunkatárs
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ÓVODÁNK HÍREI
A 2007/2008-as nevelési év megkezdése előtt óvodánkban festési munkálatokat végeztek.
Kellemes, világos színt kaptak a csoportszobák, öltözők, folyosók. Augusztus végén takarítottunk, bútorokat rendeztünk, új
dekorációkat készítettünk, játékokat válogattunk. Megteremtettük azt a környezetet, amelyben rendezett, családias légkörben
várhattuk a gyerekeket.
Augusztus 31-én tűz-munka-balesetvédelmi oktatáson vettek
részt dolgozóink, mely minden évben kötelező. Az óvónénik
folyamatosan megtették a családlátogatásokat az új gyerekeknél. Őket szeptember 17-től várjuk intézményünkbe miután betöltötték 3. életévüket. A családlátogatásnak köszönhetően már
ismerős arcok fogadják őket az oviban, ezzel megkönnyítjük a
beszoktatás időszakát. Felvettük a kapcsolatot az óvoda logopédusával, aki szűrővizsgálatot végzett a nagycsoportos korú
gyermekek között. Akinél fejlesztésre szoruló területet talált,
azzal heti 2 alkalommal foglalkozik.
Megkezdődött néptánc tanfolyamunk is, mely a megszokott
időpontban csütörtökön reggelente zajlik.

Óvodásaink a Szüreti Felvonuláson
Szeptember 13-án csütörtökön tartottuk tanévnyitó szülői értekezletünket. Elmondtuk a fontos tudnivalókat, szabályokat és
kéréseinket. A néptánc mellett hittan és idegen nyelv foglalkozásra is lehetőségük lesz járni a gyerekeknek. Ismét felhívtuk a
figyelmet annak fontosságára, hogy csak egészséges gyermek
jöhet közösségbe. Minden szerdán gyümölcsnapot tartunk. A
szülők által behozott almából, körtéből, narancsból, kiwiből,
stb. gyümölcssalátát készítünk és együtt elfogyasztjuk a délelőtt folyamán. Óvodánk helyi nevelési programja az irodában
megtekinthető. Örülünk annak, ha érdekli a szülőket az intézményben folyó pedagógiai munka lényege, célja, folyamata.
Tájékoztattuk a szülőket az étkezési kedvezményekről. A tartósan beteg gyermek után 50% a kedvezmény, a 3 vagy több
gyermekes családoknál szintén 50% a kedvezmény, szociális
bizottsági támogatás után szintén 50% a kedvezmény, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek
után 100% a kedvezmény. Az ebédigénylő leadásakor kérjük
mellékelni az ezekhez kapcsolódó hivatalos okmányokat.
Hangsúlyoztuk, hogy az óvoda és a család együtt neveljük a
gyermeket, egymást kiegészítve. Nem a másikra hárítva a
felelősséget.

Folyamatosan szerveztük a szeptember 15-i szüreti felvonulást
és bált. A felvonulás megkezdése előtt rövid kis műsort adtak
óvodásaink. Izgatottan készültek szüreti hangulatú versekkel,
táncokkal. Alkalomhoz illő ruhában lovaskocsira ültünk és végigvonultunk a falu utcáin. A megállóhelyeken a kisbíró köszöntötte a nézelődőket, mi pedig táncra perdültünk. Fáradtan
értünk vissza a focipályára, ahol már várt bennünket a finom
ebéd. Kevés időnk jutott a pihenésre, azután készülődtünk az
esti bálra. Ügyes kezű szülők már előző nap feldíszítették a
termet. Izléses munkájuk a szüreti környezetet idézte. Sok szép
tombolatárgyat kaptunk, köszönjük!
Többen pártolójegy vásárlásával támogatták óvodánkat. Szép
számmal jöttek el a bálba, fogyasztottak a büfében. Reméljük
jól érezték magukat.
Szeptember 27-én, csütörtökön, nevelés nélküli munkanapot
tartottunk. Ezen a napon az óvodapedagógusokkal és szülőkkel
Szülő-nevelő-Konferencián vettünk részt Kőszárhegyen.
Az előadók Jeviczki Tamás pszichológus, Antal Judit óvodai
szaktanácsadó, Csóka Judit klinikai szakpszichológus volt. Az
előadások célcsoportja szülők és a leendő szülők, de az elhangzottakat minden bizonnyal hasznosnak találták a pedagógusok
is, akik nem hagyományos szülő-gyerek kapcsolatban alkalmazzák azokat. Az előadások ismeretanyagai az emberi kapcsolatok javítására is alkalmasak.
Október 2-án kedden fényképezkedés lesz intézményünkben. A
szokásokhoz hűen erre lehetőség van kisebb, nagyobb testvérrel együtt is.
Egész évben folyamatosan papír- és műanyagflakon gyűjtést
szervez a Szülői Munkaközösség.
Október első hetében közös megbeszélést tart az óvoda Alapítványának Kuratóriuma és a Szülői Szervezet. Itt megbeszéljük
a célkitűzéseket (csoportszobák parkettázása, mosdó bővítése,
parkosítás…), a bevételi és kiadási oldalakat, a pályázati lehetőségeket. Szeretnénk ha nemcsak azok a szülők tevékenykednének akik eddig is. Bármilyen módon támogathatnak bennünket: anyagbeszerzés kedvezményes áron, támogatók keresése,
kapcsolatok ápolása, társadalmi munka felajánlása… stb.
Kérjük, aki segíteni tud és akar, jelezze az óvodavezetőnek.
Nem először és nem utoljára köszönjük meg a támogatást, a
vállalkozóknak, partnereknek, szülőknek, akik nagyban hozzájárulnak gyermekeink boldogabb életéhez.
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ISKOLÁNK HÍREI
Tanévkezdés iskolánkban
A tanévnyitó ünnepségünket szokásunkhoz híven szeptember
első munkanapján 3-án 8 órától tartottuk. Néhány közérdekű
információt emelnék ki ünnepségünkről.
Az előző tanévben mind a tanulmányi eredmények, mind a
bukások száma kedvezően alakult. Az iskolai év végi tanulmányi átlaga 3,8 lett. Pótvizsgára csak 2 tanulót köteleztünk, akik
a hétfői vizsgára eredményesen felkészültek és javították érdemjegyüket.
A tavalyi év másik szép eredménye, hogy az előző nyolcadik
osztály 86%-a bejutott az első vagy második helyen megjelölt
középiskolába. A felvételi miatt ebben a tanévben is folytatjuk
a hetedik és nyolcadik osztályban a vizsgarendszert magyar és
matematika tantárgyakból
Ezévben két osztály osztályfőnöke változott, természetesen az
első és az ötödik osztályt kivéve. Régi tanítónk Kálmánné
Szerényi Judit jött vissza a gyesről és Kissné Skultéty
Viktória tanárnő pedig Bán-Németh Ildikót helyettesíti.
Az osztályok osztályfőnökei és termük a következő:
1. osztály
Kissné Körmendi Elvira
2. osztály
Lencsésné Cseh Katalin
3. osztály
Kálmánné Szerényi Judit
4. osztály
Szalainé Cseh Katalin
5. osztály
Szabó Gyöngyi
6. osztály
Bán Balázs
7. osztály
Bognár Andrea
8. osztály
Kissné Skultéty Viktória
Külön felhívom mindenki figyelmét, hogy a reggeli ügyelet
7.15 perctől kezdődik. Ez előtt felelősséget nem vállalunk senkiért. A tanórák előtt a becsengetés ideje változatlanul 7.45. A
késés fegyelmező intézkedést von maga után.
A tavalyi évhez hasonlóan az alsóban a kötelezően bevezetendő
mindennapos testnevelés miatt, azokon a napokon, amikor
nincs testnevelés óra, az első óra előtt 7.50-től kötelezően
negyed órás sportfoglalkozást tart a pedagógus.
Ezen kívül mindenki figyelmét felhívom, hogy a tanórák zavartalansága miatt a szülők az udvaron várhatják illetve eddig
kísérhetik gyermeküket. Újra emlékeztetek mindenkit arra,
hogy egy hét áll rendelkezésre a tanórai és szakköri mulasztások igazolására. Az iskolán kívüli, iskola által szervezett kötelező programokra csak orvosi igazolást, vagy előzetes, indokolt
szülői igazolást fogadunk el.
Tájékoztatom az alsós szülőket, hogy az alsós szöveges értékelés tanévünkben a törvények szerint már minden alsós osztályban bevezetésre került. A negyedik osztályt év végén természetesen már érdemjegyekkel kell értékelnünk, a külalakot pedig
változatlanul osztályzattal minősítjük.
A kötelességek mellett most is nagy hangsúlyt helyezünk a tanórán kívüli programokra is.
A szakköri kínálatunkból az alábbiakra volt kellő számú jelentkező:
Szakkör megnevezése
időpontja
a foglalkozást vezeti
– alsós tömegsport hétfő 13.40-14.25-ig
Bán Balázs
– felsős tömegsport hétfő 14.30-15.15-ig
Bán Balázs
– népi játékok
hétfő 5. óra
Szalainé Cseh Katalin
– énekkar
kedd 0. óra
Bognár Andrea
– alsós társastánc
péntek 5. óra
Leitner Tamásné
– felsős társastánc kedd 7. óra (péntek 6. óra) Leitner Tamásné

– ügyes kezek
csütörtök 5-6. órában Kálmánné Sz. Judit
– internet
szerda 7. óra
Szabó Gyöngyi
– furulya
szerda 6. óra
Bognár Andrea
– angol alsó
Bronnwood Klára
– angol felső
kedd 6. óra
Bronnwood Klára
– hittan
Darázs Józsefné
A könyvtárunk nyitvatartása:
Hétfő 6. óra
Kedd 6. óra
Szerda 5. óra
Csütörtök 6. óra
Könyvtáros: Bognár Andrea
A logopédiai foglalkozást szerdán 14.50–16.30-ig és pénteken
12.10–13.50 ig tartja Friesenhahn Mihály.
A fejlesztő foglalkozásokat Kálmánné Szerényi Judit vezeti
kedden és pénteken a 0. órában.
Az alábbi korrepetálásokat tartjuk rendszeresen, kötött időpontban:
megnevezése
időpontja
foglalkozásvezető
felsős matematika
hétfő 6. óra
Szabó Gyöngyi
német fejlesztő
csütörtök 6. óra
Kissné S. Viktória
felsős magyar
csütörtök 6. óra
Leitner Tamásné
alsós korrepetálások:
1. osztály hétfő 5. óra
2. osztály szerda 5. óra, kedden délután
3. osztály szerda 5. óra
4. osztály péntek 5. óra kéthetente osztályfőnöki órával váltva
A 8. osztályosok felvételi előkészítőjét kedden a 6. órában
matematikából, szerdán, csütörtökön a 7–8. órában magyarból
tartjuk.
A hónapról-hónapra változó programok sem maradhatnak el,
amiről a faliújságon tájékoztatunk mindenkit. Szeptember 21én rendezzük a szokásos sportnapunkat. Szabó Gyöngyi tanárnő október 12-én délutánra a Tropicariumba és a luxusautó
kiállításra tervezett kirándulásra várja az érdeklődő tanulók
jelentkezését.
Október a természetvédelem hónapja lesz, amit Balázs bácsi
szervez. Az alábbi programokra várjuk az érdeklődő diákokat.
időpont
október első hete
október 3. hete
október közepe

program
Kerékpártúra a kőszárhegyi kilátóhoz
Kerékpártúra a jenői sportpályához
Hulladékpapír-gyűjtés
Papírt az iskolába lehet hozni
október 24-26-ig 12 óráig.

október 20 (szombat) Szemétgyűjtő akció Úrhida településen
október végéig

Gesztenyebáb készítés
Bármilyen méretű és formájú gesztenyebábot lehet készíteni. Az első három
helyezett rajz vagy technika tantárgyból
5-ös szorgalmi jegyet és valamilyen
ajándékot kap.
Liedermajer Heléna
ÁMK Géza Fejedelem Általános Iskola
tagintézmény-vezető
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Civil Hírek

Úrhida Napok 2007
Az Úrhidán lebonyolításra kerülő különböző kulturális programok között kiemelkedő jelentőségű és méreteit tekintve a
legnagyobb az Úrhida Napok rendezvénysorozat. Az augusztus
10–11–12-én megvalósított sokszínű, különböző korosztályokat megszólító és igen változatos, vidám rendezvényen mindenki megtalálhatta a maga számára jó és tartalmas műsort. Az
előkészítő és szervezőmunkában és a rendezvény megvalósításában az úrhidai civil szervezetek munkája meghatározó
jelentőségű volt. Az önkormányzat védnöksége alatt, valamint
az önkormányzat és a vállalkozók pénzügyi támogatásával már
ötödik alkalommal valósítottuk meg az Úrhida Napokat, és úgy
gondolom, hogy sikeres és kellemes kikapcsolódást jelentett
minden kedves úrhidai és hozzánk ellátogatott vendég számára.

vitte el. 11-órakor kezdődött az önkormányzat rendezvénytermében a már szintén hagyományosnak tekinthető kistérségi
nyugdíjas találkozó. A meghívott szabadbattyáni, sárszentmihályi és nádasdladányi nyugdíjas szervezetekkel együtt a házigazda Úrhidai Nyugdíjas Egyesület műsorával kezdődött a
baráti találkozó. Az ebéd, majd a baráti beszélgetés, vidám
szórakozás és tánc után 16-órakor hangulatos felvonulással –

Fiataljaink bemutatkozását is nagy érdeklődéssel várták.

A rossz idő ellenére is sokan voltak kíváncsiak Mary Zsuzsi
művésznőre.

10-én pénteken a hagyományainknak megfelelően a felújítás
előtt álló tájházban nyitottuk meg a hétvégi rendezvénysorozatot. Nagyszámú érdeklődő tekintette meg azt a képzőművészeti kiállítást, melyet a szabadbattyáni Móricz Zsigmond
művelődési házban működő „Pallay” alkotó kör munkáiból
rendeztünk meg. Este a sportpályán a fiatal generáció szórakoztatására disco került megrendezésre.
A falunapok súlypontja 11-én szombaton volt, amikor a sportpályán valamint az önkormányzat rendezvénytermében egyidejűleg folytak a programok. A második alkalommal meghirdetett
Csülökfesztiválon 20 csapat mérte össze főzőtudományát. A
hivatalos zsűri, akinek vezetője Ónodi Ferenc volt, a győztesnek a Füléről érkezett „Barátfüle” egyesület csapatát jelölte.
A finomabbnál finomabb ételeket mindenki megkóstolhatta egy
jelképes összeg ellenében, ami egyben felajánlásnak is számított a településen tervezett önálló orvosi körzet pontosabban az
orvosi rendelő terveinek elkészítéséhez. Az adományokból
közel 120 ezer forint jött össze. Hagyománynak számít az is,
hogy az Úrhida Kupa labdarúgótornát avval a labdával indítják
útjára, melyet ejtőernyővel Ifj. Bőhm László hoz le magával.
Ebben az évben a vándorserleget az Úrhidai Öregfiúk csapat

melynek élén a szabadbattyáni Főnix mazsorett csoport haladt
a közösségek csatlakoztak a falunapi rendezvényhez. A délutáni műsorban idősek, fiatalok egyaránt szerepeltek a sportpályán felállított színpadon. A hangulat csúcspontjára akkor
érkezett, amikor Mari Zsuzsi lépett a rögtönzött módon kialakított színpadra, mert időközben az időjárás sajnos mindenkit a
sátorba kényszerített, és itt lehetett csak folytatni a műsort. A
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mostoha körülmények azonban nem befolyásolták a nagyszerű
hangulatot és kora hajnalig folyt a tánc.
Szombat délután került sor a képviselő-testület által alapított
kitüntetések átadására. Úrhida Községért Kitüntető Címet vehetett át a község kulturális és közösségi életében végzett
kiemelkedő munkájának elismeréséül: Polyák István, Harsádi
Zoltán, az Úrhidai Nyugdíjas Egyesület. Posztumusz Címet kapott Pallag József és Iliás Istvánné. Érdemes Porta Címet
kapott Rubos László a Kossuth utca 7. számú ingatlan tulajdonosa.
12-én kirakodóvásárral, vendéglátással folytatódott, majd fejeződött be az Úrhida Napok rendezvénysorozat.

Reméljük, mindenki jól érezte magát, aki részt tudott venni a
programokon. Köszönjük a környéken lakók türelmét a közlekedési nehézségekért és az esténként előforduló erősebb
hanghatások miatt. Szeretnénk a segítségüket megköszönni
mindazoknak, akik bármi módon hozzájárultak a rendezvény
sikeres lebonyolításához.

Polyák István

Harsádi Zoltán

Civil Egyeztető Fórum Kulturális Bizottság
elnöke
elnöke

Bognár József
polgármester

Az úrhidai karate klub
Az ALBA SHOTOKAN DOJO Közhasznú Sportegyesület
jogelődjével együtt 1997 óta működik. Az egyesület célja:
sportfoglalkozások által mozgáslehetőség, önvédelmi jártasság,
fizikai, mentális fejlődés biztosítása. A távol-keleti kultúra
értékeinek megismerése, fiatalok ilyen szellemű nevelése,
versenyeztetése. Jelenleg kilenc csoportban több mint 130 fő
gyakorol, 4 éves kortól a felnőtt korosztályig.
A Shotokan karate a világ legnépszerűbb karate stílusa, jellemzője, hogy korra, nemre, alkatra való tekintet nélkül bárki
gyakorolhatja.

Karatésaink eddig számtalan bemutatón, gálán, versenyen szerepeltek sikerrel. Rendelkezünk világbajnokkal, európabajnokkal, Európa Kupa-győztesekkel, magyarbajnokokkal, hazai
és nemzetközi versenyek győzteseivel, helyezetteivel, a
Magyar Karate Szakszövetség által, valamint „Jó tanuló jó
sportoló”-díjjal kitüntetett karatékával, az egyesület a 2004. évi
Magyar Bajnokságon a legeredményesebb csapatnak bizonyult.
Csapatunk rendszeresen szervez versenyeket, edzőtáborokat,
családi programokat, kirándulásokat, nyaralásokat.

Az övek átadása ünnepélyes keretek között az Úrhida Napok alkalmával.
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A szakmai munkát Rétlaki Gábor 6. Danos karatemester
irányítja, aki 1988 óta foglalkozik ezzel a harcművészeti ággal.
2004-ben az „Év edzője”-díjban részesült. Az A.J.K.A Shotokan Karate-Do Szövetségnél a Válogatott keret edzőjeként
tevékenykedik.
A magasabb szintű kontrollt Sáfár László 9. Danos karatemester rendszeres továbbképzései biztosítják. Jelenleg ő az
A.J.K.A-International technikai igazgatója és a Magyar Karate
Szakszövetség alelnöke.
Az úrhidai csoportot Soós Tamás 2. Danos karatemester vezeti,
aki 1990 óta foglalkozik ezzel a harcművészeti ággal. Jelenleg
résztvesz az American Japan Karate Association instruktori
képzésén. Versenyzői pályafutása során különböző hazai és
nemzetközi versenyeken szerepelt sikerrel, ahol magyarbajnoki
címig, Európa Kupa-harmadik helyezésig jutott.
Az úrhidai karate klub ez év áprilisában alakult meg és azóta
egyenletesen fejlődik, végzi a munkáját, melynek eredménye-

Akik sikeres övvizsgát tettek. „Mester és tanítványai”

Gyereknapi bemutatkozás.
képpen kis karatésaink már túl vannak az első övvizsgájukon
is. A sikeres övvizsgát tett karatékáknak a falunapon ünnepélyes keretek között kötötték fel a mesterek, a frissen megszerzett, megszínesedett öveket. A következő megmérettetés a
november 10-én, Székesfehérváron megrendezésre kerülő
Országos Bajnokság lesz. Az edzések helyszíne a Polgármesteri Hivatal kultúrterme, ahol folyamatosan lehet jelentkezni az
edzésekre (kedd-csütörtök: 17.00–19.00).
Karate klubunk a falu életéből is aktívan kiveszi részét a
különféle rendezvényeken történő bemutatóival és a közeljövőben tervezett társadalmi munkával, melyet a Civil Kerek
Asztal szervez. Reméljük, hogy kis karatésaink testi és szellemi
fejlődése, közösségi viselkedésmódjuk az iskolában és
óvodában megfelelő példát mutathat társaiknak. Ezáltal talán
megteremthetünk egy olyan kis közösséget, amelyre büszkék
lehetünk, és amely jóhírét viheti a falunak is akár a környéken
vagy akár országos szinten is.
Sóos Tamás
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Bekötőút fásítás
Az előző számunkban előre jeleztem, folytatódik
a település és környezetének fásítása. A
közútkezelővel, és az érintett szomszédos
ingatlantulajdonosokkal
történt
egyeztetés
eredményeként október 20-án a községtáblától a
kereszteződés irányába az északi oldalon 70 db
hársfa kerül kiültetésre. Hasonlóan a tavaszi
parkosításhoz az önkormányzatnál lehet majd
fajegyet jegyeztetni. Szintén ezen a napon a
közútkezelővel közösen szemétgyűjtési akciót
szervezünk. Kérjük Önöket amennyiben
lehetőségük, és idejük engedi, vegyenek részt
településünk környezetének szebbé tételében.
Bognár József
polgármester

KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT
A polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálati rendje:
hétfő:
8.00-15.30 óráig
kedd:
nincs ügyfélfogadás
szerda:
13.00-17.00 óráig
csütörtök:
nincs ügyfélfogadás
péntek:
8.00-11.00 óráig
Tel./fax: (22) 364-514
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
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

ÚRHIDAI
HÍREK

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
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) (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

Állatorvosi szolgálat:
Dr. Somogyi Lajos: Tel.: (22) 363-117
Szabadbattyán, Széchenyi u. 16/A
Könyvtári nyitva tartás:
hétfő:
13.00-16.00 óráig
szerda:
14.00-17.00 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
Segélyhívók:

Rendőrség:
Tűzoltók:
Mentők:

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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