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Önkormányzati tájékoztató
Tisztelt Lakók!

Bognár József

Mint a júniusi számban olvashatták Úrhida Község Képviselő-
testülete három pályázatot nyújtott be a Közép-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács által meghirdetet HÖF/CÉDE jogcímre.
Útépítés és felújítás, a Nefelejcs, Ady, és Szüret utcák tekintetében, a
közel harmincmillió forintba kerülő fejlesztés, amely a csapadékvíz
elvezetést is tartalmazta forráshiány miatt, egyenlőre tartaléklistára
került.
Úrhida vízhálózat fejlesztése című, a település bizonyos pontjain, főleg
csúcsidőszakban, a hálózatban fellépő nyomáscsökkenés megoldására
beadott pályázat, támogatásban részesült közel nyolc és félmillió
forinttal.Aberuházás teljes költségvetése tizennégymillió forint.
Kossuth utca járda és csapadékvíz elvezetés tervezésére benyújtott
pályázat pedig egymillió nyolcvanezer forintos támogatást kapott.

Úrhida vízellátása a Kőszárhegyi kistérségi vízellátó rendszerről
megoldott. Külön felsőzónai ellátó övezet került kialakításra, mivel a
terepviszonyok ezt már a kiépítéskor szükségessé tették. A felsőzóna
magasabb nyomásszinten történő ellátását az un. felsőzónai átemelő
biztosítja, melyben jelenleg 1db. frekvenciaváltóval ellátott szivattyú
működik.
Az elosztó hálózat különválasztott, az alsózónai hálózatrész egyes
elemei a kistérségi ellátásban is részt vesznek, nevezetesen
Sárszentmihály irányába az úrhidai ellátásban résztvevő
gerincvezetéken történik a vízátadás.
Úrhida Község lakosságszáma az 1990-ben 1112 fővel szemben mára
meghaladta a 2100 főt, és jelenleg is dinamikusan növekszik. Évente
30-40 építési engedélyt illetve használatba vételi engedélyt ad ki az
illetékes hatóság.
Sajnos az ivóvízhálózat fejlesztésére nem volt lehetősége az elmúlt
időszakban az önkormányzatnak. Mára égető problémává vált, főleg
csúcsidőszakban, a település bizonyos pontjain a hálózatban fellépő
nyomáscsökkenés.
A nyomáshiány oka egyértelműen a térszíni medence szintjéből
adódik, ugyanis bekapcsolásra kerültek olyan területek, melyeknek ez a
nyomásszint már nem megfelelő.
Az alsózónában fellépő nyomáscsökkenés megszüntetése érdekében
714m hosszan lesz kiépítve a felsőövezeti nyomott gerincvezeték. Az
átkötés szükségessé teszi a felsőzónai átemelő rekonstrukcióját és
bővítését a megnövekedett ellátási övezet miatt. A fejlesztés, a
felsőzónai átemelő gépészeti átalakítása kapcsán a megnövekedett
igényeknek megfelelően, a jelenlegi 21 m3/h kapacitású, Ritz szivattyú
mellé kerül beépítésre egy 40 m3/h kapacitású Ritz szivattyú. Így válik
biztosítottá a jelenlegi megnövekedett, és a fejlesztések kapcsán
felmerülő plusz mennyiség kielégítése és nyomás biztosítása. Továbbá
a FEJÉRVÍZ vállalta egy hasonló kapacitású tartalékszivattyú
beszerzését és a munka műszaki ellenőrzésének lebonyolítását.
A beruházás megvalósulásával szeretnénk biztosítani az érintett
területen a megfelelő hálózati nyomást, illetve a fejleszteni kívánt
területek későbbiekben ivóvízzel történő ellátásának lehetőségét.
A képviselő-testület által megfogalmazott és a Székesfehérvári
Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa által elfogadott operatív

programban, Úrhida vonatkozásában, a településközpont
fejlesztéseként, új iskola tornateremmel és egészségház építése
szerepel. Ezen fejlesztések megvalósításához elengedhetetlen az
ivóvízhálózat fejlesztése, mivel a tervezett központ is az érintett
területen van és a tűzivíz biztosítása csak így lesz megoldott.
A beruházás megvalósulása az alsó zónában bekötött 128 ingatlan
nyomás problémáit oldja meg, valamint a felsőzóna 318 ingatlanán
biztosítja a folyamatos ivóvíz ellátást. Összességében már most 446
ingatlant érint a fejlesztés, közel a település 60%-át.
Úrhida fejlődése, a növekvő lakosságszám, növekvő állami normatív
támogatást jelent, ami biztosíthatja a község fenntarthatóságát. A
tervek elkészítésekor a tervező a rendezési tervben szereplő
fejlesztéseket figyelembe véve készítette el, számolva az új
utcanyitásokkal és tömbfeltárásokkal.

A település fő és gyűjtőútja a Kossuth utca, és a központ elérhetősége is
ezen az úton lehetséges gyalogosan és járművel is. A központban
található az óvoda, iskola, orvosi rendelő, posta, templom és az
önkormányzat. A község régi problémája a főút melletti járda hiánya a
közmeghallgatások alkalmával és a lakossági igények felmérésekor
mindig az első helyen említik a lakók. A jelentősen megnövekedett
gépjármű és a gyalogos forgalom elválasztása és a balesetmentes
közlekedés biztosítása érdekében szükséges a fejlesztés megvalósítása.
Afejlesztés célja az út mellett csapadékvízelvezetés megoldásának és a
járda kialakításának biztosítása. A pályázat keretein belül a tervezési
költségek támogatására nyújtottuk be igényünket.Az előkészítő munka
során egyeztettünk az illetékes hatóságok szakembereivel (közút,
közlekedés felügyelet) a tervek szakszerű elkészítése érdekében.
A tervek elkészítése, és engedélyeztetése után lehetőségünk lesz,
reményeink szerint támogatást szerezni pályázati forrásból a
megvalósításhoz, és a kivitelezéssel biztosítani tudjuk a balesetmentes
gyalogos közlekedés alapvető feltételeit.

ÚRHIDA VÍZHÁLÓZAT FEJLESZTÉSE
KOSSUTH UTCA JÁRDA ÉS CSAPADÉKVÍZ

ELVEZETÉS TERVEZÉSE

Az építési munkálatok ideje alatt kérem az Arany János utcában, a
Nefelejcs utcától a Kossuth utcáig terjedő szakaszon lakók
türelmét. A pályázati pénz felhasználása miatt a munkálatokat az
október-novemberi hónapokban tudja a kivitelező elvégezni.
Megértésüket előre is köszönöm.

polgármester

Tisztelt adófizető állampolgárok!

Szeretném felhívni a figyelmüket,
hogy a helyi adók és a gépjárműadó fizetési határideje

2008. szeptember 15-én lejárt.
Aki még nem tett eleget adófizetési kötelezettségének,

kérem pótolja azt az augusztus hónapban kiküldött
postai befizetési csekkek felhasználásával,
vagy közvetlen utalással az adószámlákra.

adóügyi főmunkatárs

Köszönöm együttműködésüket.
Jánosi Lászlóné
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TISZTELT ÚRHIDAI LAKOSOK!

Jelen időszak településünket is érintő állandó problémája a parlagfű
virágzásának hatása. Kérem Önöket, hogy a parlagfű irtásával
kapcsolatosan a következő időszakban is hatékonyan lépjenek fel.
Az ingatlanokon illetve az ingatlanok előtti fák útszelvényeibe benyúló
ágainak vágására is figyeljenek oda, mert azok a nagyobb járművek
közlekedését akadályozzák és veszélyeztetik.
Továbbá kérem Önöket, hogy közterületen építési munkával
kapcsolatos építőanyagot és törmeléket csak az erre vonatkozó
önkormányzati rendeletünk alapján és a közterület használati díj
megfizetése mellett tároljanak. jegyzőDancs Norbert

Úrhida kedvező adottságainak köszönhetően lakosságszáma
rendkívül dinamikusan növekszik. A település fekvése, természetes
adottságai és kiépített infrastruktúrája miatt kitűnően alkalmas a
letelepedő családok befogadására.
Arendszerváltást követően a településen élők száma alig haladta meg
az 1000 főt, az idei évben várhatóan eléri a 2300. A községbe
letelepedők döntő részét az a középkorosztály teszi ki, akik általában
családalapítás előtt álnak, vagy kiskorú gyermekeik vannak.
A népesség korcsoport szerinti megoszlásából is látszik, az országra
jellemző elöregedéssel szemben a fiatal és az aktív korosztály
növekvő trendje. Az óvodába a 2004-ben beíratott 37 gyerekkel
szemben az idei évben 84 fő a beíratottak száma és ez a növekvő
tendencia várhatóan folytatódik a következő években is. Ez az
örvendetes tény azonban az önkormányzat számára megoldásra váró
problémát jelentett.
Aközség intézményi infrastruktúráját tekintve összetett problémával
küzd. Az épületállomány a csatolt községi funkciók ellátásához, a
település korábbi (1000 fő körüli) lélekszámához készült, és a 70-80-
as évek színvonalának korszerűségét tükrözi. A rendszerváltás óta a
dinamikusan növekvő lakosságszám ellenére sem bővítésére, sem
korszerűsítésére nem volt lehetősége az önkormányzatnak. A telepü-
lésen működő iskola és óvoda a Szabadbattyáni Általános Művelődé-
si Központ tagintézményeként működik, melynek a fenntartója a
Szabadbattyán-Kőszárhegy-Úrhida Intézményfenntartó Társulás.
A képviselő-testület a növekvő gyermeklétszám és az intézmények
állapota miatt pályázatot nyújtott be a közoktatási infrastruktúra
fejlesztésére, új iskola és tornaterem építésére, valamint óvoda
felújítására.

Sajnos a pályázatot elutasították, így a képviselő-testület az
óvodában kialakult helyzetre való tekintettel a nyár folyamán, úgy
döntött saját erőből, kisebb intézményi átszervezéssel új csoport
szobát alakít ki. A pénzügyi fedezetet a tavaly évi pénzmaradvány
terhére, közel 4 millió forintból sikerült biztosítani.
Aharmadik óvodai csoport kialakításával, a vegyes csoportok megszű-
nésével, lehetőség nyílik, hogy a pedagógusok magasabb színvonalon,
differenciáltabban tudjanak foglalkozni a „tiszta” csoportokkal.

polgármester

A nyári időszakban is szép létszámmal működött intézményünk.
Augusztus 1-jétől, a zárás időpontjától megkezdődtek az átalakítási
munkálatok az újonnan szerveződő harmadik csoport helyiségeiben.
A régi iskolai tanteremből foglalkoztató szobát, mellette öltözőt és
vizesblokkot alakítottak ki a szakemberek. Az öltöző helyiséget az
iskolai étkezőből kellett leválasztani, így annak alapterülete és
befogadóképessége is csökkent. Ezúttal is köszönjük az együtt-
működést az iskola részéről.
Új bútorokat, szőnyegeket, függönyöket, kiegészítő tárgyakat
vásárolhattunk az Önkormányzat költségvetésének terhére.
KÖSZÖNJÜK!
Az új csoport kialakítása magával vonzotta a személyi feltételek
bővítését is. Így egy fő óvodapedagógus és egy dajka került
alkalmazásra 2008. aug. 25-vel.
Augusztus utolsó hetében részünkről megkezdődött a munka.
Takarítás, dekorálás, adminisztrációk, családlátogatások. Fontosnak
tartjuk a családlátogatást azért, mert az óvónők még az óvodába lépés
előtt találkoznak a gyermekkel saját környezetében. Így utána már
ismerősként köszönthetik egymást az óvodában. Ez megkönnyíti a
szülőtől való elválást.
Augusztus 27-én megtartottuk a 2008/2009-es nevelési évnyitó
értekezletét. Dabóczy László Igazgató Úr bemutatta új kollegáinkat,
Hegedüsné Ruff Mónikát, Bodnárné Nagy Szilviát mint
óvodapedagógust, valamint Hegyesi Lászlóné dajkát.
Szeptember 28-án munka- és tűzvédelmi oktatáson vettek részt a
dolgozók, mely minden évben kötelező. Elkészítettük éves
munkatervünket, kialakítottuk a munkarendet.
Rajtunk kívülálló okok miatt a szüreti felvonulás időpontját
szeptember 13-ról szeptember 6-ra tették. Így egy hét alatt kellett
megszervezni a felvonulás és bál részleteit.Az óvodás gyermekekkel
műsorral is tudtunk készülni, melyet a focipályán adtunk elő.

A szüreti bál bevétele hagyományainkhoz híven az óvoda javára
történt. Köszönjük a sok szép tombolatárgyat, ajándékcsomagokat,
szendvicseket, süteményeket a büfébe.
Köszönetet mondunk azoknak a szülőknek, akik pártolójegyet
vásároltak, segítettek termet díszíteni, jegyeket árulni, takarítani.
Köszönet azoknak, akik műanyagflakont gyűjtöttek, préseltek,
hiszen ezzel is támogatták az óvodát.
Köszönet azoknak, akik egy-két forintos érméket gyűjtöttek. Külön
kiemelnénk Kovácsné Juliskát, aki közel 10.000.- Ft értékben
gyűjtötte az érméket az óvoda javára. Ezeket a támogatási összegeket
a csoportszobák parkettázási költségeinek kiegészítésére fordítjuk.
Logopédusunk Friesenhahn Mihály megkezdte a nagycsoportos
gyermekek szűrését a beszédhibák megelőzése és fejlesztő
foglalkoztatások érdekében.
Külön foglalkozásaink a néptánc, angol nyelv, hittan az igényekhez
mérten szeptember 15-től ismét a gyermekek rendelkezéseire állnak.
Az úrhidai óvoda történetében először három csoporttal működik az
intézmény 2008. szeptember 15-el.
Szakmai tudásunk és tapasztalatunk legjavát adjuk azért, hogy a
gyermekek jól érezzék magukat óvodánkban.

vezető óvónőBognár József Spánitzné Pásztor Andrea

III. óvodai csoport

ÓVODÁNK HÍREI
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Tanévkezdés iskolánkban

Június 9-20-ig napközis tábort szervezett az önkormányzat,
civil szervezetek és az iskola. Mintegy 26 jelentkező volt, akik
napról-napra változó programokon vehettek részt, mint például
kirándulások a Balatonra, a környező településekre, Bodajkra, a
városi strandra és a parkerdőbe. Más napokon kézműves és
sportfoglalkozásokat tartottunk.

Tanévünk szeptember elsején kezdődött, a hagyományos
reggeli tanévnyitó ünnepséggel és az azt követő osztályfőnöki
órákkal. Szeptember 10-én tartottuk közös szülői értekezletünket.
Néhány közérdekű információt emelnék ki ünnepségünkről és
szülői értekezletünkről.

Legnagyobb változás tanévünkben, hogy minden tanulónk a
testnevelés óra keretében heti 1 órában választhatóan karate vagy
táncoktatáson vesz részt. Lehetőség van a tanórát további
szakköri órával kiegészíteni. A karate órákat Soós Tamás edző
fogja tartani.

A nem szakrendszerű oktatást ezévben a törvényi
előírásoknak megfelelően az ötödik osztályban bevezetjük. A
pedagógiai programunknak és a jogszabályoknak megfelelően a
felzárkóztatandó tanulóknak és szüleiknek év elején, félévkor és
évvégén rövid írásos formában is jelezzük a fejlesztendő
területeket. Az alapvető készségek, képességek fejlesztésére
természetesen a többi osztályban is kiemelt figyelmet fordítunk.

A harmadik osztálytól a nevelőtestület döntése alapján év
közben érdemjegyekkel értékeljük tanulóink teljesítményét, de
ettől függetlenül a bizonyítványba és a félévi értesítőben
szövegesen minősítünk. Testnevelésből felsőben is szöveges
minősítést kapnak gyermekeink, de itt is év közben
érdemjegyekkel értékeljük őket. A külalakra változatlanul
osztályzatot kapnak felsős tanulóink.

A felsőben a természettudományi tárgyaknál kissé változik a
tanórák szervezése.A tömbösítéssel illetve a kétheti váltásokkal a
hatékonyabb és eredményesebb elsajátítást szeretnénk
elősegíteni.

Folytatjuk a hetedik és nyolcadik osztályban a
vizsgarendszert, ami nagyban segítette a kedvező felvételi
eredményeket. Ezévben a tavalyi évhez hasonlóan magyarból és
matematikából mérettetnek meg a gyerekeink.

Ezévben az osztályfőnökök nem változtak, természetesen az
első és az ötödik osztályt kivéve. Az osztálytermek viszont az
osztályok többségénél módosultak.

1. osztály Szalainé Cseh Katalin
2. osztály Kissné Körmendi Elvira
3. osztály Lencsésné Cseh Katalin
4. osztály Kálmánné Szerényi Judit
5. osztály Kissné Skultéty Viktória
6. osztály Szabó Gyöngyi
7. osztály Bán Balázs
8. osztály BognárAndrea

Újra felhívnám arra a gyerekek és a szülők figyelmét, hogy
egy hét áll rendelkezésre a tanórai és szakköri

ra. Hiányzás esetén a szülő kötelessége, hogy a hiányzás
első napján reggel az iskolában jelezze gyermeke távolmaradását.
Az iskolán kívüli, iskola által szervezett kötelező programokra
csak orvosi igazolást, vagy előzetes, indokolt szülői igazolást
fogadunk el.

Atanórák előtt a becsengetés ideje változatlanul 7.45.
A t az iskolában kell igényelni és

az igénylést módosítani, de az óvodában az élelmezésvezetőnél
kell fizetni havonta. A menza díja kedvezmény nélkül 265 forint,
napköziseknek 415 forint.

100%-os étkezési kedvezményre jogosultak az 1-5 osztályos
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők

50%-os étkezési kedvezményre jogosultak:
- a 6-8 évfolyamos rendszeres gyermekvédelmi

kedvezményben részesülők,
- a három vagy több gyermek esetén,
- tartósan beteg vagy az illetékes szakértői és

rehabilitációs bizottság véleménye alapján testi, érzékszervi,
értelmi, beszéd vagy más fogyatékos.

Ajogosultságot dokumentumokkal kell igazolnia a szülőnek.
A kötelességek mellett most is nagy hangsúlyt helyezünk a

tanórán kívüli programokra. A széles
választékát kínáltuk a tanulóinknak az év elején:

• tömegsport (labdarúgás) • ügyes kezek • Internet • énekkar
• társastánc • karate • angol • természetjáró • furulya

• népi játékok • természetismeret • hittan • diákújságíró
• színjátszókör • logika.

mulasztások
igazolásá

napközis és menzai étkezés

szakköri lehetőségek

Ebből kellő számú jelentkező miatt előreláthatólag az alábbiakat
tudjuk indítani:
Szakkör megnevezése időpontja foglalkozást vezeti
– alsós tömegsport hétfő 1314-ig Bán Balázs
– felsős tömegsport hétfő 1415-ig Bán Balázs
– énekkar szerda 0. órában BognárAndrea
– társastánc péntek 7. órában Leitner Tamásné
– ügyes kezek kedd 6-7. órában Kálmánné Szerényi Judit
– Internet szerda 7. órában Szabó Gyöngyi
– Angol alsó kedd 5. órában Brownwood Klára
– Angol felső kedd 6. órában Brownwood Klára
– Furulya szerda 5. órában BognárAndrea
– Természetjáró alkalmi Bán Balázs
– Karate kedd 15.30-16.30-ig 1-3.oszt. Soós Tamás

csüt. 15.30-16.30-ig 4-8. oszt. Soós Tamás

ISKOLÁNK HÍREI
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A 8. osztályosok je csütörtökön az 5. és 6.
órában tartjuk matematikából és magyarból.

Hétfő: 12 -13
Kedd: 11 -12
Szerda: 12 -13
Csütörtök: 11 -12
(Könyvtárunk helyhiányában átköltözött az önkormányzat

épületébe, a falukönyvtárba.)
A t az 1-2. osztálynak kedden az 5. órában van, a 3-4.

osztálynak szerdán az 5. órában, a felsős hittant pedig kedden a 6.
órában vezeti Darázs Józsefné Marika néni.

A a tavalyi évhez hasonlóan szerdán
14.50-től 16.30-ig tartjuk, míg pénteken 12.10-től 13.50-ig.

A at elsősorban a szakértői
véleménnyel rendelkező gyerekeknek Kálmánné Szerényi Judit
tartja szerdán a 0. órában a felsősöknek, 5. órában az alsósoknak.

A felsős matek t csütörtökönként az 5. órában
Szabó Gyöngyi tanárnő vezeti.

Alsós korrepetálásokat osztályfőnökök az alábbi
időpontokban tartják:

1. osztály szerda 5. órában
2. osztály hétfő 5. órában
3. osztály kedd 5. órában
4. osztály hétfő 5. órában kéthetente

Ahónapról hónapra változó sem maradhatnak el.
2008 szeptember 19-én pénteken rendezzük meg szokásos

sportnapunkat.
ASzülői Munkaközösség alakuló értekezletét szeptember 23-

án 15.30-tól tartja.
Október 6-10-ig erdei tábort szervezünk gyermekeinknek

Egervárra. Kísérő tanárok Bán Balázs és Lencsésné Cseh Katalin.
A jelentkezőknek a részvételi költséget legkésőbb október
harmadikáig kell kifizetni.

Szabó Gyöngyi tanárnő szervezésében az érdeklődő tanulók
várhatóan október 17-én (pénteken) 12 órától busszal utaztak
Budapestre a Városligetbe, az Őstenger című interaktív kiállítást
nézhetik meg a Vajdahunyadvárban.

Az őszi szünet október 23-tól november másodikáig fog
tartani. Az őszi szünet utáni héten pedig hagyományos őszi
hulladékpapír-gyűjtésünket tervezzük.

Ezen kívül tájékozatok minden falubeli lakost, hogy
iskolánkba egész évben lehetőség van használt elemek gyűjtésére
a kihelyezett tárolóedénybe. Kérem, hogy tanulóinkkal küldjék
be a veszélyes hulladéknak számító elhasználódott elemeket.

Október 22-én szerdán 11 órától mindenkit szeretettel várunk
nemzeti ünnepünk alkalmából tartott megemlékezésünkre az
önkormányzat nagytermében.

igazgató

Kedves Úrhidai Katolikus Keresztény Testvéreim!

Mindig nehezebb a megszólítás írott formában, mint élőszóban.
S mondanivalónk megfogalmazása is nehezebb írásban, egy
adott cikk keretein belül mint szóban. Ennek egyszerű
magyarázata, hogy Jézus is igét hirdetni küldi apostolait, s nem
azt mondja, írjátok le és adjátok oda mindenkinek, hogy
elolvassák. Bár a Szentírást leírták, amely az apostoli igehirdetés,
azaz a Szenthagyomány írásbeli része. Mégis a kettő más-más
formát kíván tőlünk. Most megpróbálkozom az írott formával.

Egyházközségünk többféle szempontból sincs jó helyzetben, ha

a templomba járók számát nézzük, kevesen vagyunk. Bár ennek
oka lehet az is, hogy nem kötődünk saját egyházközségünkhöz,
ami pedig fontos lenne. A sajátunknak érezzük, s azt építsük.
Természetesen nemcsak anyagilag gondolom, úgy is hanem
lelkileg is, imádságunkkal, jó példánkkal, áldozatvállalásunkkal,
konkrét tevékenységünkkel.

A másik oka az óriási paphiány, ami bennünket itt a
székesfehérvári egyházmegyében különösen is sújt. Ezért sajnos
a szentmisék időpontja nem állandó, azaz az egyik héten
szombaton vannak az elővételezett vasárnapi szentmisék, a másik
héten pedig vasárnap. A hónap páratlan vasárnapjain, azaz az 1,
3., és alkalmanként az 5., vasárnap vannak a szentmisék,
értelemszerűen ezzel ellentétesen pedig szombaton vannak a
szentmisék.

A paphiány miatt hozta létre Püspök Atya a Prohászka
Imaszövetséget, hogy imádkozzunk papi és szerzetesi
hivatásokért, melynek bárki tagja lehet, aki vállalja annak
feltételeit. Jelentkezési lap, a templomban kérhető, illetve az
egyházmegyei honlapról letölthető (www.szfvar.katolikus.hu)

Volt szerencsém találkozni Kisberk Imre néhai székesfehérvári
megyéspüspök atya húgával Kisberk Gizella tanárnővel, aki
többször is elmondta, hogy ő azért is jár a Prohászka templomba
és nem a Bazilikába, ami szintén közel van a lakásához mert a
bátyja Imre püspök mindig azt mondta: „Légy hű saját
egyházközségedhez!”

Nagyon igaz ez a mondat, mert hisz az embernek elsősorban a
saját családját, közösségét kell szolgálnia, építenie. Mind lakó,
avagy falu közösségét és egyház közösségét. S ha ezt hajlandók
vagyunk megtenni, akkor megtapasztaljuk életünkön Isten
áldását. Mert igazi öröm nincs elköteleződés és áldozatvállalás
nélkül. Lehet, hogy könnyebb „arc nélkülinek” lenni egy idegen
templomban, idegen közösségben, mint a sajátunkban, ahol
egymás gyengéit is ismerjük -, de Szent Pál apostol is így ír
„Viseljétek el egymást szeretettel!”Ahol ez megvalósul, ott tud az
Isten kegyelme működni.

S mivel kevesen vagyunk ezért is fontos, hogy tudjunk és
akarjunk összefogni, eggyé kovácsolódni! Ez nem
egyformaságot jelent, hiszen adományaink, tehetségeink
különfélék, de a Lélek, aki adja ugyanaz. Amiért adja szintén
ugyanaz, mindenki azért kapta a tehetségét, hogy a közösséget
szolgálja vele, a közösség javára használja.

Kezdve a legkisebb közösségben a család, a szeretteink
közösségében, folytatva a falu (lakó) közösségben, majd Magyar
Hazánk a Nemzet közösségében és az Emberiség Nagy
Családjának közösségében. „Mert amit egynek is a legkisebbek
közül tettetek, nekem tettétek!” mondja Jézus Krisztus!
Azonosítva önmagát minden egyes emberrel.

Ebből az is következik, hogy cselekedeteimen keresztül kell
megmutatnom a hitemet, és nem csak általánosságban kell
szeretnem az embereket, akik messze vannak tőlem hanem
konkrét cselekedetek által azokat, akik ott vannak a
környezetemben, akik ugyanabban az utcában laknak, illetve
akikkel egy munkahelyen dolgozom, akikkel egy
egyházközségbe tartozom.

Akik templomba járnak, azok látják, hogy templomunk
elengedhetetlen, szükségszerű felújítása megkezdődött. Anyagi
lehetőségeink azonban nehezek. Ezért ezúton is tisztelettel
kérlek Benneteket Kedves Katolikus Testvéreim, hogy egyházi
hozzájárulásotokkal (egyházadótokkal) támogassátok
egyházközségünket, s lehetőség szerint ne más egyházközséget,
hanem a sajátunkat. Mert ha teszünk érte, akkor jobban a
magunkénak érezzük.

A templom felújítása önerőnk és adományaitok mellett az
Egyházmegye és a helyi Önkormányzat támogatásával valósul
meg. De még nem értünk a végére, adományaitokat és imáitokat
továbbra is kérjük.

felvételi előkészítő

hittan

logopédiai foglalkozások

fejlesztő foglalkozások

korrepetálás

programok

Akönyvtárunk nyitvatartása:

Liedermajer Heléna

45 30

50 35

45 30

50 35

Könyvtáros:
Bognár Andrea

EGYHÁZI HÍREK
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Az idei esztendőben is meghirdetjük az adventi gyertyagyújtást
a templomba, a tavalyi évhez hasonlóan szeretnénk, ha a
környező egyházközségek hívei, gyermekei is részt vennének
rajta. Szabadbattyánból, Sárszentmihályról, Tácról és
Székesfehérvárról. Méltó módon akarunk készülni karácsony
ünnepére, hogy a mi lelkünkben is megszülessék a Szeretet, a
Megváltó, maga Jézus Krisztus az Isten Fia. Ne csak a vásári
forgatagban vegyünk részt, hanem a lelki készületben is. Mert a
Találkozás csak akkor valósul meg, ha arra készülök, nemcsak az
Istennel való találkozás, hanem az ember- emberrel való
találkozása is!
Ahogy „A kis herceg”-ben is olvashatjuk: a róka kéri a kis
herceget, hogy mielőtt meglátogatná szóljon neki, hogy
ünneplőbe öltöztesse szívét. Azaz készül a róka a kis herceggel
való találkozásra, hogy ne csak egymás mellett legyenek, hanem
együtt legyenek. Igazán evangéliumi értékeket hordoz Saint
Exupery meséje.

A gyertyagyújtások advent négy vasárnapja előtti szombatokon
fél 5 órakor kezdődnek a templomban, melyre ezúton is hívok és
várok mindenkit az Úrhidai Római Katolikus Egyházközség
Képviselőtestülete nevében is.

h. esperes-plébános
úrhidai adminisztrátor

Az iskolai tanév befejezését követően sok szülőnek problémát
okoz a gyermekek elhelyezése. A szerencsésebbek meg tudják
oldani a nagyszülők, vagy más hozzátartozók segítségével, de
nem mindenki számára adatik meg ez a lehetőség. Ezért fogadták
nagy örömmel a szülők az Önkormányzat a civil szervezetek és az
iskola új kezdeményezését, a nyári napközi tábort, ami az idei
évben próba jelleggel lett meghirdetve két hetes periódusban.

Az első héten lelkes és vállalkozó kedvű szülők foglalkoztak a
gyerekekkel, majd a második héten pedig az iskolai pedagógusok
által szervezett programokkal töltötték a nyári szünidőt a
táborban résztvevő diákok. Így többek között voltak
hajókiránduláson a Balatonon, kerékpártúrán a környéken,
s t r ando ln i Székes fehé rvá ro t t , kas t é ly l á toga táson
Nádasdladányban. Betekintést kaphattak a sportos és egészséges
életmódra nevelés alapjaiba, gyakorolhattak karate technikákat és
készíthettek különféle ajándéktárgyakat. A gyermekek nagyon
élvezték a programokat, melyek megszínesítették számukra a
nyarat. Jó volt a többi kis pajtással együtt lenni kötetlenül,
szabadon. A szülők is nyugodtan hozták gyermekeiket nap, mint
nap, mert tudták jó helyen vannak és hozzáértő emberek
foglalkoznak velük. Reméljük ezzel a kezdeményezéssel sikerült
megkönnyíteni a szülők mindennapjait, ha csak rövid időre is.
Jövőre ismét tervezi az Önkormányzat a nyári napközi tábor
megszervezését egy kicsit másképp és hosszabb időre, hogy
ezáltal is segítse a családokat, levegye a faluban lakó emberek
napi gondjainak egy részét vállukról. Így hát várjuk együtt a jövő
évet!

Az Önkormányzat által szervezett nyári napközi tábort követően
a Gyermekjóléti Szolgálat képviseletében Zseli Gáborné, Erika
néni várta és fogadta a szünidőben minden szerdán a gyerekeket
egy kis közös időtöltésre. A foglalkozásokon mindig más és más
feladat várt a tájházba látogató óvodás és iskoláskorú
gyermekekre.

Hol festeni, hol rajzolni, hol ragasztani, hol vágni, vagy épp varrni
kellett Erika néni felügyelete alatt. Sorban születtek a különféle
ajándéktárgyak, a szebbnél szebb kis cserép figurák és
filcállatkák. A gyerekek mindig nagy érdeklődéssel hallgatták,
hogy egyszerű hétköznapi anyagokból egy kis fantáziával és
kézügyességgel milyen szép dolgok készíthetőek. Mindenki
lelkesen próbálkozott a hetente megújuló feladatok elvégzésével.
Kisebb-nagyobb kudarcokat követően azért elkészült a gyerekek
által megálmodott és elképzelt tárgyak mindegyike, melyeket
boldogan vittek haza és mutattak meg szüleiknek a gyerekek. A
csillogó szemek, mosolygó arcok örömmel töltötték el Erika
nénit, aki fáradságos munkával, de mindig segítőkészen
igyekezett megtanítani egy új dolgot, egy új fogást a
gyermekeknek. Köszönjük lelkiismeretes munkáját, mellyel
gyermekeink kézügyességét és képzelet világát fejlesztette!

Kívánom, hogy Találkozzunk egymással, akik egy
egyházközséghez, egy közösséghez, az Egy Krisztushoz
tartozunk, akarunk tartozni!

Mayer László

Nyári napközi tábor

Gyermekjóléti Szolgálat nyári foglalkozásai

CIVIL HÍREK
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Karateklub élete

Vége van a nyárnak, elkezdődött az iskola. Mindenki, aki
csak tehette pihenéssel töltötte a nyarat. Nem úgy a
karateklub tagjai, akik nyáron is edzettek, versenyeztek, vagy
edzőtáboroztak. Szerencsére sikerült olyan táborokat
szervezni karatésainknak, ahol jutott idő egy kis fürdésre,
vagy aktív pihenésre is.

Június 25-28. között került sor Zalaszentgróton az AJKA-I.
Nemzetközi Instruktori táborra immár 5. alkalommal. A
továbbképzésen most is csak fekete övesek vehettek részt. Az
idei téma a támadó kombinációs technikák fejlesztése volt.
A képzést Sáfár László 9.Danos
karatemester és Edmond Otis
7.Danos karatemester vezette.
Hagyományosan az utolsó na-
pon került sor az övfokozati
vizsgákra és a versenyre. Az
Alba Shotokan Dojo SE úrhidai
tagozatából sikeres Dan vizsgát
tett Soós Tamás 3.Dan foko-
zatra. A vizsgák után került
megrendezésre a már hagyomá-
nyos verseny. A hazaiakon kívül
német és amerikai versenyzők
léptek küzdőtérre. Az Alba
Shotokan Dojo SE itt is kitett
magáért, hiszen sportolói által
begyűjtött 5 első és 3 második
helyezés magáért beszél.

Egy rövid pihenést követően július 06-13. között klubunk az
ajkai karate klubbal közösen szervezett egy családi
nyaralásos edzőtábort, melynek helyszíne Balatonfenyves
volt. Az edzéseket Rétlaki Gábor 6.Danos, Csókási Tibor
5.Danos és Takács Miklós 4.Danos mesterek vezették.

A csoportonkénti fog-
lalkozások lehetővé
tették, hogy min-
denki a saját övfoko-
zatának megfelelő
képzést kapjon. A
tábor igen meg-
terhelő volt mindenki
számára, de a közös
szabadidős prog-
ramok felejtették a
fáradságot és csak a
jókedv, móka, ka-
cagás emléke maradt
meg karatékáinkban.
Az utolsó napon ke-
rült sor az övfokozati
vizsgákra, ahol Böhm
Szilvia sikeres vizsgát
tett 6.kyu fokozatra.

Augusztusban megkezdődött a felkészülés az októberi
Gyermek, Kadett és Junior Vb-re, melyet Olaszországban
rendeznek meg. Az úrhidai klubból is öt karatéka kapott
meghívást az AJKA-I válogatottba. Sikeres felkészülést és
eredményes versenyzést kívánunk nekik!

Ide kapcsolódóan tájékoztatnánk az úrhidai kisgyermekes
anyukákat, hogy 2008. szeptember 29.-től kéthetente Bertáné
Kiss Mónika népművelő tart foglalkozásokat az
Önkormányzat kultúrtermében. A programok során
gyermekdalokat, népi mondókákat tanulhatnak, valamint
különböző hangszerek használatát sajátíthatják el a szülők és
a gyerekek egyaránt. Jelentkezni Soósné Fekete Éva
védőnőnél lehet a foglalkozásokra. Minden érdeklődőt sok
szeretettel várunk.

Babamasszázs
A kisbaba számára pótolhatatlan az anya szeretete, hangja és -
érintése. A babamasszázs ezt az összetartozás-érzést hivatott
elmélyíteni. Ezenkívül javítja a vérkeringést, serkenti a
nyirokrendszer működését, erősíti az izmokat, fejleszti az
érzékszerveket, és nem utolsó sorban serkenti az anyatej
termelődését is. A babamasszázs a kicsi szervezetének
ellenállóképességét is javítja, nem csak alvása, súlygyarapodása
is kiegyensúlyozottabb lesz. A masszázs nem csak a kisbabának
jó! A gyakorlatok végzése közben a mama szervezetében
hormonok termelődnek. Ezek serkentik a tejelválasztást, a
méhösszehúzódást, a kismama is kap egy adag boldogságérzést.
Ezeknek a gondolatoknak a jegyében szervezte meg Soósné
Fekete Éva védőnő az első babamasszázs oktatást kisgyermekes
anyukák részére. A foglalkozás két alkalomból áll, melyek során
az anyukák elsajátíthatják a babák masszírozásának alapjait. Első
ízben a láb és a pocak masszírozása volt napirenden, majd a
következő alkalommal a kar, a hát és az arcmasszírozás kapott
jelentős szerepet.Az oktatásnakAschenbrenner Szilviáék otthona
adott helyt, ahol 8 anyuka 10 kisbabát masszírozott végig. A
foglalkozás remek hangulatban telt, mindenki jól érezte magát és
szinte észrevétlenül telt el az a pár óra, amelyet babák és mamák
együtt töltöttek.
Az anya-gyerek kapcsolat elmélyítése - ez a babamasszázs
legfőbb alapelve! - mondta Raduka Gyöngyi, okleveles oktató
védőnő. - Minden szempontból legyenek tekintettel a babára! Ha
már nem akarja, abba kell hagyni. Nem kell mindenáron
végigcsinálni a fél órát. És ez alatt a 30 percben is beszélni kell a
kicsihez, mondókát, vagy halk gyermekdalt dúdolni. A lényeg,
hogy a baba és a mama is ellazulva, "átadva magát a másiknak"
pihenjen és relaxáljon.
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Mindenkit vár az úrhidai Baba-mama klub!!!

Immár 2. éve van Úrhidán baba-mama klub.Akik járnak, nagyon
szeretik, de előbb-utóbb minden picikéből ovis gyermek lesz.
Ezért is hívunk benneteket kis gyermekes anyukákat, apukákat,
hogy gyertek el, és ismerjetek meg bennünket. Minden
csütörtökön 9-11-ig az Önkormányzat termében várunk
benneteket, saját szőnyeggel, játékokkal, és sok-sok szeretettel.
Gyakran hallom „kifogásnak” nem vagyunk „járkálós típusok”,
„nem ismerünk senkit itt Úrhidán”…
Pont ez a lényeg, mi sem ismertünk túl sok embert, de mostanra
igazán szép kis barátságok szövődtek nálunk. Sok anyuka örül
nálunk, hogy mire óvodába kerül gyermeke, addigra már
közösségbe szokott és hála klubnak sok ismerős arc is várja a
csoportjába. Az óvónénikkel is nagyon jó a kapcsolat, így van
lehetőség megismerni őket akár az ovi előtt is. Képességfejlesztő
játékaink, melyek jó szórakozást nyújtanak 0-3 éves korú
gyermekek számára, várják az apróságokat, hogy játszanak
velük. Ezúton is köszönjük szépen az úrhidai Szatócs bolt, a Virág
bolt, a székesfehérvári Seat dolgozóinak illetve az úrhidai
Önkormányzat támogatását, melyek lehetővé tették az új játékok
megvásárlását.
Hála a támogatásoknak, és az Önkéntes segítőknek programjaink
egyre változatosabbak, és színesebbek. 2008-2009 évre
tervezünk Mentálhigéniás előadásokat, elsősegélynyújtó
felvilágosítást, baba tornát, saját Mikulást, kirándulásokat,
családi napot és sok-sok érdekes programot.
Köszönjük szépen a helyi védőnő Soósné Fekete Évi segítségét is,
aki sok anyukának ajánl bennünket, ezzel is ismertebbé téve a
klub működését.
Alapítványunk mely következő tavasszal lesz 2 éves az Életünk
Értelme Gyermekalapítvány reméli, hogy pályázatok által és a
helyi vállalkozók kisebb felajánlásaival még szebbé és
érdekesebbé tehetjük az úrhidai közösségi életet és a
hétköznapokat egyaránt.

Üdvözlettel: Szalay Zsuzsa
cím:zsuzska@kabelsat.hu Tel:06/20 473-3001

Kiemelkedő jelentőségű és méreteit tekintve a legnagyobb
szórakoztató kulturális program az Úrhida Napok
rendezvénysorozat. Az augusztus 8-9-10-én megvalósított
sokszínű, különböző korosztályokat megszólító és igen
változatos, vidám rendezvényen mindenki megtalálhatta a maga
számára jó és tartalmas műsort. 8-án pénteken a
hagyományainknak megfelelően a felújított tájházban nyitottuk
meg a hétvégi rendezvénysorozatot. Az este további részében a
sportpályán az EVM. és az ANIMALS CANIBALS együttes
szórakoztatta a fiatalokat.
A falunapok súlypontja 9-én szombaton volt, amikor a
sportpályán valamint az önkormányzat rendezvénytermében
egyidejűleg folytak a programok. Sajnos az időjárás nem volt
kegyes hozzánk és csülökfesztivál csak nehezen indult. A
harmadik alkalommal meghirdetett gasztronómiai verseny 19
csapat mérte össze főző tudományát. A hivatalos zsűri, akinek
vezetője Ónodi Ferenc volt, a győztesnek az Úrhidai Barátság
Klub csapatát jelölte. A finomabbnál finomabb ételeket mindenki
megkóstolhatta egy jelképes összeg ellenében, ami egyben
felajánlásnak is számított a településen tervezett játszótér
elkészítéséhez. Ezúton is köszönjük mindenkinek a támogatást,
amely révén 302000Ft gyűlt össze.
Ebben az évben az Úrhida Kupa labdarúgótorna vándorserlegét a
Sárszentmihályi futballcsapat vitte el.

11-órakor kezdődött az önkormányzat rendezvénytermében a
már szintén hagyományosnak tekinthető kistérségi nyugdíjas
találkozó. A meghívott csőszi és mátyásdombi nyugdíjas
szervezetek a házigazda Úrhidai Nyugdíjas Egyesülettel együtt
egy jó hangulatú, kellemes napot töltöttek el. A program a
közösségek műsorával kezdődött, melyet ebéd majd vidám
szórakozás és tánc követett. 16,30-kor hangulatos felvonulással
melynek élén a szabadbattyáni Főnix és Százszorszép mazsorett
csoport haladt- a közösségek a sportpályán csatlakoztak a
falunapi rendezvényhez. A délutáni műsorban bemutatkoztak a
helybéli tehetséges fiatalok, láthattak sztepp táncot és a késő esti
sztárvendég PayerAndrás volt.

Úrhidán Egyesületünk munkájának köszönhetően augusztus
elején felkerültek azok a zászlótartók a település főútja mellé,
amelyek jeles ünnepeinken lehetővé teszik a falu fellobogózását.
2008. augusztus 17-én, ünnepélyes keretek között helyeztük el azt
a 74 nemzetiszínű zászlót, amelyek Egyesületünk
kezdeményezésére, helyi összefogással készültek el. Úrhida
polgármestere az önkormányzat képviselő-testülete nevében,
levélben fejezte ki köszönetét Egyesületünknek és az akcióban
közreműködő lakosoknak.

2008. szeptember 6-án került megrendezésre a hagyományos
szüreti felvonulás, amely lebonyolításában Egyesületünk is
tevékenyen kivette részét. Az esemény sorozat már pénteken
elkezdődött a sportpályán, ahol a várpalotai Zúgó Nyilak
Történelmi Íjász Egyesület jóvoltából az érdeklődők
végignézhették a jurta felállítását, illetve az igazán elszántak a
benne történő alvást is kipróbálhatták.

2008. szeptember 14-én került megrendezésre Jenő község
területén a szüreti felvonulás. Szerencsére az előrejelzett
időjáráshoz képest eső nélkül telt a nap, azonban a beígért hűvös
idő nem maradt el. A felvonulók szinte egy utcát sem hagytak ki a
menetből, így sikerült házhoz vinni mindenkinek a jókedvet. Az
esemény a késő délutánba nyúlt, így vendéglátóink kitűnőre
sikerült marhapörköltjét estebéd gyanánt fogyasztottuk el.
Szeptember második felében és októberben a szüreti
felvonulások jelentik állandó programjainkat. Bővebb
információhoz a honlapunkon juthatnak
a tisztelt érdeklődők.

Köszönöm nagyszámú érdeklődésüket a falunapon. Több mint 75
főnek mértünk vérnyomást, koleszterinszintet, vércukrot. A
szűrővizsgálatok eredményeképpen 1 új cukorbetegségre, illetve
10 kezelendő magas koleszterinszinre derült fény.
A szeptember 17-n tartott csontsűrűség vizsgálaton 8 súlyos,
eddig nem kezelt csontritkulást fedeztünk fel.
Itt az ősz: egyre több a felsőlégúti megbetegedés. Fontos a
megelőzés: öltözködjenek rétegesen, az időjárásnak megfelelően,
fogyasszanak sok zöldséget, gyümölcsöt, főzeléket. Minden nap
tartózkodjanak, illetve mozogjanak a szabadban minél többet,
minimum 20 percet.
Ha úgy érzik megfáztak sokat segíthet a minél előbbi meleg fürdő,
meleg mézes-citromos tea, bő folyadék fogyasztás, lámpázás,
izzadás a takaró (dunyha) alatt.

ÚRHIDA NAPOK 2008

A „Szittya” Sárrét Vidéke Lovasegyesület hírei
Augusztus: Ünnepi zászlóerdő Úrhidán

Szeptember: Szüreti felvonulás Úrhidán

Szeptember: Szüreti felvonulás Jenőben

www.szittyalovas.uw.hu

Áldás, békesség!
egyesületi elnökFister János

Tisztelt Úrhidaiak!
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ÚRHIDAI
HÍREK

FELELŐS KIADÓ:
SZERKESZTŐSÉG:

www.urhida.hu
ELŐKÉSZÍTÉS NYOMDAI MUNKÁK:

BRIBEN NYOMDA KFT. – ÚRHIDA, ZRÍNYI U. 10.
POLGÁRMESTERI HIVATAL, TEL., FAX: (22) 364-514

8142 ÚRHIDA, KOSSUTH L. U. 66. • Úrhida Község hivatalos honlapja:
: VARGA TAMÁS BRIBEN NYOMDA KFT.

KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT
A Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálati rendje:

A polgármester fogadónapja:

A jegyző fogadónapja:

Falugazdász fogadónapja:

Gyermekjóléti szolgálat
ügyfélfogadási rendje:

Védőnő rendelési ideje:

Háziorvos rendelési ideje:

Terhes tanácsadás:

Gyermekorvos rendelési ideje:

Fogorvosi szolgálat:

Városkörnyéki ügyelet:

Fogorvosi ügyelet:

Állatorvosi szolgálat:

Könyvtári nyitva tartás:

A posta nyitva tartása:

E.ON Észak-dunántúli
Áramszolgáltató Zrt.
Győr, Kandó Kálmán út 11-13.

E.On Dél-dunántúli Gázszolgáltató
Zrt.
Székesfehérvári Régió
Székesfehérvár, Királysor 1/a.

Építésügy Szfvár, Polgármesteri
Hivatal

Lakossági Szennyvízszippantás:

Segélyhívók:

Úrhida Község
hivatalos honlapja:

www.urhida.hu

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

Ügyfélfogadási időben
Tel.: (22) 588-111

Ügyfélfogadási időben
Tel.: (22) 364-514

Várhatóan október 1-től
Hétfő: 8.00-10.00 óráig

Az úrhidai polgármesteri hivatalban:
Szerda 10.00-12.00 óráig
Tel.: (22) 364-514
Székesfehérvár, Tolnai u. 10. szám
alatt:
Kedd: 13.00-16.00 óráig
Tel.: (22) 332-058

Soósné Fekete Éva
Tel.: (22) 364-517
Terhes tanácsadás:
Kedd: 08.00 - 10.00 óráig
Csecsemő tanácsadás:
Kedd: 10.00 - 12.00 óráig

Dr. Bíró János
Tel.: (22) 364-517
Hétfő: 08.00 - 12.00 óráig
Kedd: 14.00 - 18.00 óráig
Szerda: 08.00 - 12.00 óráig
Csütörtök: 12.00 - 16.00 óráig
Péntek: 08.00 - 12.00 óráig

Kedd: 12.00 - 14.00 óráig

Dr. Fülöp Edit
Tel.: (22) 364-517
Hétfő: 12.00-13.00 óráig
Csütörtök: 11.00-12.00 óráig

(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

Orvosok Háza
Székesfehérvár, Seregélyesi út 17.
Tel.: (22) 501-220

Tel.: (22) 502-140
Munkanapokon:
16.00 órától másnap reggel 8.00 ig
Hétvégén:
az utolsó munkanap 16.00 órától az
első munkanap reggel 8.00 óráig

Dr. Somogyi Lajos tel: (22) 363-117
Szabadbattyán, Széchenyi u. 16/a.

Hétfő: 13.00-16.00 óráig
Szerda: 14.00-17.00 óráig

Hétfő-péntek: 08.00 - 12.00 óráig
12.30 - 16.00 óráig

Szombat: 08.00 - 12.00 óráig

Ügyfélszolgálat: 06-40-220-220
Hibabejelentés: 06-40-330-330
Közvilágítás hibabejelentő: 06-40-
330-330

Hibabejelentés: 06-40-404-040

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

ÓZON KFT. Szfvár. Várfok u 1
Tel: 22/ 315-307, 505-320

Rendőrség: 107
Tűzoltók: 105
Mentők: 104

ÚRHIDAI HÍREK

(folytatás az előző oldalról)

Novemberre ígéri az ÁNTSZ az idei infuenza
védőoltás kihelyezését a rendelőbe. Ez
mindenképpen ajánlott a 60 év felettieknek,
szív- vagy tüdőbetegeknek, krónikus
betegségben szenvedőknek. Novembertől
érdeklődjenek megérkezett-e az oltóanyag.
Továbbra is fontos, hogy a várakozási idő
csökkentése céljából jelentkezzenek be. Ezt a
rendelő telefonszámán (364-517/8 mellék),
illetve Jánosiné Farádi Tündénél tehetik meg
(20/4030190) rendelési időben.

Végül felhívom figyelmüket, és kérem
Önöket, jelentkezzenek át körzetembe. A hét
minden munkanapján várom a 14 év feletti
lakosokat rendelésemen. A rendelőben
gyógyszertár is működik, a felírt gyógy-
szereket helyben ki is válthatják gyógyszertári
áron.

Jó egészséget kíván
úrhidai háziorvos

20/8236457
dr. Bíró János

Tisztelt Úrhidai Vállalkozók!

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani a Székesfehérvári Regionális
Vállalkozás-fejlesztési Alapítvány szolgáltatásait, melyeket fehérvári
központunkban igénybe vehetnek. Székesfehérváron délelőttönként a Budai
u. 9-11. sz. alatt vagyunk elérhetőek elsősorban mikro-vállalkozói
hitelkonstruk-ciókkal, vállalkozói tanácsadással és képzési lehetőségekkel
kapcsolatban.

Keressenek bennünket személyesen a fenti címen és időpontokban, vagy
a 22/518-020-as illetve a 20/315-0347-es telefonszámon. Interneten is
elérhetőek vagyunk a és a weboldalakon,
ahol ingyenes ügyfél-regisztráció után hitelpályázat elkészítésére és on-line
módon történő benyújtására is lehetőség nyílik érdeklődő ügyfeleink
számára.

Összefoglaló táblázatunkban a jelenleg hozzáférhető hiteleink
legfontosabb para-métereit mutatjuk be.

www.rva.hu www.mvfportal.hu


