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EBTARTÁSRA
Tisztelt Lakosság!

Petőfi utcai játszótér
Tisztelt Lakók!
Mint bizonyára mindenki előtt ismert 2006 decemberében
megkezdődtek a Petőfi utcai játszótér megvalósításának előkészítő munkálatai. A talajegyengetést követően a szántás és tárcsázás befejeztével 2007. év elején közösségi fatelepítés keretében elkezdődhetett a parkosítás. A nyár folyamán elkészült a
gyalogút és a fiatalok által többször átformált BMX kerékpár
pálya. 2007 szeptemberében a megfelelően előkészített talajba
elszórt fűmag a jó időjárásnak köszönhetően szépen megerősödött. A 2008-ban szervezett Úrhida Napok keretében megrendezett Csülökfesztiválon befolyt adomány egy részéből a képviselő-testület megterveztette a játszóteret és annak környezetét, hogy pályázatot tudjon beadni az UMVP. III. tengely
falumegújítás alintézkedés keretében a kivitelezési munkálatokra. A 2009. január 10-én benyújtott pályázat támogatásban
részesült, így 2010 tavaszára elkészülhet ez a példaértékű
összefogás eredményeként megálmodott park. Ezúton is szeretnék ismét köszönetet mondani mindazoknak, akik bármi módon is részt vettek az előkészítő munkálatokban és remélem,
hogy mindenki legnagyobb megelégedésére fog a park és a
játszótér elkészülni.

A képviselő-testület az UMVP IV. tengely keretében, (LEADER program) pályázatot nyújtott be a 2010. évi ÚRHIDA
NAPOK programsorozat megvalósítására.
A pályázat sikeres elbírálása esetén a jövő évben is színvonalas
programokkal várjuk az eseményre kilátogatókat.
Szintén ezen intézkedés keretében Szabadbattyán és Kőszárhegy településekkel közösen rendezvénysátor vásárlására nyújtottunk be pályázatot.
Együttműködési megállapodás keretében a pályázat pozitív
elbírálása esetén a képviselő-testület támogatásáról biztosította
az Úrhidai Iskolásokért Alapítványt a „Környezeti nevelés”
program megvalósításában, a Szittya Sárrét Vidéki Lovas
Egyesületet 2 db jurta vásárlásában, valamint az Úrhidai Lovas
Egyesületet akadálypálya vásárlásában.
Bognár József
polgármester

Úrhida-Sárkeszi Községek Körjegyzőjeként felhívom az ebtartók figyelmét, hogy az ebtartás szabályainak figyelmen kívül
hagyása miatt az ingatlanokról a kutyák többször kijutnak az
utcára, megfélemlítve az ott közlekedőket.
Kérem Önöket, hogy a kutyák közterületre jutását akadályozzák meg, illetve ingatlanukat lássák el kerítéssel vagy kennellel!
Amennyiben valaki ellen konkrét esetben panasz, bejelentés
érkezik, a 218/1999 (XII. 28.) sz. Korm. rendelet alapján veszélyeztetés kutyával szabálysértés miatt 30.000.- Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújtható szabálysértési eljárás keretében.
Kérem fentiek megszüntetése érdekében intézkedni szíveskedjenek!
Boda Zsuzsanna
körjegyző

Polgármesteri Hivatal
ünnep környéki ügyfélfogadási rendje
2009. december 18-án (péntek) 8.00-16.00-ig
2009. december 19-én (szombat) nincs ügyfélfogadás
2009. december 21-én (hétfő) szokásos rend szerint
2009. december 23-án (szerda) 13.00-15.00-ig
2009. december 28-án (hétfő) szokásos rend szerint
2009. december 30-án (szerda) 13.00-15.00-ig

TISZTELT ÚRHIDAI LAKOSOK!
A várható téli hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési munkák
zavartalan lebonyolítása végett, kérjük Önöket, hogy
gépjárműveiket ne hagyják a közterületeken!
Boda Zsuzsanna
körjegyző
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Tisztelt úrhidai lakosok!
Ezúton szeretném Önöket tájékoztatni, hogy a képviselő-testület pályázatot nyújtott be településőrök foglalkoztatására, mely
pályázat támogatásban részesült. 2009. november 1-től az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériummal megkötött támogató
megállapodás értelmében Úrhidán 2 fő TELEPÜLÉSŐR kezdte meg munkáját.

A mi kis falunkban,
egy kis fehér házra,
Leszállt a karácsony
Simogató szárnya.
Ahogy elköltik az
Ünnepi kalácsot:
Énekelnek egyet...
Így szokás ez nálok.
Majd kopogás hallik,
A szomszédok jönnek,
Szép jóestét s boldog
Ünneplést köszönnek.
Baja Mihály

A feladatokat községünkben
SOÓS TAMÁS 06-20/31-96-369
TÓTH LÁSZLÓ 06-20/31-90-186 látják el.
FELADATUK:
- A településen tevékenykedő hivatalos és közfeladatot ellátó
személyek munkavégzésének támogatása.
- A különböző hivatalos őrszolgálatokhoz, rendvédelmi szervekhez, hatóságokhoz kapcsolódó jelző tevékenység, szükség esetén intézkedés kezdeményezése az illetékes hatóságnál.
- A közvagyon helyben található elemeinek (pl. parkok, játszóterek, középületek, utcabútorok, közterületek stb.) védelmében való közreműködés.
- Az önkormányzati rendeletek betartásának, illetve betartatásának a bűnmegelőzési, tűzvédelmi, köztisztasági, településrendészeti célkitűzések megvalósításának hatékony támogatása.
- A településen tartandó rendezvények esetében közreműködés
rendfenntartásban és forgalomirányításban.
- Természeti csapás, baleset, káreset, műszaki meghibásodás,
egyéb veszélyhelyzet során közreműködés az összehangolt
segítségnyújtásban, az élet- és vagyonmentésben, a helyreállítási munkálatokban és a rend helyreállításában.
- Az alkalmazó helyi önkormányzat által – a helyi közbiztonság javítása érdekében – meghatározott további feladatok
végrehajtása.
Felkérem a település valamennyi lakosát, hogy amennyiben
bármilyen bejelentésük van, jelzéssel élhetnek a településőrök
felé is! Forduljanak hozzájuk bizalommal!
Segítő közreműködésüket köszönöm!
Boda Zsuzsanna
körjegyző

Szinte észrevétlenül megint eltelt egy év, hamarosan
elérkezik az év legbensőségesebb ünnepe. Készüljünk a
karácsonyra ünneplőbe öltözött lélekkel, és gondoljunk
arra, hogy a szeretet és a család a legfontosabb az
életünkben. Fontos azonban, hogy ne csak karácsonykor
legyen béke és szeretet szívünkben, hiszen az ünnep
annyit ér, amennyit megőrzünk belőle a hétköznapokra.
Kívánom, hogy költözzön be mindenki lelkébe és szívébe
a béke, a tolerancia és a tisztelet egymás iránt, hisz ez a
mindennapokat is ragyogóvá tudja tenni egész évben. Ne
feledjék, boldogságot és szeretetet csak akkor van jogunk
elfogadni, ha mi magunk teremtünk is. Kívánom, hogy
mindenki találja meg magában a békét a 2010-es
esztendőben, hogy képesek legyünk megoldani saját és
közös gondjainkat.

E gondolatok jegyében engedjék meg,
hogy Úrhida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete, valamint a Polgármesteri Hivatal
dolgozói nevében kívánjak
minden kedves Úrhidai Polgárnak
békés, boldog karácsonyi ünnepeket, és
eredményekben gazdag újesztendőt.
Bognár József
polgármester

Tisztelt Lakók!
Szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy a Közmeghallgatás várható időpontja 2010. január 29-én 17 óra.
A millenniumi év zárásaként szeretném megköszönni a képviselő-testületnek, valamennyi szervezetnek és lakónak, akik bármi módon segítettek a rendezvények szervezésében, lebonyolításában vagy az önkormányzat területeinek rendezésében, csinosításában, az önzetlen, odaadó munkájukat.
Bognár József
polgármester
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ÓVODÁNK HÍREI
Intézményünk életét az elkövetkező időszakban az ősz
határozta meg. Az állatvilág őszi viselkedéséről, a növényzet
változásáról, termények gyűjtéséről szóltak napjaink. Gesztenyéből, makkból, préselt falevelekből különféle alkotásokat
készítettünk. Őszi tájképet festettünk, gyümölcsöket formáztunk liszt-gyurmából. Ehhez a témakörhöz kapcsolódva
október 1-jén zenés interaktív előadáson vettünk részt. A gyerekek nagy élménnyel játszották el az állatok szerepét gitárkíséret mellett.
Községünkben október 16-án köszöntöttük a nyugdíjasokat a
„Szépkorúak” alkalmából. Hagyományőrző módon mi is
készültünk erre az ünnepségre. Megható, kedves műsort adtunk
elő a Polgármesteri Hivatal színpadán. A vendégek között többen büszkén hallgatták unokájukat, akik a fellépők között
szerepeltek.
November 10-11-12-én fogadóórát tartottak a Süni csoportban
az óvó nénik. A szülők szívesen fogadták ezt a lehetőséget,
mert így bővebb betekintést kaptak gyermekük fejlettségi szintjéről.
Két aktív apuka, Makai András és Major Balázs, megszervezte
udvarunk rendezését és felújítását. Sor került a homokozó és
színpad tetőcseréjére, elegyengették a föld felszínét, majd felszórták fűmaggal. A sok esőzésnek és hótakarónak köszönhetően remélhetőleg tavaszra gyönyörű gyep lesz udvarunkon.
Köszönjük Nekik és annak a pár szülőnek a munkáját, akik
csatlakoztak hozzájuk. A felújítás anyagköltségeihez Úrhida
Község Önkormányzata járult hozzá. Köszönjük!
Ez idő alatt folyamatosan zajlott és zajlik a mai napig is a
beszoktatás időszaka. A Süni csoportban fogadjuk azokat a
gyerekeket, akik betöltik 3. életévüket. Nehéz a szülőktől való
elválás, az új környezet megismerése. Óriási segítséget nyújtanak ebben a nagyobb óvodások. Vigasztalják, segítik őket,
míg rádöbbennek arra, hogy jó helyen vannak. Két-három hét
elteltével már ők is szívesen jönnek oviba. Nehéz folyamat ez,
hiszen mire egy új ovisunk megszokja az elválást, addigra
másik új gyermek érkezik. Ezt a feladatot az óvó nénik és
dajkák együtt oldják meg. A nevelési év végére annyira jól
érzik magukat, hogy alig akarnak hazamenni. Ez természetesen
hosszú, kemény munka eredménye.
Azért, hogy munkánkat minél sikeresebben és tudatosabban
végezzük, továbbképzéseken veszünk részt. November 4-én
óvodapedagógusaink Sárkeresztesen hallgattak konzultációt a
környezeti neveléssel kapcsolatban. Ezek az összejövetelek
azért is hasznosak, mert a környező falvak óvónőivel tapasztalatokat is cserélhetünk. Ez sokszor többet ér, mint egy előadás.
November 9-én Gyermekjóléti esetmegbeszélést tartottunk a
jelző rendszer tagjaival: gyermekorvos, védőnő, iskolaigazgató,
óvodavezető, szociális gondozó, Gyermekjóléti szolgálat munkatársa, polgármester úr. Ilyenkor hívjuk fel a figyelmet a
szociális vagy magatartásbeli problémás gyermekekre. Megvitatjuk, megbeszéljük a lehetséges legjobb megoldásokat, figyelemmel kísérjük az addig nyilvántartott gyermekek sorsát.
Napjainkban egyre többen kerülnek hátrányos helyzetbe a
gyermekek, ezért jelentős fontosságúak ezek a megbeszélések.
Célunk a családok összetartása, a problémák megszüntetése.
Minden szülő szívesen fogadja, ha gyermekét megörökítik,
hiszen ez az időszak soha többé nem jön vissza, megismételhetetlen. November 10-én a Pillangó-, 11-én a Süni-, 12-én a
Katica csoportot fényképezte le egy anyuka. Minden megvásárolt fénykép árából 50 Ft-ot ajánlott fel intézményünknek. Ez

valamivel több, mint 20 000 Ft-ot jelent, amit még a karácsonyi
ajándékokra költünk. Köszönjük!
November 13-án az óvoda fogorvosa vizsgálta meg a gyermekeket. Ez nagyon jó lehetőség arra, hogy felhívjuk figyelmüket
a fogápolás fontosságára, illetve oldjuk az orvossal szembeni
félelmüket.
November 19-én a Nevelési Tanácsadó Intézet gyermekpszichológusa látogatta meg a tanköteles óvodásokat, azokat a
gyermekeket, akik 2010. május 31-ig betöltik 6. életévüket.
Őket közösségi viselkedésükben, mozgásban, foglalkozás alatti
teljesítményükben figyelte meg. Ha a szülő kéri, hogy gyermeke még egy évet további óvodai nevelésben vegyen részt, ott
ez a döntő szempont. Ahol kérdéses az iskolaérettség, ott megvizsgálják az óvónő és a pszichológus véleményét is. Természetesen a szülőkkel együttműködve olyan megoldást keresünk, mely a gyermeknek a legjobb. Vizsgálják testi fejlettségét, egészségi állapotát, a fő tevékenységi formák (játék)
fejlettségi szintjét, vizuális képességeit, értelmi fejlettségét,
nyelvi fejlettségének mutatóit, érzelmi életét, szociális érettségét és családi körülményeit. Remélhetőleg az iskolai beiratkozás előtt dönt a Nevelési Tanácsadó Intézet arról, hogy a
kérdéses gyermek mehet-e iskolába vagy sem. Az általuk kiállított szakvélemény szükséges a beiratkozáshoz. Hangsúlyozzuk, hogy semmiféle hátrányt nem szenved az a gyermek, aki
még egy évig óvodában marad.
November 25-én az Őszi Logopédiai Napok keretében két
óvodapedagógusunk vett részt továbbképzésen. Rengeteg elméleti segítséget és gyakorlati példát kaptak a gyermekek fejlesztésére. A logopédus mellett az óvónő feladata is a beszédhibák és a diszlexia (olvasás-írás zavar) megelőzése. A bemutatott gyakorlatokat az óvónő beépíti a csoport életébe, komplexen érvényesíti munkájában.
Óvodánk életében sajnos meg kell említenünk egy tragikus
eseményt. Egyik kedves óvodásunk segítőkész szülei házának
egy része tűzvész alkalmával elpusztult. A szerencsének köszönhetjük, hogy édesanya és lánya épségben átvészelték a
borzalmat. A Csontos család megsegítésére a „Csajok ének és
táncegyüttes” jótékonysági estet szervezett. Ez alkalomból több
fellépő szórakoztatta azokat a vendégeket, akik adományoztak
a család javára. Természetesen óvodásaink is felléptek, többek
között a károsult család kislánya. Könnyek között köszönték
meg közreműködésünket, melyet a Fejér Megyei Hírlap hasábjain is olvashattunk. A jótékonysági délután elteltével bált tartottak a családnak. Mindenképpen köszönjük a szervezőknek, a
résztvevőknek a segítséget!
December 1-jén, készülve a Mikulás fogadására, a már ismert
gitáros játék-délelőttön vettünk részt. Boldogan énekeltünk,
tapsoltunk a Télapó dalok ritmusára.
Minden csoport saját műsorral várta a Mikulást december 4-én
délelőtt. A járványra való tekintettel az idén nem tartottunk
nyílt ünnepséget. A Katica, Süni, Pillangó csoport külön-külön
meghitten, családias légkörben fogadta a „Tél Apóját”. Megvendégelték süteménnyel, teával majd beszélgettek vele. Megegyeztek, hogy jövőre újra találkoznak.
December 7-én a gyakorlatát végző fiatal dajka nénit köszönthettük körünkben. Heti 18 órában tanulja meg azt, ami alkalmasságához feltétlenül szükséges lesz. Örülünk, hogy a mi
intézményünket választotta erre a nemes célra.
Úrhida Község Önkormányzata Egészségtervet készít. Ennek
megvalósítását elősegítő pályázatot nyújt be. A pályázat meg-
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írásában segítséget nyújt az iskola, a civil szervezetek, a
védőnő és természetesen az óvoda. Az óvodai nevelésben is
nagyon fontos szerepet tölt be a testi-lelki egészség kialakítása.
Az óvodában az életritmus, a táplálkozás, a testápolás, az
öltözködés, mozgás, pihenés megszervezésével biztosítjuk a
megfelelő életmódot. Ehhez mindenkor figyelembe vesszük a
gyermekek egyéni sajátosságait is. Az életkornak megfelelő
életritmus kialakítása az egészséges testi és szellemi fejlődés
alapfeltétele, ezért a gondozás központi kérdése. A helyes
életritmus biztonságot nyújt a gyermeknek. A növekedés és
fejlődés egyik legfontosabb feltétele a táplálkozás. A gyermekeknek napi háromszori étkeztetésével biztosítjuk a megfelelő
tápanyag-szükségletet. Emellett heti egy gyümölcsnapot tartunk, amikor a gyermekek otthonról hoznak gyümölcsöt és az
óvodában közösen elfogyasztjuk. Évszaktól függően hozhatnak
zöldséget, gyümölcsöt, befőttet, diót, mandulát, melyekből
gyümölcssalátát is készítünk. Egész nap a gyermekek rendelkezésére áll a napi folyadékfogyasztás. A testápolás a gyermekek
egészségének védelmét, testük, ruházatuk gondozását, tisztaság
igényük kialakítását szolgálja. Az öltözködés védekezés az
időjárás változásai ellen, egyúttal fejleszti a gyermekek esztétikai érzékét is. A mozgásra minden nap sort kerítünk, melyet
alapos szellőztetés előz meg. Sétákat szervezünk az óvoda
környéki utcákban, és nem utolsó sorban rendelkezésünkre áll
az óvoda udvara. Itt lehetőségünk van a nagymozgásokra, futójátékokra. Napi két óra pihenést biztosítunk a gyermekeknek a
biztonságot nyújtó csoportszobákban.
Az Egészségterv célja, hogy Úrhida lakóinak egészségügyi,
oktatási, kulturális, sportolási, lelki szükségleteit itt helyben
tudják kielégíteni szervezett formában és rendszeresen.
Az ezzel kapcsolatos igények felmérése céljából kérdőívet töltöttek ki a lakosok. A kérdőívek adatainak feldolgozása után
kerül sor a pályázat konkrét megírására. Elbírálása reményeink
szerint sikeres lesz az egész falu közösségének érdekében.

December 9-én Kőszárhegyen karácsonyi ötletbörzét tartottunk. Átadtuk egymásnak a sok ismeretet, ötletek, ajándékminták vándoroltak kézről-kézre. Ezzel is azt akartuk jelezni,
hogy egymástól mindig tanulhatunk. Ezek után már teljes
erővel készültünk a karácsonyi ünnepségre. December 17-én
minden csoport maga készült műsorral, majd ünnepelt családias légkörben. Sok szép fejlesztő játék, baba, társasjáték, építőjáték várta a gyermekeket.
Karácsony és Szilveszter között intézményünk zárva tart. Január 4-től kipihenten, újult erővel ismét játszhatnak a gyermekek
társaikkal és a karácsonyi ajándékokkal.
A Község minden lakosának Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet Kívánunk!
Spánitzné Pásztor Andrea
intézményegység vez.

ISKOLÁNK HÍREI
Előző számunk óta eltelt időszakban az ÁMK Géza Fejedelem
Általános Iskolában a következő események történtek.
Szeptember 18-án, pénteken délelőtt a Sárpentelei Parkerdőben
tartottuk akadályversenyünket, ahol csapatokban versenyeztek
gyermekeink. Az egyes állomásokon a pedagógusok többségében a természettel kapcsolatos játékos, logikai és ügyességi
feladatokkal várták a tanulókat. Délutánra az idén megnyílt
dunaújvárosi élményfürdőbe szervezett Bán tanár úr kirándulást tanulóinknak és hozzátartozóinak. Sajnos elegendő
jelentkező hiányában a program nem valósulhatott meg.

Október a természet hónapja iskolánkban, aminek a programjait Bán Balázs tanár úr állította össze és bonyolította le.
Október 5-én kerékpártúrát szervezett tanulóinknak Kőszárhegyre. A programon 16 tanulónk vett részt. Október 12-16-ig
erdei tábort terveztünk 3-8. osztályos gyermekeinknek Egerváron a Várkastélyban, ami tavaly is helyt adott táborunknak.
Ez évben ez a programunk is meghiúsult a kevés jelentkező
miatt. Szabó Gyöngyi tanárnő a veszprémi Petőfi Színház két
októberi, bérletes gyermekelőadására mérte fel az igényeket, de
sajnos erre a rendezvényre sem volt elegendő jelentkező.
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Októberben a hulladékpapír- és az akkumulátor-gyűjtés eredményesen megvalósult, diákjaink majdnem 9 tonna papírt gyűjtöttek. Az alsó tagozatban a 3. osztályosok lettek az elsők, a
felsőben a 6. osztályosoknak sikerült a legtöbb mennyiségű
papírt összegyűjteni.
A hulladék bevételét az osztályoknak kiosztottuk és természetesen ajándékozásra fordítottuk. A bevétel felhasználásáról
minden osztály maga döntött.
Október 22-én délután a gánti bauxitbányába és múzeumba
buszos kirándulást szervezett Balázs bácsi. A remek időjárást
kihasználva nagyszerű túrát tett 40 gyermekünk.
A hónapban meghirdetett terménybáb versenyt első helyezettje
Szalay Alexandra, első osztályos tanuló lett.

November 13-án rendeztük hagyományos egészségnapunkat.
Idén sok előadót hívtunk meg az ÁNTSZ-től és a Rendőrkapitányságról, akik a baleset- és bűnmegelőzésről, a táplálkozásról, életmódról, a fertőző betegségekről, környezetvédelemről, bőrápolásról és a családi életről tartottak érdekes előadásokat. Az órák közötti szünetben kóstolóval egybekötött gyümölcslé (SAMBO) bemutatón vehettek részt gyermekeink. A
Győri Keksz ajánlott fel több doboz édességet gyermekeink
ajándékozására.
November 30-án Kovács István Mikulásnagykövet tartott gyermekeinknek élménybeszámolót a kínai olimpiai lángfutásról és
a Világ Mikulásához vezető lappföldi útról. Majd közös futással, kocogással zárult a program.
Október 22-én tartottuk megható, emlékezetes ünnepségünket a
köztársaság kikiáltása alkalmából, Bognár Andrea tanárnő
szervezésében.

November 13-án hagyományos egészségnapunkat tartottuk
Gazdagné S. Diána tanárnő szervezésével.”Minden nap egy alma az orvost távol tartja” programunk keretében almamaggyűjtési versenyt hirdettünk, ahol a 6. osztályosok szerezték
meg az első helyet. Plakátkészítő versenyt rendeztünk az alsósoknak „Tányéron az egészség”, a felsőben „Füst nélkül tisztán
szabadon…” címmel. A plakátkészítésben az alsósok közül a 3.
és 4. osztály lett holtversenyben az első helyezett, míg a felsőben a 6. és 8. osztály.
Az egészség 12 pontja (közmondások az egészségről) minden
osztályban kifüggesztésre került novemberben.
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November 20-án Nádasdladányban vettek részt gyermekeink
tanulmányi versenyen. Első helyezést szerzett az elsős Nagy
Gréta ének kategóriában. Második helyezést ért el mesemondásból a 2. osztályos Soós Benedek, a negyedikes Szabó Raul,
és a matematika vetélkedőn Nagy Friderika 3. osztályos tanuló.
Harmadik helyezett lett a negyedik osztályosok meserajzra
nevezett csapata, aminek tagjai voltak Benkő Dorina, Jánosi
Bálint és Málik Dorina. Szintén harmadik helyezést ért el a
játékos sportverseny 4. osztályos csapata, Farádi Tamás és
Harangozó Mercédesz részvételével.
A SZÉPHŐ Zrt. Szlogenpályázatán két tanulónkat is jutalmazták, Kokavecz Richárd 5. osztályos tanulónk első helyezett lett
és egy kerékpárt nyert, Kubik Dániel szintén 5. osztályos tanulónk pedig különdíjban részesült.
December az adventi készülődés jegyében telik Kálmánné
Szerényi Judit vezetésével. Hetente délutáni kézműves foglalkozáson vettek részt gyermekeink szép számmal.

- december 15. (kedd) 10.30 óra karácsonyi bábszínház az
alsósoknak (Palánta)
- december 17. (csütörtök) 16 órakor karácsonyi műsor a falunak
- december 18.(péntek) 11órától karácsonyi műsor az iskolásoknak

Házi tisztasági versenyünkön a tiszta, rendes osztály minősítést
szeptember óta a felsőben a 6. osztály, alsóban pedig a 3.
osztály nyerte el.
Pályázati támogatással decemberben tartásjavító ülőpárnákat
szereztünk be az első és második osztályosok számára. Szülői
kezdeményezésre alapítványunk a harmadik és negyedik osztályosok párnáit szerezte be. A gerincvédő ülőpárna használatával a helyes testtartás érhető el és a gyakori gerincbetegségek
megelőzhetők.
Szakmai és informatikai célokra 232 000 forintot nyertünk pályázati úton, amiből tanulói asztalokat, székeket, demonstrációs
és más taneszközöket vásároltunk.
A Nemzeti Civil Alap pályázatán alapítványunk 140 ezer forintot nyert, amiből pólókat, asztalokat és székeket vásároltunk.
December 17-án 16 órától iskolánk karácsonyi ünnepségére az
önkormányzat nagytermében minden érdeklődőt szeretettel
várunk.

-

december 3-án mozgatható Mikulás készítés
december 7-én hópihék készítése
december 10-én karácsonyi képeslapkészítés
december 14-én mécsestartó-készítés
december 17-én karácsonyi koszorúkészítés papírtányérból

További decemberi programunk:
- december 4. Mikulás műsor az alsósoknak
- december 4. Mikulás bál
- december 10. 14 óra Beszélgetés a környezetről címmel
Fekete József előadása

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:
• December 1-jén, kedden 15.30 órától Készüljünk a mikulásra!
• Január 5-én, kedden 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 9-én, kedden 15.30 órától a leendő első osztályos
tanító néni tart foglakozást az iskolába készülőknek Farsangi
készülődés címmel.
• Január 22-én, a második órában 8.55-9.40-ig a leendő első
osztályos gyermekek meglátogatják az első osztályunkat,
ismerkednek az iskolával. (Az iskola hármas számú tanterme
az első osztályosoké.)
• Február 24-én, 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.
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• Február 5-én, pénteken 15 órától gyermekfarsangot tartunk,
ahol az érdeklődő leendő elsős gyermekeket is várjuk szeretettel.
• Február 6-án szombaton este rendezzük hagyományos szülőfarsangunkat, ahová minden felnőtt érdeklődőt szeretettel várunk.
• Március 30-31-én 8.00-15.30-ig várjuk a beiratkozásra a
szülőket és lehetőség szerint a beiratkozandó gyermeket is.
A beiratkozásra kötelezettek Úrhida község közigazgatási
területén 6. életévét 2010. 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.

Tisztelt Szülők!
Az úrhidai ÁMK Géza Fejedelem Általános Iskola szeretettel
várja és visszavárja az általános iskolás és leendő iskolás gyerekeket.
Iskolánk előnyei a következők:
- kis létszámú osztályok (9-19 fős),
- szakképzett, fiatal, energikus tantestület,
- változatos szervezeti formák a tanórákon: frontális és egyéni
munkán kívül a csoportos, differenciált és páros munka,
- sokszínű tanórán alkalmazott módszerek jellemzőek a bemutatásra, ismeretrögzítésre, képességfejlesztésre és az ellenőrzésre, értékelésre,

-

-

a gyermek képességeihez mért maximális előrehaladás,
kiemelkedően jó, összetartó iskolai közösség,
alapképességek biztos megszerzése,
alaposabb odafigyelés minden tanulóra,
felzárkóztató, korrepetáló órák és ingyenes logopédiai foglalkozás,
szakköri lehetőségek széles skálája,
hónapról hónapra változó, sokszínű programok,
szerepelési lehetőség biztosítása,
7. és 8. osztályosoknak a vizsga által megszerzett vizsgarutin,
versenyeken elért szép eredmények,
2006 és 2008-ban-ban tanulóink 100%-át vették fel az általuk
megjelölt első vagy második helyre,
az országos matematika és szövegértési kompetencia felmérésben iskolánk eredményei általában átlag felettiek. 2008ban matematikából az országos átlagot 28 ponttal haladtuk
meg, míg a városi iskolák átlagát 37 ponttal. Magyarból az
országos átlagot 10 ponttal, míg a városi iskolák átlagát 18
ponttal előztük meg.
testnevelés órák keretében választható karate és táncfoglalkozás,
közepes tárgyi feltételek, számítógéppark internet hálózattal,
sokféle taneszköz,
nemzeti és hagyományos ünnepek méltó megünneplése
(sportnap, egészségnap, mikulás és karácsonyi ünnepség, mikulás és farsangi bál, Ki mit tud, akadályverseny, gyereknap,
anyák napi ünnepség és október 23-i, március 15-i megemlékezés, ballagás).
Iskolánk tantestülete

Egy h á z i H í re k
Karácsonyi köszöntő! 2009
A találkozás előfeltétele a várakozás és készülődés.
Az ember mindig vár valamire, az általános iskola és a középiskola befejezésére, majd esetleg az egyetem, főiskola befejezésére. Jó munkahelyre, családra, házra, kocsira. Egy nehéz
nap elmúltára, a következő évre, mert az biztos jobb lesz és így
tovább sorolhatnánk várakozásainkat, s közben észre sem
vesszük azt, hogy csak telnek a napok, hetek, hónapok és évek.
A lényegeshez mégsem kerültünk közelebb. Ne feledjük el,
hogy csupán az anyagi világ nem tudja kielégíteni vágyakozásainkat. Hiába van anyagilag egyre több és több, az embernek
ez soha nem elég, mert a lelkét nem tudja kielégíteni csupán
evilági tárgyakkal, legyenek azok bármilyen csúcstechnika szerint készültek.
Az ember találkozni szeretne a másikkal a Te-vel, s a másikban, a másik szemébe tekintve ismerheti fel,- és meg önmagát. A gyermek életében ez az első szempár az édesanyja szerető tekintete.
„A kis herceg”-ben a róka tanítja a kis herceget, hogy csak szívével lát jól az ember, mert az igazán lényeges a szem számára
láthatatlan. Arra is tanítja, a találkozásra, hogy az valóban megtörténjen, készülni kell, ünneplőbe öltöztetni a szívünket.
Az emberiség 4000 évig várakozott az Üdvözítőre, ennek emlékére a keresztények 4 héten keresztül készülnek karácsony
ünnepére, a Kis Jézus születésére.

Mai rohanó, felpörgött világunkban, még inkább szükséges,
mint valaha, hogy tudjunk megálljt parancsolni, s egy kicsit
visszatérni lelkünk csendjébe, elgondolkodni azon, hogy Kivel
is akarok én találkozni, Ki és miért születik meg? S bennem
megszületik-e, engedem-e Neki, hogy alakítsa és formálja
mindennapjaimat, az életemet?
Karácsony nem csupán az ajándékozásról kell, hogy szóljon, a
legnagyobb ajándékot kell elfogadnom az értem emberré lett,
megtestesült Isten Fiát, Jézus Krisztust, hogy Vele kerüljek élő,
és ez által éltető kapcsolatba!
Ezért fontosak számunkra adventban a hajnali szentmisék, – a
korai kelés áldozatát is vállalva, – hogy virrasztva készüljünk a
Krisztussal való találkozásra.
Bensőleg, lelkileg ráhangolódni az ünnepre és nem csupán a
bennünket körülvevő zajos, fényes, csillogó vásárokon való
„rohangálással” készülődni, mert akkor éppen a lényegről
maradunk le Jézus Krisztus születésének ünnepléséről és a Vele
való találkozásról.
„… Ma mennyé kén' a földnek válni,
Hogy Megváltóját befogadja. …” (Ady E.: Karácsony)
ÚGY LEGYEN!
Kívánok minden kedves Olvasónak és Úrhida község minden
lakójának, békés, boldog Karácsonyi ünnepeket!
Mayer László
h. esperes-plébános
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Szentmisék rendje

Márton Nap

Dec. 24.„Éjféli mise” 22.00 óra IGELITURGIA
Dec. 25. Karácsony
08.00 óra
Dec. 26. Karácsony
08.00 óra IGELITURGIA
December 26. Szt. Család v. 17.30 óra
2010.
Január 1. Újév
Január 3. vasárnap

12.00 óra
08.00 óra

Óvodai közösségi munka

Mint azt az óvodai hírekben olvashatták, két aktív apuka
kezdeményezésére megkezdődött az óvoda udvar felújítása.
Ezúton is szeretném magam és a képviselő-testület nevében
köszönetemet kifejezni Major Balázs, Makai András és
családjuk részére, valamint mindazoknak, akik segítettek az
udvar felújításában.

ING
Gyermek Egészségügyért Alapítvány
pályázata
Úrhida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot
nyújtott be az ING Gyermekegészségügyért Alapítványhoz egy
SA-50 típusú szűrőaudiométer (Hallásvizsgáló gépre) és 28 db
gyermek gyógy-ülőpárnára.
A pályázat sikeres elbírálásra került és a megpályázott összeg
50%-át, vagyis 108 500 Ft-ot költhet Úrhida Község Önkormányzata az eszközállomány bővítésére. A sikeres pályázat
Soósné Fekete Éva védőnő munkájának köszönhető.

Az Úrhidai Nyugdíjas Egyesület szervezésében hagyományteremtő szándékkal Márton napi vigadalom címmel rendeztek
vidám ünnepséget 2009. november 15-én. Délelőtt a település
tájházának kemencéjében sültek a finom liba fertályok, és
délután a meghívott vendégekkel finom újbor mellett nagyszerű hangulatban fogyasztották el. Az úrhidai libafertály nagyon híres volt a hatvanas – hetvenes években a fehérvári piacon. Az asszonyok hajnalban kelve fűtötték fel a kemencéket és
mire megvirradt már a piacon gőzölgött az ellenállhatatlan
illatú finom sült. Úgy is emlegették Úrhidát, mint Székesfehérvár éléskamráját. Az önkormányzat és a település civil
szervezetei sokat tesznek annak érdekében – és a millenniumi
év is ezt igazolta –, hogy a régi értékek, szokások megmaradjanak és az élő hagyományápolás része legyen úrhidai hétköznapoknak.
Polyák István

Millenniumi évzáró ünnepség
2009. december 11-én a Polgármesteri Hivatal rendezvényterme adott otthont Miklós János keramikus és Polyák István
festő-grafikus kiállításának.

Bognár József
polgármester

IDŐSEK NAPJA
A képviselő-testület a civil szervezetek támogatásával, október
16-án immár hagyományos keretek között megrendezte az
Idősek Napját.
Meghívást kaptak a településen élő, 70. életévüket betöltött
személyek és házastársaik.
A programot Polyák István a Nyugdíjas Klub elnökének bevezetője, majd Bognár József polgármester köszöntője nyitotta
meg. A műsorban felléptek az általános iskola diákjai, óvodások, az Őszirózsa Nyugdíjas Énekkar és úrhidai néptáncosok.
A képviselő-testület vacsorával látta vendégül az érintetteket.

A tárlat, Úrhida község 1000 éves írásos említése előtt tisztelgő
kulturális ünnepségsorozat záró akkordjaként került megrendezésre. A kiállítás megnyitóján szép számmal résztvevő közönség ismételten rávilágított arra, hogy a település lakói nyitottak a rendszeresen megrendezésre kerülő művészeti bemutatókra.
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Miklós János az amorf elemi formákból alakított plasztikái közül állított közszemlére néhány hazai és nemzetközi megmérettetésen is elismert műtárgyat.
Polyák István eddigi művészeti pályájának jelentősebb mérföldköveiből adott ízelítőt. A tárlaton láthatóak voltak az 1990es évek harsány tónusú festményei, és a jelen – forma és részlet
gazdag – grafikái egyaránt.

A községben élő két elismert alkotó kifinomult munkáinak
megtekintésén túl, fellebbent a fátyol a Falvak Kultúrájáért
Alapítvány által készített, az ezeréves múltat jelképező emlékoszlopról, melyet a nagyközönség 2010 tavaszától a leendő
Egészségház mögötti közparkban tekinthet meg.
Az érdeklődők számára a tárlat 2009. december 13-ig volt
megtekinthető.
Lics Zoltán

Úrhidai siker
Lassan nem múlik el úgy
hét, hogy a Fejér Megyei
Hírlap ne számoljon be
valamilyen településünket
érintő társadalmi, közösségi sikerről.
Az ünnepek előtt külön
örömmel számolunk be arról, hogy a megyei lap által szervezett, „Nagyi kedvenc karácsonyi süteménye” versenyről a településünkön élő Fister Jánosné hozta el az első helyezést.
Az olvasók már néhány nappal korábban érezhették, hogy
valami van a levegőben, hiszen az újság arról tudósított, hogy a
számtalan beküldő közül Marika néni süti receptje is bekerült a
legjobbak közé. A székesfehérvári Novotel szállóban megrendezett döntőben hamar kiderült, hogy a bemutatott remekeknek
nincs párja, így méltán kerülhetett az első díj Úrhidára.
Gratulálunk az elért eredményhez, és a további megmérettetésekhez jó egészséget kívánunk!
L.Z.

Úrhidai Lovas Egyesület hírei
Lovaink nem használati tárgyak. Rendszeres gondoskodást igényelnek. Ki kell járni hozzájuk, otthagyni a meleg, fűtött
házunkat, kimenni a szakadó esőbe, hóba, fagyba. Ha otthagyjuk az otthon melegét azért, hogy feltörjük a jeget az itatóban,
az a felelősség választása. Megtanulni gondját viselni egy lónak nem csak tudomány – művészet is. Vannak, akiket könnyű
tartani, alig igényelnek többet, mint a szénát és a vizet, valamint, hogy rendszeresen mozoghassanak. Mások igencsak próbára teszik gazdáikat – vagy elhíznak, vagy túlságosan lefogynak. Rendszeresen patkoljuk őket – de mindig elveszítik a patkókat. Megint mások mindig megtalálják a módját, hogy
megsérüljenek. Minden lónak egyénisége van. Vannak okos
lovak, zsémbes lovak, sőt, humorérzékkel megáldottak is.
Ők azok, akik mindig találnak új
megoldásokat, hogy kiszökjenek
a karámból, amikor a legkevésbé
számítunk rá.
Aki még sosem lovagolt, azt gondolja, könnyű megtanulni. Az
alapokat tényleg el lehet sajátítani
pár nap alatt, de egy élet is kevés,
hogy tökéletesre fejlesszük tudásunk. A ló több mint közlekedési
eszköz: mindenképpen sokkal
összetettebb lesz vele a kapcsolatunk, mint egy akármilyen autóval. Edzés során nem elég az ok-

tatóra figyelni: a ló is beszél hozzánk. Ha jó napja van, tolerálja hibáinkat, ha nincs, megesküszünk,
hogy meg akar ölni minket. Pedig
lehet, hogy amiatt mérges, hogy milyen lassan értjük csak meg, amit mondani akar. A ló – társ. Ha sikerül elnyernünk a bizalmát, odafigyel ránk, kitalálja gondolatainkat.
Az istálló menedékhely
egy bizonytalan világban.
Egy hely, ahol a valóban
fontos dolgok nyilvánvalóan látszanak: egy meleg
hely, ahol alhatunk, valaki,
aki törődik velünk, és a
rendszeres étkezések luxusa. Sokszor vagyunk hajlamosak
megfeledkezni
erről.
A lovak segítenek megtalálni, ami igazán fontos az életben. Ha
már megvan, ne engedjük el.
Az Egyesület nevében kívánok minden kedves Úrhidai
Polgárnak békés, boldog karácsonyi ünnepeket,
eredményekben gazdag új esztendőt!
Vígvári György
elnök
www.lovas.vigvari.hu
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Karateklub élete
Közel 200 résztvevővel került megrendezésre az A.J.K.A.-I.
Shotokan Karate-Do Szövetség 10. Országos Bajnoksága Zalaegerszegen 2009. október 24-én. A versenyen a 6-8-éves korosztálytól a 18-35 éves korosztályig indultak versenyzők. A
bajnokság egyben az A.J.K.A.-I. Shotokan Karate-Do Szövetség sikeres elméleti vizsgát tett bíróinak gyakorlati vizsgája is
volt. Az Alba Shotokan Dojo KSE összesítésben az éremtáblázat a második helyén végzett. Az úrhidai tagozat is kivette
részét ebből a szép eredményből 10 érmes és kettő okleveles
helyezéssel. Így mondhatjuk, hogy kis karatékáink jó eredménnyel szerepeltek az év utolsó versenyén.

200 karatékája mérte össze tudását formagyakorlatban és küzdelemben, egyéni és csapat versenyszámokban. A magas minőséget jelezte, hogy csak barna- és feketeövesek vettek részt,
jórészt korosztályos és felnőtt Eb-, vb-érmesekkel. Megtekintette a versenyt több kiemelt külföldi díszvendég, élükön
Osvaldo Messias de Oliveira úrral, aki a WUKF karate világszövetség brazil elnöke.
A magyar csapat összesítésben az első helyen végzett. A nemzeti csapat tagjaként a fehérvári Alba Shotokan Dojo KSE-ből
jó néhányan remekeltek és a következő eredményeket érték el:
2 arany-, 8 ezüst- és 4 bronzérem. Továbbá klubunk Rimai
László és Soós Tamás révén két nemzetközi bírót delegált a
versenyre.
A két nap színvonalas viadalt hozott, egyesületünk jelesre vizsgázott rendezésből, az ide látogató vendégek maradéktalanul
elégedettek voltak a körülményekkel, a körítéssel.
Éppen csak vége lett a versenyeknek, máris jöhetett egy újabb
próbatétel. Közeleg az iskolai évvége, ilyenkor kerül sor a
következő övfokozati vizsgákra. Kis karatékáink a Mikulást is
segítségül hívták a felkészüléshez, aki örömmel tett eleget a
felkérésnek és meglátogatott bennünket edzésünkön. Majd
következett a vizsga, ahol a gyerekek ismét bizonyítottak, és
megérdemelten mehetnek a jól megérdemelt téli pihenésre.

Boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek!

Aranyérmesek:
• Estelecki Balázs
egyéni formagyakorlatban
• Fister Patrik
egyéni formagyakorlatban
• Mocsonaki József - Estelecki Balázs - Varga István
csapat formagyakorlatban
Ezüstérmesek:
• Fister Patrik
• Mocsonaki Balázs - Estelecki Balázs
• Mocsonaki József - Varga István

egyéni küzdelemben
csapat küzdelemben
csapat küzdelemben

Bronzérmesek:
• Dumics Tamás
egyéni formagyakorlatban
• Varga István
egyéni formagyakorlatban
• Galló Dominik
egyéni küzdelemben
• Mocsonaki Balázs - Szabó Raul - Galló Dominik
csapat formagyakorlatban
IV. helyezettek:
• Fister Patrik - Somogyi Kristóf - Bálint Bence
csapat formagyakorlatban
• Ivanics Zoltán - Ivanics József - Harangozó Roland
csapat formagyakorlatban
November 21-én és 22-én shotokan Európa Kupa zajlott Székesfehérváron a Köfém Sportcsarnokban. Tíz ország mintegy
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„SZITTYA” SÁRRÉT VIDÉKI LOVAS EGYESÜLET
Szeptember hónapunk a szüreti felvonulások jegyében zajlott,
egyik település a másik után adott otthont, hagyományt ápolva
és teremtve eme látványos eseményeknek.
Október 6-án szűk körben nemzetünk gyásznapján megemlékezést tartottunk a Tájházban, ahol lejátszottuk azt a cd-t, melyet
a Magyarok Világszövetsége készíttetett e jeles nap alkalmából. Mélyen megrendítő volt eggyé válni a halálra várók utolsó
gondolataival és mondataikkal. Tisztelet és örök emlékezet jár
a hősöknek, az aradi tizenhármaknak és gróf Batthyány Lajosnak.
Október 10-én lovas tájékozódási terepversenyt rendezett az
Úrhidai Lovas Egyesület, melyen két tagunk képviselte szervezetünket, és előkelő helyezésükkel öregbítették hírnevü(n)ket .
Október 17. Bár előre nem terveztük, mégis örömmel tettünk
eleget Füle település fiataljainak felkérésére, miszerint támogassuk jelenlétünkkel a helyi szőlő fesztivált. Ez a rendezvény
ékes bizonyítéka annak, hogy kis létszámmal, de kellő lelkesedéssel és kitartással színvonalas műsort lehet készíteni. Legyen
ez példa értékű számunkra is.
Október 23. A nap előestéjén egyesületünk tagjai részt vettek a
Szabadbattyán Nagyközség központi ünnepélyén, ahol elhelyezték a megemlékezés virágkoszorúit.

Másnap az 1956-os Forradalom és Szabadságharc évfordulójának emlékére zászlós felvonulásra indultunk a környező
településeken át Jenőig. A párás ködös reggelt szikrázó napsütés követte, a meghitt és kellemes lovaglást kipihenve mindenki hazatért.

Az álom hava (december) hozzon
mindenkinek békességet, kellemes
ünnepeket és boldog új évet!
Ezt kívánja a „SZITTYA” SÁRRÉT
VIDÉKI LOVAS EGYESÜLET.
www.szittyalovas.hu internetes elérhetőségen betekintést
nyerhetnek egyesületünk életébe.
Szívesen látunk minden érdeklődőt tagjaink sorában.

Új! Új! Új! Fit-ball tréning minden korosztálynak!
Az óriáslabda egészséges emberek számára kifejlesztett rekreációs sporteszköz,
melynek használata közben óvjuk a csont-ízületi rendszert. A Fit-Ball tréning biztonságosabb prevenciós edzésforma, mint más aerobik jellegű zenés tornák,
ezért nagyszerűen használható mindenki számára, a gyerekektől az idősebbekig,
az edzetlenektől, a szuper fittek-ig. A gyakorlatok nagyon hatékonyak, az óra első
része koreografált, dinamikus bemelegítés, és zsírégető pulzustartományban
végzett mozgás. Második részében tartásjavító, és alakformáló gyakorlatok következnek.
A gyakorlatok nagy része a labdán rugózva történik, ezáltal ízületkímélő, hatékony
a narancsbőr kezelésére (kb. 30 percig masszírozza a kritikus területet a labda),
és alkalmas a csontritkulás megelőzésére is.
Fit-ball óra: péntek 19-20 h (max.12 fő) Step aerobik: kedd, csütörtök 19-20 h
Érdeklődni: Gáspár Viktória 06 20 9941 062
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MEGHÍVÓ

Meghívó
KEDVES ÚRHIDAI LAKOSOK

2009. december 21-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!

KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT
A polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálati rendje:
hétfő: 8.00-12.00, 12.30-15.30 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

Balázsik Zsófia falugazdász fogadónapja:
hétfő:
7.30-10.00 óráig
Telefon: (30) 698-9103
Gyermekjóléti szolgálat
ügyfélfogadási rendje:
A 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

ÚRHIDAI
HÍREK

Védőnő rendelési ideje:
Soósné Fekete Éva
Tel.: (22) 364-517
Terhes tanácsadás:
kedd:
8.00-10.00 óráig
Csecsemő tanácsadás:
Kedd:
10.00-12.00 óráig
Háziorvos rendelési ideje:
Dr. Bíró János
Telefon: (22) 364-517
Hétfő:
8.00-12.00 óráig
Kedd:
14.00-18.00 óráig
Szerda:
8.00-12.00 óráig
Csütörtök:
12.00-16.00 óráig
Péntek:
8.00-12.00 óráig
Terhes tanácsadás:
Kedd:
12.00-14.00 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

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
Telefon: (22) 363-117
Szabadbattyán, Széchenyi u. 16/A

A gyógyszertár nyitva tartása:
Hétfőtől-péntekig: 8-16 óráig
Tel: (22) 789-195
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 - 16.00 óráig
szombat:
zárva
Telefon: (22) 787-402

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
Segélyhívók:
Rendőrség:
Tűzoltók:
Mentők:

107
105
104

Úrhida község hivatalos honlapja:
www.urhida.hu

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

