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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
NYERTES UNIÓS PÁLYÁZATNAK KÖSZÖNHETŐEN
MEGOLDÓDHAT A KOSSUTH UTCAI CSAPADÉKVÍZ
ELVEZETÉSE ÉS JÁRDA ÉPÍTÉSE!
Úrhida Község Önkormányzata 98 958 510 forint vissza
nem térítendő uniós támogatást nyert el a Közép-Dunántúli
Operatív Program „Települési vízrendezés fejlesztésére”
kiírt pályázata keretében. A projekt Támogatási Szerződését
dr. Temesvári Balázs, a KDRFÜ ügyvezető igazgatója, és
Bognár József polgármester írta alá.

Az elmúlt évek csapadékos időjárása és a dinamikusan
növekvő lakosságszám következtében napi probléma a település főgyűjtő útján a csapadékvíz elvezetés megoldatlansága és
járda hiánya.

ban jellemzően mezőgazdasági művelés alatt álló területekről
lefolyó víz mennyisége nagyságrendileg megnőtt, rámutatva
ezzel arra a tényre, hogy a vízrendezési feladatok elvégzése
tovább már nem halogatható.
A Kossuth utca csapadékvíz elvezetés és járdaépítés tervezésével kapcsolatos egyeztető tárgyalások a közútkezelővel és a
Nemzeti Közlekedi Hatósággal már 2007-ben megkezdődtek.
A végső megállapodás 2008. február 20-án történt. A képviselő-testület 2008. májusában pályázatot nyújtott be a
tervezési munkálatok költségeinek támogatására. A pályázat
pozitív elbírálásáról 2008. szeptemberében kaptunk értesítést. A tervezői munka megpályáztatását és a szerződéskötést
követően elkezdődhetett a terület szintfelmérése és erre építve
az engedélyes terv készítése. A közműszolgáltatokkal való
hosszú egyeztetést kővetően (gáz, víz, szennyvíz, telefon,
villamos energia) az elkészült terv engedélyeztetése is elhúzódott a gázszolgáltató további kikötéseinek köszönhetően.
A jogerős építési engedélyt 2009. szeptemberében kaptuk meg.
2009-ben a képviselő-testület megrendelte az érintett szakaszon a csapadékcsatorna nyomvonalára eső MATÁV oszlopsor áthelyezésének engedélyezési terveit, melyek jogerősen
rendelkezésre álnak.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Úrhida község lakosságának száma a település rendkívül
kedvező adottságainak köszönhetően az elmúlt időszakban
dinamikusan fejlődött. Ez főként a Székesfehérvárról a
településre költöző fiatal családoknak köszönhető. A fejlődés
következtében a gyorsan, nagy intenzitással beépített, koráb-

A padkán lefolyó csapadék komoly károkat okoz az útburkolatban is.
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A csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésére és a járda megvalósítására szóló pályázati lehetőség a Regionális Operatív Program
keretében 2010. májusában adódott. Karácsonyi ajándékként
érkezett a hír, hogy a szeptember elején benyújtott pályázat támogatásban részesült. A támogatási szerződés aláírását és a közbeszerzést követően, reményeink szerint az idei évben a település régi álma valóra válik. A kivitelezés során csaknem 1 km
hosszúságú, a mozgáskorlátozottak számára is használható járda, a járda alatt ugyanilyen hosszon csapadékcsatorna, valamint
2,2 km hosszon árokfelújítás valósul meg. A településtáblától a
Malom csatornáig a Magyar Közút Zrt. vállalta a meglévő nyílt
árok felújítási munkálatainak kivitelezését.
A beruházás tervezett költségvetése közel 140 millió forint,
így az elnyert 98 958 510 forint támogatás mellett a képviselőtestületnek közel 40 millió forint önrészt kell biztosítani.

Településfejlesztési Akcióterv
Kedves Úrhidaiak!
2011. január 19-én kezdetét vette a 2007-ben elfogadott Településfejlesztési Akcióterv felülvizsgálata. Az első fórumon projekt
ötletelés keretében igyekeztünk megismerni a lakosság igényeit,
feltárni az olyan lokális problémákat, melyeket csak a közvetlen
környezet észlel és a képviselő-testület előtt még nem ismertek.
A 2011. január végén tartott közmeghallgatás is a terv felülvizsgálat részét képezte, hiszen a lakosság részéről felmerülő gondok
javarészt valamifajta infrastrukturális hiányból fakadnak.
2011. február 23-i fórumon a projekt ötletek rendszerezését
követően, a testület a megvalósítás ütemezésének sorrendjére
szeretett volna válaszokat kapni. A kiosztott kérdőívek feldolgozása egyértelműen mutatja a következő évek fejlesztési irányait.

Az ünnepi eseményen jelen volt, Boda Zsuzsanna körjegyző
Pálffy György tervező és projektmenedzser.

A csatorna kiépítésével lehetőség nyílik az elöntéssel veszélyeztetett közel 60 hektáros területen fekvő 300 ingatlan belvízvédelmére, az ott élő csaknem 1000 fő csapadékkároktól való mentesítésére, az érintett utak állagának megóvására és a mellékgyűjtő
csatornarendszerek bekapcsolására. A járda kiépítésével a
Kossuth utca jelentős szakaszán megoldott lesz a településközpont gyalogosan való biztonságos megközelíthetősége.

Tisztelt Ingatlantulajdonosok,
kedves Lakótársak!
2011. május 2-án kezdetét veszi a Kossuth utca
csapadékvíz elvezetés kiépítése, felújítása és a
járda építése. A kivitelezési munkálatok várható
befejezése 2011. szeptember 30.
Ezen időszak alatt, a munkálatok biztonságos
végzése miatt a Kossuth utca egy-egy szakasza
a forgalom elől el lesz zárva.
A munkálatok mielőbbi befejezésére való
tekintettel,
kérjük szíves türelműket.
Bognár József
polgármester

Következő fórum témája a projekt ötletek megvalósíthatósága
és a társadalmi szerepvállalás, melynek tervezett időpontja
2011. április 27-én (szerda) 18 óra.
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk.
Bognár József
polgármester

Adóigazgatási eljárás
Hivatalunk adóhatósági jogkörében történő eljárása során az
2003. évi XCII. Törvény (a továbbiakban: Art.), a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.
évi XCL. törvény (továbbiakban Ket.), végrehajtási eljárás során
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tv. szabályai szerint
jár el.
Az adókötelezettséget érintő változás-bejelentési kötelezettségnek az adóalanyok ritkán tesznek önként eleget, a tudomásunkra jutott változás esetén - sokszor késve - küldünk adóbevallási nyomtatványt.
Amennyiben változik a tulajdonos személye, a fizetendő adó
mértéke, határozatot hozunk. Az új adózókat is határozat megküldésével értesítjük adófizetési kötelezettségükről.
A közigazgatási eljárás szabályai szerint a határozattal szemben jogorvoslati jog illeti meg az ügyfeleket, azaz fellebbezést
nyújthatnak be.
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Az éves kivetett helyi adó (magánszemélyek kommunális adója), és gépjárműadó fizetési határideje az első félévben minden
év március 15-e, a második félévben minden év szeptember 15-e.
Gépjárműadó esetén az évközi változásoknál az előírt adó megfizetése a kiadott határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon
belül esedékes.
Más szervek általi megkeresésnél az adók módjára történő
behajtás azonnali határidejű. Pl. helyszíni bírság, közigazgatási
bírság, más hatóságok által kimutatott szabálysértési bírság.
Ez esetekben azonnal életbe lép a végrehajtási eljárás.
Minden évben két alkalommal értesítjük az adóalanyokat
a fizetendő adótételekről, két alkalommal pedig fizetési felhívást kapnak az adóhátralékokról. A fenti határidőkig be
nem fizetett adótartozások lejárt határidejűek.
A végrehajtási eljárás első szakaszában a befizetési határidőt
követő hónapban fizetési felszólítást küldünk a hátralékosok
részére, melyben egyben tájékoztatást kapnak arról is, hogy
további nem fizetés esetén bírósági végrehajtási eljárást is
kezdeményezünk a hátralék behajtására.
Magánszemély esetén, az adós munkahelyéről a Fejér
Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve, valamint a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
szolgáltat adatokat. Amennyiben az adós letiltható jövedelemmel rendelkezik vagy nyugdíjas, akkor letiltást kezdeményezünk a munkabéréből vagy a nyugdíjából.
Vállalkozások esetén pedig azonnal bírósági végrehajtási
eljárást kezdeményezünk.
Amennyiben a gépjármű adótartozás meghaladja az egy évi
adótételt, az Okmányirodánál kezdeményezzük a gépjármű
forgalomból történő kivonását mindaddig, amíg az adótartozás nem kerül megfizetésre.
Körjegyzőségünk megállapodást kötött Sebestyén László
önálló bírósági végrehajtóval a kintlévőségek behajtására.
A lejárt határidejű adótartozásokról a behajtási iratokat
(fizetési felhívás, határozat) átadjuk részére, melyek alapján
lefolytatja a végrehajtási eljárást.
Az eljárási díj az adóst terheli, melyet a végrehajtónál kell
megfizetni.
Boda Zsuzsanna
körjegyző

SZJA 1% felhívás!!!
Tisztelt adófizető lakosság!

Ezúton felhívjuk szíves figyelmüket, hogy községünkben az
idei évben hét civil szervezet számára ajánlható fel a személyi jövedelemadó 1%-a. Kérjük Önöket, hogy éljenek ezzel a
lehetőséggel és támogassák valamely szervezetet - belátásuk
szerint - és ezzel településünket is.
A támogatható szervezetek az alábbiak:
Úrhidai Tanulókért és Iskoláért Alapítvány
Úrhidai Óvodáért és Óvodásokért Alapítvány
Úrhidai Nyugdíjas Egyesület

18490987-1-07
18497094-1-07
18497537-1-07

Úrhidai Barátság Klub
„Szittya” Sárrét Vidéki Lovas Egyesület
Úrhidai Lovas Egyesület
Úrhidáért Kulturális és Szabadidős Egyesület

18483802-1-07
18502136-1-07
18501805-1-07
18498576-1-07

Tisztelettel:
Bognár József
polgármester

Húsvétváró
Nyuszi bújt a magas fűbe,
nem szundikál, éber füle,
mert kísérti húsvét gondja
számot vetve, mennyi dolga.
Szomszéd falu békés népe
hímes tojást most is kérne,
festenie kell vagy százat,
felkeresni a sok házat
osonva a kertek alatt,
belopni a csomagokat,
bokrok alján puha fészket
tölteni, míg tart a készlet.
Erről mereng ott a napon
felidézve a sok arcon
felragyogó boldogságot,
amit húsvét reggel látott:
kisgyermekek nagy öröme,
vidám kacaj köszöntötte.
Barka, bárány, csokinyuszi locsolásért jár egy puszi!

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok
mindenkinek az Önkormányzat dolgozói
és a Képviselő-testület nevében.
Bognár József
polgármester
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Iskolánk hírei
Előző számunk óta eltelt időszakban az ÁMK Géza
Fejedelem Általános Iskolánkban a következő események
történtek.
December 16-án 16 órától hagyományos karácsonyi
ünnepségünket tartottuk a falunknak, gyermekeinknek 17-én
délelőtt. Meghitt karácsonyi ünnepségünket Bán Balázs Tanár
Úr szervezte.

Január 10-én a 8. osztályosok szóban számoltak be tudásukról matematikából és magyarból a próbafelvételi vizsgán kevésbé eredményesen szereplők, és már január 14-én
zártuk az első félévet. A félévi tanulmányi átlageredmények
megközelítőleg megegyeznek a tavalyival. Félévkor 6 fő kapott elégtelen osztályzatot.
2010. májusi országos kompetenciamérés eredményét megkaptuk, ami szerint a 8. osztályunk szövegértésből az országos
átlag feletti eredményt értek el, matematikából a 8. osztályosok a városi iskolák átlagát is meghaladták. A 6. évfolyamosok a községi iskolák átlagát szövegértésből megelőzték, míg
matematikából azzal megegyezők lettek.
2009/2010 tanév

községi városi
iskolánk országos
ált.isk. ált.isk.
átlaga
átlag
átlag
átlag

matematika 8. évf.

1604

1622

1572

1601

szövegértés 8. évf.

1594

1583

1524

1564

Az előzetes tájékoztatások szerint ebben az évben két alkalommal tartottunk foglalkozást a leendő első osztályosoknak
délután. Ezen kívül január 20-án délelőtt az óvódások meglátogatták az első osztályt is, ahol ismerkedhettek az iskolások
életével
Február a farsang jegyében telt. 11-én hagyományos gyermekfarsangi bálunkat tartottuk, ahol az egyéni jelmezes versenyben első helyezettek: Estelecki Balázs 6. osztályos tanuló lett kakas jelmezében és Estelecki Mercédesz 3. osztályos diákunk egér jelmezben. II. helyezett lett Benkő Péter
1. osztályosunk bűvöskocka jelmezzel. III. helyezettek Kubik
Zsolti és Soós Benedek 3. osztályos tanulók lettek hóember és
szellemirtó jelmezében. Különdíjasaink a nyolcadik osztály és
Knauer Csenge jósnő jelmezzel.

A felnőttek farsangi bálját február 11-ére terveztük, de az
előzetes igényfelméréskor mutatkozó alacsony résztvevőszám
miatt a bált idén nem rendeztük meg.
Február 18-án az alsósoknak Kisteleki Zoltán tartott
színielőadást „Az aranyhal” címmel. Februárban két alkalommal délután szervezett a hónap felelőse Lencsésné Kati néni
farsangi és Valentin napi kézműves délutánt.
Február 14-én Valentin napon szerelmes üzeneteket lehetett
leadni Kati néninél, aki a címzetteknek közvetítette.
Február 17-én Activity versenyt rendeztünk, ahol 5 csapat
vett részt.
Február 23-án az 1-3. órában tartottuk hagyományos nyílt napunkat, ahol nagy örömünkre sok szülő meglátogatta óráinkat.
Március hónapja programját Szabó Gyöngyi tanárnő
szervezte. A logika versenyt idén is megrendezzük minden
osztályban, osztályonként az első helyezettek az alábbi diákjaink: Knauer Csenge, Szalay Alexandra, Suha Alexandra,
Rudniczai Kira, Szabó Raul, Filkorn László, Váradi Márk,
Kubik Péter. A Victor Vasarely rajzpályázatot írtunk ki idén is,
amire igen sok alkotás érkezett. A rajzok iskolánk folyosóján
megtekinthetőek.
Március 3-án Székesfehérváron a Gárdonyi Géza Művelődési
Ház Óperenciás Mesemondó Versenyén döntősök lettek Szalay
Alexandra 2. osztályos és Szabó Raul 3. osztályos tanulóink.
Március 11-én már harmadik alkalommal a március 15-i
forradalomról nem ünnepség formájában, hanem rendhagyó
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nap keretében emlékeztünk meg Kálmánné Szerényi Judit és
Bognár Andrea tanárnők szervezésében. Az utolsó két tanítási
órában az alsós és felsős négy-négy csoportunknak felváltva
négy-négy helyszínen szerveztünk programokat. Pl.: nemzeti
színű szendvics, huszár-ceruzatartó, plakát és kokárda origami
készítés, történelmi totó és irodalmi és Nemzeti dal kirakó
címmel játékos feladatmegoldás.

Március 10-én délután körzeti mezei futóversenyen vettek
részt tanulóink Székesfehérváron, ahol Török Alexia Regina
3. osztályos, Magyar Gábor 7. osztályos és Kokavecz Richárd
6. osztályos tanulók továbbjutottak a megyei mezei diákolimpiára.
Március 25-én délután a Gyöngyi néni vezetésével Budapestre a Planetáriumba látogathatnak különbusszal az
érdeklődő tanulók és hozzátartozóik, mintegy 36 fő. A megtekintett háromdimenziós műsor címe a „Földről a csillagokig.”
Várható programjaink:
- április 8-án délután 16 órától tartandó Ki mit tud rendezvényünk,
- április 15-én (pénteken)15 órától a gyermekek 16 órától
a felnőttek a „Négy évszak Úrhidán” programsorozat keretében hallgathatják meg környezetvédelmi
előadásunkat alapítványunk szervezésében a hulladék fogalma és kezelésének fontossága címmel.
Mindenkit várunk szeretettel!

- április 16-án (szombaton) 9 órás indulással ingyenes
kirándulást szervez alapítványunk a Dinnyési-Fertő
Természetvédelmi Területre szintén a „Négy évszak
Úrhidán” környezeti képzésben résztvevőknek,
- április második hetében helyesírás versenyt szervezünk,
- április 20-án a Föld napja alkalmából hulladékgyűjtési
akcióban veszünk részt, és faültetést tervezünk a fordított
nap mellett,
- április 21-26-ig tart a tavaszi szünet,
- április 28-án szókereső versenyt rendezünk,
- május első hetében anyák napi ünnepségek osztályonként,
- Május 7-én (szombaton) a Sárréti Tájvédelmi Körzetbe
kirándulunk szintén a környezeti képzés keretében, ahol
orchideákat és más védett növényeket tekinthetünk meg,
- május 13-án környezeti nevelés képzésünk következő
előadását tartjuk Méhek, emberek, társadalmak címmel
a megszokott időpontban Fekete József előadótól 15 és 16
órától,
- május 18-án a Kihívás napján várunk minél több
érdeklődőt
- május 23-én 7-8. osztály vizsgajellegű beszámolója magyarból és matematikából,
- június 4-én, szombaton délelőtt tanulóinknak gyermeknapot
szervezünk a faluval közösen,
- június 9-én alsós tanulmányi kirándulás, június 10-én, felsős
tanulói kirándulás, és egyben az utolsó tanítási nap,
- június 11-én és 22-én tervezzük a „Négy évszak Úrhidán”
programsorozat utolsó kirándulásait a Sárvíz-völgye
Tájvédelmi Körzetbe, ahol a sokféle vizimadarat figyelhetünk meg,
- Június 15-én környezeti nevelés programsorozatunk utolsó
előadását tervezzük a napsugárzás és hatása címmel,
- június 17-én 17 órától ballagás és tanévzáró ünnepség.
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.
Az Úrhidai Tanulókért és Iskoláért Alapítvány adószáma
: 18490987-1-07, melyre az 1%-os felajánlásokat megtehetik az előző évekhez hasonlóan.
Előre is köszönettel:
Liedermajer Heléna
Intézményvezető
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Óvodai életünk
Február elején „Mackó kiállítást” rendeztünk az óvodában.
Az ötletet a medve napi /február 2./ időjóslat, és a tavaszvárás
adta. Mackó úr, ha kibújik a barlangjából, kinn marad – e, vagy
visszafordul még tovább aludni?
Akinek volt otthon játék-mackója, elhozta a kiállításra! Volt
ott morcos, morgós, mocorgós, puha szőrű simulós, ölbe ülő
kisebb – nagyobb, bunda színe is takaros. Egész héten macis
meséket meséltünk, mondókáztunk, verseltünk, mackó táncot
jártunk és természetesen le is festettük őkelmét.
Február közepén gyermekfarsangot tartottunk, melyre a
szülőket is meginvitáltuk. Sok- sok színes, fantáziadús jelmezbe öltöztek a gyerekek, volt móka, kacagás, játékos vetélkedő,
tánc és jelmezes felvonulás.

Március elején a helyi Géza Fejedelem Általános Iskola mutatkozott be a nagycsoportos szülők részére szervezett szülői
értekezleten.
Februárban és márciusban is egy-egy alkalommal játékos
foglalkozásokon vehettek részt a leendő első osztályosok
Kissné Körmendi Elvira tanító néni szervezésében. Elvira néni
egyébként is gyakran látogatja a nagycsoportot az óvodában,
ismerkedik a gyerekekkel. Meghívta már őket játékos mozgásos délelőtti tevékenységre, decemberben az iskolai Mikulás
ünnepségen is részt vettünk. Tervezzük, hogy áprilisban a Föld
napján hulladékgyűjtéssel, faültetéssel is csatlakozunk, az
iskolai kezdeményezésekhez.
Március 22-én a VÍZ világnapja alkalmából minden a víz fontosságáról szólt: a mesék, versek, mondókák,
a játékok. Kísérleteztünk vele, méricskéltük, könyveket
nézegettünk, információt gyűjtöttünk a víz felhasználásáról,
nélkülözhetetlenségéről, arról is mit tehetünk mi a mindennapokban az édesvízkészletek megóvásáért.
Március 17-én ovi-váró délutánra vártuk a leendő kis óvodásokat és szüleiket. Amíg a gyerekek játszottak, nézelődtek, a
szülők is tájékoztatást kaptak az óvodai életünkről. Nagyon
örülünk, hogy sokan elfogadták a meghívásunkat és reméljük
a következő tanévben már óvodásainkként, köszönthetjük a
kicsiket.
Március végén Pap Ági bábművész előadását tekinthettük
meg „A varázskaktusz-t”.
Április elején nagyon sok minden történik az óvodánk életében:
• minden csoportban szülői értekezleten tájékoztatjuk a
szülőket az aktuális tavaszi programokról, a csoportok
életéről.
• Óvodai beiratkozást tartunk április 5-6-7-én, de természetesen az év közben érkezőket is szívesen fogadjuk.
• Ovis fényképezés is lesz csoportonként és egyénileg.

Óvodából iskolába:
Mind az óvodapedagógusok mind az iskolai tanító nénik azon
fáradozunk, hogy a nagycsoportos óvodás gyermekek számára
az óvoda-iskola átmenetet megkönnyítsük. Óvónőként fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek iskolaéretten lépjenek az első
osztályba, segítségünkre van ennek megállapítására a Nevelési
Tanácsadó munkatársa, aki szokás szerint novemberben látogatott el az intézményünkbe.
A nagycsoportosaink februárban meglátogatták az
elsősöket egy tanórán ahol megtapasztalhatták mennyi mindent tanultak fél év alatt a régi barátok, óvoda- és csoporttársak az iskolában, belekóstolhattak egy kicsit az iskolai életbe.

• Az őszi ruhabörze sikerén felbátorodva a tavaszi ruhabörzét
is megszervezték az anyukák, a Szülői Szervezet, akik szívesen fogadták a már megunt gyermekruhákat, amelyekből
vásárt rendeztek egy héten keresztül. Ezúton is köszönjük
nekik és mindazoknak, akik hozzájárultak a vásár sikeréhez,
a bevételt a gyermekek javára fordítjuk!
Április 11-től „Vitamin napok 2011” elnevezéssel egészséghetet szervezünk az óvodásaink részére. A programban
gabonanap, gyümölcsnap, zöldségnap, tejtermék nap és
sportnap is szerepel a mindennapos mozgásos tevékenységek
mellett. Reméljük nagy sikere lesz és jövőre is megrendezhetjük.
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Óvodai életünk
Vendégek is érkeznek hozzánk ezen a héten: hétfőn a védő
néni a helyes fogápolásról beszélget majd a gyerekekkel, kedden Soós Tamás tart bemelegítő tornát az udvaron minden
csoport részére, utána az úrhidai Póni klub látogat hozzánk,
lehet majd Ficánkán a barátságos pónin lovagolni. Szerdán a
Palinta társulat „Zöldség cirkusz” zenés előadását nézhetjük
meg.

Évzáró műsorok:
• Június 3-án (pénteken) a kiscsoportosok és középsősök
évzáró műsora lesz 15. 30-tól,
• Június 10-én (pénteken) a nagycsoportosok búcsúzója lesz
15. 30-tól.
Mindkét alkalomra szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Intézményünk július 31-ig fogadja a gyermekeket, augusztus 1-től, augusztus 31-ig a karbantartási munkálatok idejére
zárva tartunk, ezen időszak alatt a konyha sem üzemel!
Óvodánk a 2011. évben Zöld óvoda szakmai címre
szeretne pályázni, mivel programunkban és a mindennapokban is kiemelten kezeljük a környezetvédelmet, az egészséges
életmódra nevelést, ezen kívül további lépéseket is tettünk
környezetünk megóvása érdekében. Az intézmény udvarán
„csöpp kerteket” kis ágyásokat alakítottunk ki ahol a gyerekek
az óvó nénik segítségével veteményeznek, gondozzák a növényeket. Komposztálót is szeretnénk az udvarunkon kialakítani.
Intézményünk csatlakozott az Ózon Kft. papírgyűjtési
akciójához is, az épületünk oldalában, a Polgármesteri
hivatal felöl kék színű fém konténerekbe, gyűjtjük egész évben
a papír hulladékot (újságpapírt, irodai papírokat, könyveket,
füzeteket, kartonpapírokat stb). Szívesen fogadjuk bárkitől,
akinek felesleges papírhulladéka van, ha azzal támogatni
kívánja óvodánkat. A bevételt a gyerekek javára (kirándulás,
gyermeknap) fordítjuk.
Támogatásukat előre is köszönjük!
A későbbiekben, április közepétől PET palackot is gyűjtjük
az előre kihelyezett nagy zsákban a konténerek mellett.
Intézményünket, a gyermekeket alapítványunkon keresztül
is lehet támogatni az adó 1%-val:
A 2010-es évben játékokkal, CD lejátszóval, udvari homokozóval, rugós játékokkal, sötétítő függönnyel, televízióval,
DVD lejátszóval támogattuk az óvodát, amelyeket a felajánlott adó 1%-ból vásároltunk. 2011-ben új fektetők beszerzését
szeretnénk megvalósítani, amelyek kényelmesebbek, nagyobbak a jelenlegi fektetőknél.

Április 20-án délelőtt az önkéntesség jegyében fát ültetünk
az óvoda udvarán, illetve a Föld napja alkalmából a gyermekek által hozott virágpalántákat is elültetjük közösen. Az
óvodai húsvétot is ezen a napon rendezzük, délután 16 órától
az önkormányzati nagyteremben Nyuszi-bulit tartunk melyre
szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Minden csoport készül kis tavaszi, húsvéti műsorral.
Anyák napi köszöntő műsorok:
• Május 5-én a kis Süni csoport anyák napi köszöntője lesz;
• Május 06-án a nagy Pillangó csoport következik;
• Május 11-én a középsős Katica csoport műsora lesz.
• Május közepére tervezzük a csoportok tavaszi nagy kirándulását.
• Május 18-án Kihívás napja – a település sport tevékenységeihez csatlakozva készülünk erre a napra.
• Május 20-án Pap Ági bábművész látogat ismét hozzánk.
• Május 27-én Családi napot, délelőtt ovis gyermeknapot
szervezünk.

Alapítványunk neve:
Az úrhidai óvodásokért és óvodáért alapítvány
Adószáma:
18497094-1-07
Köszönjük szíves felajánlásukat!
Szalainé Bozsák Szilvia
intézményegység-vezető
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Civil hírek
Háden
Dorina
vagyok,
1991.06.12. születtem Székesfehérváron. 2005. óta élek
Úrhidán, a szüleimmel. Középiskolai tanulmányaimat Székesfehérváron a Belvárosi I. István
Középiskolában végeztem közgazdasági szakirányon. Terveim szerint szeptembertől andragógia
szakon tanulhatok tovább. 2006.
és 2009. között a Fehérvár
Televízió, Farmerzseb című ifjúsági magazinjának voltam a munkatársa, mint műsorvezetőszerkesztő. Az úrhidai közösségi életbe 2010-ben csatlakoztam, amikor a helyi fiatalok segítségével a szüreti felvonulásra egy közös tánccal készültünk. 2011-ben elnyertem, az
Úrhidai Önkormányzat által hirdetett művelődésszervezői
állást, amelynek nagyon örültem.
Fontosnak tartom, hogy a helyiek függetlenül a korosztályuktól, megtalálják a számukra kedvező, élvezhető programokat az otthonunkban Úrhidán. A kisebbekkel eddig,
társasjáték napot, illetve kézműves foglalkozást tartottunk, amelyre sokan eljöttek és élvezték is nagyon. A nagyobb korosztállyal néptáncolunk hetente kétszer. Jó érzés
számomra, hogy ilyen lelkesek és aktívan részt vesznek a
próbákon.
Április 16-án Tavaszi bált szervezünk, remélem ez kicsit
közelebb hozza egymáshoz a baráti társaságokat. További
terveink között szerepel asztali tenisz verseny, kisebbeknek sorverseny, akadályverseny, karaoke, közös filmvetítések, kirándulások, az alsósoknak húsvét előtt tojás kereső
verseny. Nagy erővel dolgozunk rajta, hogy létre jöjjön
egy Ifjúsági Klub, az eddigi visszajelzések alapján, erre
van is igény, egyre több fiatal keres meg, hogy csatlakozna
hozzánk. Szeretnénk szórakozási, kulturális lehetőségeket
biztosítani a számukra, örülnénk neki, ha összetartanának
és lenne egy közösség, egy tér ahova mindig szívesen jönnek, és jól tudják érezni magukat. Nagy örömmel szolgált
számunkra az is, hogy április 18-án a Videoton focicsapat
két tagja érkezik hozzánk, és tart egy kötetlen beszélgetést az érdeklődőknek, a csapatról, a meccsekről, illetve
a sportolás fontosságáról. Természetesen a szülőkről sem
feledkezünk meg, ismét megalakult a Baba-Mama Klub,
illetve lehetőség van a Szülő Klub kötetlen beszélgetésein is
részt venni. Persze tervünk az még van bőven, de mindent
a maga idejében.
Sok szeretettel várok mindenkit a programjainkon,
illetve szívesen fogadom a további ötleteket is. Remélem
együtt, közösen, tudunk egy kis szórakozást, kultúrát csempészni az úrhidai életbe.
Háden Dorina
művelődésszervező

Műveltségi vetélkedő az úrhidai
Közösségi Ház könyvtárában
Február 19-én, szombaton műveltségi vetélkedőt rendezett a Kulturális Bizottság az úrhidai Közösségi Ház
könyvtárában. A versenyzők számot adtak tudásukról,
műveltségi szintjükről. A családokat és baráti társaságokat
hat csapat képviselte.
Elsőként az általános műveltséget tükröző, a hétköznapi
életből merített villámkérdésekre válaszolhattak, majd
érdekes gondolkodtató feladatokat totó formájában oldottak
meg. A folytatásban különböző interaktív feladatok során a
magyar irodalom témakörében mélyültünk el, végül pedig
tudományos, speciális ismereteket igénylő témákban adtak
számot tudásukról a résztvevők, melyhez segédanyagot is
kaptak.
A rendezvény nagyon jól sikerült, a döntő után a
versenyzők emléklapot kaptak, a legfiatalabbak kisebb
ajándékban is részesültek. A programon részt vett gyermekek és felnőttek ajándék könyvcsomagokkal és rengeteg
új ismerettel, élménnyel térhettek haza. Ez az esemény is
bizonyítja, hogy mennyire fontos a tudás és a könyvtár a
kultúra egyik fontos közvetítője.

Most már polgárőrök is vigyázzák
Úrhida polgárait és településüket!
Az elmúlt időszakban a településünkön bekövetkezett
bűncselekmények a falu apraja nagyját arra sarkalták,
megelégelve ezt az állapotot, nem hagyják magukat, a
jövőben legyőzik a bűnelkövetőket. A bűnmegelőzés
érdekében a község polgárai összefogtak, élükön Soós
Tamás képviselővel és újra életre hívtak egy kisebb létszámú polgárőrséget.
Az alakuló közgyűlésre a Közösségi Házban 2011. március 01.-én került sor. A közgyűlésünket meghívottként
jelenlétével és bíztató szavaival megtisztelte a Fejér Megyei
Polgárőr Szövetség titkára Márton Zoltán úr is. A jelenlevő
közgyűlés a napirendi pontokat megtárgyalta, kimondta
az egyesület megalakítását, módosította az alapszabályt,
megválasztotta az elnökséget.
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Az alakuló közgyűlés az Úrhidai Polgárőr Egyesület elnökségét nyílt szavazással az alábbiak szerint választotta meg:
1. Horváth Máté elnök
2. Németh Gyula elnökhelyettes
3. Szalay Zsolt titkár
A tagfelvétel még nem fejeződött be, továbbra is várjuk
a polgárőrnek jelentkezőket!

Úrhidai Nyugíjas Egyesület

A titkár úr hozzászólásában megígérte, hogy a megyei
szövetség részéről minden támogatást meg fog adni egyesületünknek, felajánlotta, hogy személyesen is részt kíván venni a
polgárőreink oktatásában.
Bognár József polgármester úr megköszönte az egyesület megalakításának előkészítésében résztvevők munkáját.
Reményét fejezte ki, hogy az egyesület szakszerű, eredményes
munkát fog végezni településünk közrendjének, közbiztonságának és polgárai biztonságérzetének fokozása érdekében.
Biztosította jelenlevőket, hogy az önkormányzat a szükséges
feltételeket a működéshez biztosítani fogja.
Kérem, hogy rendszeresen látogassa településünk honlapját
/www.urhida.hu/, ahol mindig értesülhet az aktuális egyesületi
hírekről!

Disznósirató
Ki ne szeretné az igazi disznótorost, a friss fűszeres hurka,
kolbász illatát, a frissen sült pecsenye ropogós ízét, pláne ha
mellé friss házikenyér, vagy langalló kerül felszolgálásra.
Főleg akkor élmény ez, ha mi magunk készítjük el, pirkadattól napnyugtáig tartó munkával, tele jókedvvel, amihez a
tüzes borok, pálinkák íze is hozzájárul egy olyan környezetben, miben eleink is élték életüket.
Ilyen disznótoros hétvégére invitált minden településünkön működő civil szervezetet és tagjait, valamint
családokat és baráti társaságokat 2011. március 05-én a
Barátság Klub, melynek a helyszíne a Tájház volt.
Rég elfeledett ízekkel, hangulatokkal találkozhatott minden részvevő azon a hagyományos disznótoron, amely a
disznóállat leölésétől kezdve, a feldolgozáson át, egészen
a pazar késő esti lakomáig követte nyomon a parasztporták egykori legnagyobb ünnepét. Szerencsére az idő is kedvezett a programnak, mert a reggeli hideget követően engedett a tél a szorításából és a napközbeni események már
verőfényes napsütésben zajlottak. Ez az érzés a megjelentekre is átragadt és tényleg egy jó hangulatú, vidám, de dolgos hétvégi napot tölthettünk együtt a barátság jegyében.

Az Úrhidai Nyugdíjas Egyesület ebben az évben is, az
elmúlt évek gyakorlatának megfelelően Úrhida település
közösségi életének szerves része kíván lenni.
Az egyesület mindennapjaiban az együvé tartozás
erősítése, a hagyományok megtartása kapcsán szerveztük
nőnapi, farsangi programjainkat. Az Őszirózsa népdalkör új
tagokkal is kibővülve – sajnos több régi tagot nélkülözve
vett részt a Kortárs Ki Mit Tud megyei versenyen. A szakmai Zsűri elismerő oklevéllel értékelte a részvételt. Egyéniben Székely Ferencné szavalatáért kategória díjat kapott.
Az egyesület április 09-én az Emma napi zarándoklaton közösen szerepelt a szabadbattyáni „Csíkvár” népdal
körrel a Szabadbattyán külterületén található Emmaróza
szőlőhegyi Vendel kápolnánál.
Azt gondolom, hogy nagyszerű elgondolás, hogy a fiatalokkal – az úrhidai néptáncosokkal - együtt közös műsorral
készülünk a Sárrét Fesztivál és Majálisra, és reméljük, hogy
az előremutató kezdeményezés eredményeként még sok
közös program vár ránk. Ebben az évben a falunapi nyugdíjas találkozóra az igen nagy létszámú Köfém Nyugdíjas
Klub kapott tőlünk meghívást.
Polyák István

Kézműves foglalkozások
Március 4-én és 25-én csattogtak az ollók, virágokká
alakultak a szalvéták és jól érezték magukat a gyerekek a
Közösségi Ház könyvtár termében, hiszen együtt vettünk
részt egy kézműves foglalkozáson.
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Első alkalommal 25 apróság látogatott el a délutáni programra, ahol mesefigurás színezőket varázsoltak színessé,
utána pedig hurkapálcikából, krepp-papírból, és szalvétából
illetve zsebkendőből készítettünk virágokat. Mindenki nagyon ügyes volt, sok mű elkészült volt, aki nem is állt meg
egy alkotásnál. A nagy látogatottság arra ösztönzött minket,
hogy biztosítsunk újabb lehetőséget a kreatív fiataloknak,
ezért március 25-én már második alkalommal ültünk
össze. Először ismét színezőkkel melegítettünk be, utána
pedig már várva a nyuszit, kedves tojástartó dobozkákat
készítettünk. A gyerekek ismét ügyesek, és lelkesek voltak.
Reméljük még sok közös kézműves munkánk lesz együtt!

a Szentgrót Kupa-t. A versenyen 19 egyesület 230 karatékája lépett tatamira. A SO TO KARATE KAN KSE 6
karatékával képviseltette magát a versenyen, akik 3 arany,
1 ezüst- és 4 bronzérmet szereztek. Április elején ismét
eljött az idő, hogy sportolóink összemérjék tudásukat a
korábbi egyesület versenyzőivel a IV. Alba Shoto Kupa-n.

Háden Dorina
művelődésszervező

Karateklub élete
Első írásom Önöknek a SO TO KARATE KAN KSE
nevében. Az idei év nagy változásokat hozott egyesületünk
életébe, mivel kiváltunk a székesfehérvári klubból és most
már külön szerepelünk minden karatés rendezvényen. Így
hát kis sportolóinknak továbbra is jól kell szerepelniük a
különböző versenyeken, hogy bebizonyítsák igen megértünk a változásra, az előre lépésre és a még nagyobb kihívásokra. Ezeknek a gondolatoknak a fényében kezdtük
meg az idei verseny szezont, mely igen sok megmérettetést
tartogat kis karatékáinknak.

Versenyzőink nem illetődtek meg az újabb kihívástól
és néha nagy küzdelmek árán is, de sikerrel teljesítették
a feladatot. A versenyen 7 egyesület 130 karatékája vett
részt, a mieink fantasztikus eredménnyel, hiszen a 8 arany,
12 ezüst- és 10 bronzérem megérdemli ezt a jelzőt. Tehát
összességében elmondhatjuk remekül kezdődött egyesületünk új néven történő bemutatkozása ebben az évben is,
s reméljük a hátralevő rendezvényeken is további szép
eredményekről számolhatunk be Önöknek.

„Kellemes húsvéti ünnepeket
kívánunk mindenkinek!”

Januárban egyesületünk 3 fővel vett részt a VIII. Mickey
Mouse Cupa-n a romániai Floresti városában, ahol megszülettek az év első eredményei. Az eseményen 18 egyesület 311 versenyzője vett részt. A helyenként világszínvonalú
mezőnyben fiatal versenyzőink remekül megállták a helyüket. A megszerzett 1 ezüst- és 1 bronzérem nagyon bíztató
előjel sportolóink fejlődésében.
Februárban meghívást kaptunk a székesfehérvári Budo
fest 2011 rendezvényre, ahol gyermekeink a nagy közönség előtt mutathatták meg, hogy mennyit is fejlődtek egy év
alatt. Hó végén került sor a szokásos karatés farsangunkra,
amelyen nem volt hiány ötletes jelmezekből, mókából és
kacagásból sem.
Az A.J.K.A.- I. Shotokan Karate-Do Szövetség március
12-én, Zalaszentgróton rendezte meg idei első versenyét
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Úrhida község 2011. évi kulturális program tervezete
Április

Szept
20 Föld Napja
Önkéntes nap

Géza Fejedelem Ált. Isk.
Intézmények dolgozói

Úrhida területe

1 Sárrét Fesztivál és
Majális
18 Kihívás Napja

Úrhida Községi Önk.
Úrhidai civil szervezetek
Géza Fejedelem Ált. Isk
Napközi Otthonos Óvoda
Úrhida Községi Önk

Szabadbattyán

Géza Fejedelem Ált. Isk
Napközi Otthonos Óvoda
Úrhida Községi Önk
ÁMK MĦvelĘdési Ház

Levente tér

17 Szüreti Felvonulás

Napközi Otthonos Óvoda
Szittya Sárrét Vidéki Lovas
Géza Fejedelem Ált. Isk
Napközi Otthonos Óvoda
Úrhida Községi Önk
Géza Fejedelem Ált. Isk
Napközi Otthonos Óvoda

Futballpálya

07 IdĘsek Napja

KépviselĘ-testület

Önkormányzat

23 Nemzeti Ünnep

KépviselĘ-testület
Géza Fejedelem Ált. Isk

Önkormányzat

11 Márton Nap
Egészségnap

Nyugdíjas Klub
Géza Fejedelem Ált. Isk
Napközi Otthonos Óvoda

Tájház
Általános iskola

21 Falukarácsony

Úrhida Községi Önk.
Úrhidai civil szervezetek
Római Katolikus Egyházk

Tájház
(Közösségi ház)

Május

ėszi Futóverseny
Akadályverseny

Úrhida területe

30-11 Sárrét MĦvészeti
Napok
3 Zenés irodalmi mĦsor
6-11 Fafaragó Tábor
13-17 Nomád Tábor

Szabadbattyán

Katolikus Templom
Tájház
(Közösségi ház)
Szittya Sárrét Vidéki Lovas Tájház
Géza Fejedelem Ált. Isk.
(Közösségi ház)
Napközi Otthonos Óvoda

Novem

Polyák István
Kulturális Bizottság

Decemb

Auguszt
12-14 Úrhida Napok
- Nyugdíjas
találkozó
- Futballtorna
- Csülökfesztivál
14 Póni díjugrató verseny

Sárpentele

Október

Június
4 NyárköszöntĘ
Gyereknap

Úrhida területe
Kossuth utca

Úrhida Községi Önk.
Úrhidai civil szervezetek
Római Katolikus Egyházk

Önkormányzat,
Katolikus templom,
Levente tér
Futballpálya

Úrhidai Lovas Egyesület

Futballpálya

FELHÍVÁS
2011. április 26-án
(kedden)

LOMTALANÍTÁST
szervezünk a Vertikál ZRt. közreműködésével a településen.
Felkérjük a lakosságot, hogy a háztartásokban felgyülemlett

nem veszélyes

(azaz a háztartásokból származó, kiselejtezett bútorok, műanyagok, stb) hulladékot, a kisdarabos
hulladékokat (pl.:maradék textíliák) - lehetőség szerint zsákolva - 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

2011. ÁPRILIS 26-a KEDD 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!
Polgármesteri Hivatal
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MEGHÍVÓ

Hirdessen
Meghívó
KEDVES ÚRHIDAI LAKOSOK

2009. december 21-én 18,00-kor

„A szeretet csillagára
nézek”
az Úrhidai
Hírekben!
címmel

A Falu
1/1 oldal 10.000
Ft karácsonya
1/4 oldal 3.000 Ft
műsor kerül megrendezésre a Tájház - Közösségi Házban
1/2 oldal 5.000
Ft Kossuth Lajos utca
1/832.)oldal 2.000 Ft
(Úrhida,

Bruttó áron
Szeretettel várunk minden érdeklődőt,
Polgármesteri
különösenHirdetésfelvétel:
azokat, akik az ünnepeket
egyedül,hivatalban
magányosan töltik!

KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT
AAPolgármesteri
Hivatal
ügyfélfogadási
polgármesteri
hivatal
rendje:
ügyfélszolgálati rendje:
hétfő: 8.00-12.00, 12.30-15.30 óráig
Hétfő:
12.30-15.30
óráig
kedd: 8.00-12.00,
nincs
ügyfélfogadás
Kedd:
nincs
ügyfélfogadás
szerda:
13.00-17.00
óráig
Szerda:
13.00-17.00
óráig
csütörtök:
nincs
ügyfélfogadás
Csütörtök:
nincs
ügyfélfogadás
péntek:
8.00-11.00
óráig
Péntek:
Tel./fax: (22) 364-5148.00-11.00 óráig
Tel./fax: (22) 364-514
A polgármester fogadónapja:
A polgármester fogadónapja:
Ügyfélfogadási időben
Ügyfélfogadási időben
Tel.: (22) 588-111
Telefon: (22) 588-111
A jegyző fogadónapja:
Ügyfélfogadási időben
A jegyző
fogadónapja:
Tel.:
(22) 364-514
Ügyfélfogadási időben
Telefon: (22)
364-514
Falugazdász
fogadónapja:
Balázsik Zsófia
Hétfő:
8.00-10.00 óráig
Balázsik(30)
Zsófia
falugazdász fogaTelefon:
698-9103
dónapja:
hétfő:
óráig
Gyermekjóléti
szolgálat7.30-10.00
ügyfélfogadási
Telefon: (30) 698-9103
rendje:
Dániel Dóra
Az
úrhidai polgármesteri
Gyermekjóléti
szolgálathivatalban:
Szerda
8.00-10.00 óráig
ügyfélfogadási rendje:
Tel.:
(22) 364-514 Hivatalban:
A Polgármesteri
Székesfehérvár,
Tolnai
u. 10. számóráig
szerda:
10.00-12.00
alatt:
Telefon: (22) 364-514
Csütörtök:
12.00-16.00
Székesfehérvár, Tolnai
u. 10.óráig
sz.
Tel.:
alatt:(22) 202-400

kedd:
13.00-16.00 óráig
Telefon: (22) 332-058

ÚRHIDAI
HÍREK

Családsegítő
szolgálatideje:
ügyfélfogadási
Védőnő rendelési
rendje:
Soósné Fekete Éva
Szoboszlay
Renáta
Tel.: (22) 364-517
Az
úrhidai
polgármesteri hivatalban:
Terhes
tanácsadás:
Hétfő
10.00-12.00
kedd:
8.00-10.00 óráig
óráig
Tel.:
(22) 364-514
Csecsemő
tanácsadás:
Székesfehérvár,
Sütő10.00-12.00
u. 12. szám alatt:
Kedd:
óráig
Péntek:
08.00-13.00 óráig
Tel.:
(22) 202-400
Háziorvos
rendelési ideje:

Dr. Bíró János
Védőnő rendelési ideje:
Telefon: (22) 364-517
Soósné Fekete Éva
Hétfő:
8.00-12.00 óráig
Tel.: (22) 789-745; +36 (30)225-8848
Kedd:
14.00-18.00 óráig
Tanácsadás:
Szerda:
8.00-12.00 óráig
Várandós: Kedd: 08.00 – 10.00 óráig
Csütörtök:Kedd: 10.00
12.00-16.00
óráig
Gyermek:
– 12.00 óráig
Péntek: Szerda: 08.00-10.00
8.00-12.00
óráig
Fogadóóra:
óráig
Terhes tanácsadás:
Kedd: rendelési ideje:
12.00-14.00 óráig
Háziorvos
Dr. Bíró János
Tel.: (20) 823-6457; (22)786-886
Gyermekorvos rendelési
ideje:óráig
Hétfő:
08.00 - 12.00
Dr. Fülöp Edit
Kedd:
14.00 - 18.00 óráig
Tel.: (22) 364-517 08.00 - 11.00 óráig
Szerda:
hétfő:
12.00-13.00
óráig
Csütörtök:
13.00
- 16.00 óráig
Péntek:
08.00
- 12.00 óráig
csütörtök:
11.00-12.00
óráig
Várandós tanácsadás: (bejel.. alapján)
Kedd:
12.00 - 14.00 óráig
Fogorvosi szolgálat:
(Szabadbattyán)
Gyermekorvos
rendelési ideje:
Dr. Kis Piroska:
Dr.
Fülöp
Tel.:
(22) Edit
362-612
Tel.:
+36 (30) 902-52277.00-13.00 óráig
hétfő:
Hétfő:
11.30-12.30 óráig
kedd:
13.00-19.00
óráig
Csütörtök:
11.00-12.00 óráig
szerda:
13.00-19.00
óráig
péntek:
7.00-13.00 óráig

Tanácsadás:
Városkörnyéki ügyelet:
Szerda:
10.30-11.30 óráig
Orvosok Háza
Székesfehérvár, Seregélyesi út 17.
Fogorvosi
Tel.: (22)szolgálat:
501-220 (Szabadbattyán)
Dr. Kis Piroska
Tel.: (22) 362-612
Hétfő:
Fogorvosi ügyelet: 7.00-13.00 óráig
Kedd:
13.00-19.00 óráig
Telefon: (22) 502-140
Szerda:
munkanapokon: 13.00-19.00 óráig
Péntek: 16.00-másnap
7.00-13.00
óráig
reggel 8.00-ig
Városkörnyéki ügyelet:
hétvégén: az utolsó munkanap 16.00
Orvosok Háza
órától az első munkanap reggel 8.00
Székesfehérvár, Seregélyesi út 17.
óráig
Tel.: (22) 501-220
Fogorvosi ügyelet:
Állatorvosi
szolgálat:
Tel.:
(22) 502-140
Dr. Somogyi Lajos
Munkanapokon:
Telefon:
(22)
363-117
16.00
órától
másnap
reggel 8.00 óráig
Szabadbattyán, Széchenyi u. 16/A
Hétvégén:
az utolsó munkanap 16.00 órától az
első munkanap reggel 8.00 óráig
A gyógyszertár nyitva tartása:
Hétfőtől-péntekig:
Állatorvosi
szolgálat:8-16 óráig
Tel:Somogyi
(22) 789-195
Dr.
Lajos tel: (22) 363-117
Szabadbattyán, Széchenyi u. 16/a.
Könyvtári nyitva tartás:
Gyógyszertár
nyitva tartás:
hétfő:
13.00-16.00 óráig
Hétfőtől-péntekig:
8-16 óráig
szerda:
14.00-17.00
óráig
Tel: (22) 789-195
A posta nyitva tartása:
Könyvtári
nyitva tartás:
hétfő-péntek:
8.00 - 12.00 óráig
Hétfő:
13.00-16.00
12.30
- 16.00 óráig
óráig
Szerda:
14.00-17.00 óráig
szombat:
zárva
Telefon: (22) 787-402

AE.ON
posta nyitva
tartása:
Észak-dunántúli
ÁramszolHétfő-péntek:
- 12.00
óráig
gáltató Zrt. Győr,08.00
Kandó
Kálmán
12.30 - 16.00 óráig
út 11-13.
Szombat:
Zárva
Ügyfélszolgálat:
06-40-220-220
Tel.:
(22) 787-402
Hibabejelentés:
06-40-330-330
Közvilágítás hibabejelentés
E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató
06-40-330-330
Zrt.
E.On
Dél-dunántúli
Gázszolgáltató
Győr, Kandó Kálmán út 11-13.
Zrt. Székesfehérvári Régió
Ügyfélszolgálat:
06-40-220-220
Szfvár, Király sor 1/A06-40-330-330
Hibabejelentés:
Hibabejelentés:
06-40-404-040
Közvilágítás
hibabejelentő:
06-40-330-330
Építésügy Székesfehérvár, Polgármesteri
Hivatal
E.On Dél-dunántúli Gázszolgáltató Zrt.
Városház tér 1.Régió
II. em.
Székesfehérvári
Schmidtné Lengyel
Andrea
Székesfehérvár,
Királysor
1/a.
Építésigazgatási Iroda 06-40-404-040
22-537-175
Hibabejelentés:
Ügyfélfogadási idő:
hétfő: Szfvár, Polgármesteri
13.00-15.00
óráig
Építésügy
Hivatal
szerda: 8.00-12.00,
Városház
tér 1. fsz. 13.00-18.00 óráig
péntek:
8.00-12.00 óráig
Tolvaj
Botond
Építésigazgatási Iroda (22) 537-174
Lakossági szennyvízszippantás:
Ügyfélfogadási
idő:
ÓZON Kft.
Hétfő:
13-00-15.00 óráig
Szerda:
8.00-12.00,
13.00-18.00
Székesfehérvár,
Várfok
u. 1. óráig
Péntek:
Telefon: 22-315-307,8.00-12.00
505-320 óráig
Lakossági
Szennyvízszippantás:
Segélyhívók:
ÓZON
KFT. Szfvár. Várfok u 1 107
Rendőrség:
Tel:
22/ 315-307, 505-320
Tűzoltók:
105
Mentők:
104
Segélyhívók: Rendőrség:
107
Tűzoltók:
105
Úrhida község
hivatalos honlapja:
Mentők:
104
www.urhida.hu

FELELŐS
KIADÓ:
BLACK
WERK
NYOMDA
KFT.
- ÚRHIDA,
ZRÍNYI
FELELŐS
KIADÓ:
BRIBEN
NYOMDA
KFT.
– ÚRHIDA,
ZRÍNYI
U.U.
10.10.
SZERKESZTŐSÉG:
ÚRHIDAI
POLGÁRMESTERI
HIVATAL,
TEL,/FAX:
(22)
364-514
SZERKESZTŐSÉG: POLGÁRMESTERI HIVATAL, TEL., FAX: (22) 364-514
8142
L.L.
U.U.
66.66.
• Úrhida
Község
hivatalos
honlapja:
WWW.URHIDA.HU
8142ÚRHIDA,
ÚRHIDA,KOSSUTH
KOSSUTH
• Úrhida
Község
hivatalos
honlapja:
www.urhida.hu
ELŐKÉSZÍTÉS:
VARSÁNYI
LÁSZLÓ
NYOMDAI MUNKÁK:
NYOMDA
ELŐKÉSZÍTÉS:
VARGA
TAMÁS• NYOMDAI
MUNKÁK:BLACK
BRIBENWERK
NYOMDA
KFT. KFT.

