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KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ
Kedves Úrhidai Lakosok!

Melegség tölti el szívünket karácsony
közeledtével, egy-egy pillanatra megállunk a rohanó világban és számvetést készítünk az elmúlt évről. Felidézzük a legszebb pillanatokat és minden szépséget,
jóságot elraktározunk lelkünkbe, hogy ebből meríthessünk erőt az elkövetkező újév
napjaira is. Az ünnep hangulatában a másik emberre figyelünk és arra gondolunk,
hogy mit nyújthatnánk szeretteinknek,
azoknak akik fontosak számunkra. Ez
a mi legemberibb értékünk. Nem drága
ajándékok jelentik szeretetünket, hanem
hogy önmagunkból mit adhatunk. Az az
ember, aki nem csak saját magáért él, aki
igazi harmóniát tud teremteni belső vilá-

gában, saját lelkében és a maga környezetében, mindenekelőtt családjában, ami
talán kisugározhat a barátok, munkatársak felé is. Ahol harmónia, béke, szeretet
van, ott meghitt, bensőséges kapcsolatokra
épülő családot lehet teremteni, amely érzelmi lelki közösséget, élményt nyújt.
Úgy érzem, csak így tudjuk az otthon
melegét valósággá, megélhetővé tenni,
ami végig kíséri egész életünket és mindig megadja számunkra a megújulás lehetőségét.
Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó békesség tegye széppé
az ünnepeket. Kívánom, hogy az ünnepi
idő akár egyedül, akár szeretteik körében

töltik a karácsonyt, segítse Önöket igazi
kikapcsolódáshoz, testi, szellemi és lelki
megújuláshoz, feltöltődéshez, felgyógyuláshoz, hogy az újesztendőt új szívvel és
újult erővel kezdhessük.
E gondolatok jegyében engedjék
meg, hogy Úrhida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint
a Polgármesteri Hivatal dolgozói nevében kívánjak minden kedves Úrhidai
Polgárnak békés, boldog karácsonyi
ünnepeket, és eredményekben gazdag
újesztendőt.
Bognár József
polgármester

Tisztelt Úrhidai Lakosok!

Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
...Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
...És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.
Juhász Gyula

A téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkák zavartalan lebonyolítása végett, kérjük Önöket, hogy gépjárműveiket
ne hagyják a kö területeken.
Boda Zsuzsanna
körjegyző

Tisztelt Lakók!

Szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy a Közmeghallgatás várható
időpontja 2012. január 27-én 17 óra.
Ezúton szeretném megköszönni
a képviselő-testület, valamennyi civil
szervezet és a lakosság munkáját, 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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Az elmúlt évekhez hasonlóan az ünnepek közeledtével egyre több a program
az óvodában is.
November elején mindhárom csoportban készültek egyéni és csoportképek
Szalay Zsuzsa közreműködésében. Aki az
eladott képek bevételének egy részével támogatja óvodánkat évek óta – köszönjük
neki ezúton is!
Novemberben Márton napi megemlékezést tartottunk, egy egész héten át
tartott a készülődés, ünneplés.
Településünkön évek óta hagyomány
a Márton napi megemlékezés, libasütés,
de eddig Úrhidán ez inkább a felnőttek
ünnepe volt. Óvodapedagógusként fontosnak érezzük, hogy már óvodáskorban
meg kell adnunk a lehetőséget a kisgyerekeknek arra, hogy megismerkedhessenek
a régi idők szokásaival, hagyományaival.
Olyanokkal, amelyek egyediek, ránk, magyarokra jellemzőek és ezek a szájhagyo-
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Óvodai életünk

Szerdán délután Fekete Edina vezetésével a táncházban mindenki kedvére
énekelhetett, táncolhatott, gyermekek és

tott előadást és bemutatót a helyes fogápolásról és annak fontosságáról. A lelkes
„hallgatóságnak” pedig színezőkkel kedveskedett.
A gyerekek gyümölcsöket, zöldségeket kóstolgattak a nap folyamán illetve
salátákat készítettek.
November 14-től kezdődően szervezte meg a Szülői Szervezet a II. őszi
ruhabörzét, vásárt melynek bevételét
(24.000.- Ft-ot) mikulás csomagok vásárlására fordították.
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik bármilyen módon hozzájárultak a
börze sikeréhez!

mány útján elterjedt rigmusok, időjósló
mondókák versikék, dalok bővíthetik,
mélyíthetik nyelvi ismeretüket, érzelmileg gazdagíthatják őket.
Ezért szerettük volna felvenni jeles
napjaink közé a Márton napot. Óvodai
tevékenységünket egész héten a ludas
versek, dalok, mondókák, mesék, rajzok
határozzák meg.

felnőttek egyaránt jól érezték magukat. A
táncos mulatság végére teljesen besötétedett, és a lámpásokat meggyújtva elindult
a lelkes kis körmenet az óvoda utcáján az
izgatott gyermekekkel.
Ezt a programot ennyi gyerekkel elég
nehéz jól koordinálni, de minden akadálymentesen sikerült, köszönet érte a
szülőknek, pedagógusoknak.

Hétfőtől kezdtük a mécses tartók,
lámpások készítését, festését, gyűjtöttük
az üvegeket, festettünk, ragasztottuk a
képeket. A gyerekeknek elmeséltük Szent
Márton legendáját, kiemelve szerénységét, a ludakkal való kapcsolatát, a névnaphoz fűződő időjárásjóslásokat.

November 16-án csatlakozva az iskola kezdeményezéséhez egészség napot
tartottunk. Ezen a napon reggel a szülők
és dolgozók vérnyomást, vércukrot mérethettek, tanácsokat kaptak a védő néninktől Soósné Fekete Évitől. A délelőtt
folyamán dr. Ozsváth Péter fogorvos tar-

November 16-án és 29-én késő délután az óvodapedagógusaink gyékényező
házi továbbképzésen vettek részt, lelkesen
készítették az angyalkákat, a hóvirágot,
a „báboát”stb. Mezei Rácz Ferenc (gyékényfonó - népi kemenceépítő és oktató)
segítségével megismerkedhettünk a szőnyegkészítéssel, a sodrás helyes technikájával.
Novemberben meglátogatta óvodásainkat dr. Kis Piroska fogszakorvos és elvégezte éves szűrővizsgálatát.
November 29-én a Palinta társulat
vidám zenés mikulásos műsorát hozta el
nekünk.
December 1-én a Katica csoportban
rendeztünk adventi kézműves délutánt,
amely folytatódott december 8-án a Margaréta és a Süni csoportban. Az anyukák,
gyerekek, óvó nénik által készített díszekből, kopogtatókból, koszorúkból a Szülői
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karácsonyra. Az önkormányzatunknak és
alapítványunknak köszönhetően idén is
kerülnek csoportjainkba új fejlesztő eszközök, játékok a fa alá.
December 27 – 30 között intézményünk zárva tart, ezen időszak alatt a
konyha sem üzemel.
2012. január 02-án Nevelés nélküli
munkanapot tartunk, az első nevelési napunk az újévben január 03 (kedd).
Az óvoda dolgozói nevében kívánok
mindenkinek:
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Békés Boldog Új Esztendőt!
Szervezet jótékonysági adventi vásárt
rendez december 12 – 16 között az óvoda
előterében.
December 6-án megérkezett hozzánk
a Mikulás és minden gyermeknek ajándékot osztott két krampusza segítségével.
Nagycsoportosaink az iskolai mikulás
ünnepségen is vendégeskedtek a délelőtt
folyamán.

a nagy kemencében, és hogyan készülődnek a másik csoportban a gyerekek a

Szalainé Bozsák Szilvia
intézményegység-vezető

December 16-án a Meseerdő bábszínház „Varázsvirág” című előadásával
látogat el ismét hozzánk.
December 20-án (kedden) délelőtt
lesz az óvodai karácsonyi ünnepünk.
Meglessük a konyhán hogyan sül a kalács

Előző számunk óta eltelt időszakban az
ÁMK Géza Fejedelem Általános Iskolában a következő események történtek.
Szeptember 7-én gyermekeink a szabadbattyáni fogorvosi rendelőben fogászati szűrővizsgálaton vettek részt.
Szeptember 10-én az iskolánk infrastrukturális fejlesztésére kiírt TIOP
1.1.1/07. pályázat keretében beszerzett
informatikai eszközök (elsősorban az interaktív táblák) és csapadékvíz elvezetés,
járdaépítés átadó, projektzáró ünnepségén
léptek fel többségében a színjátszó és a furulya szakkörösök a Közösségi Ház előtt.
Szeptember 28-án a Fut a falu rendezvényen vett részt iskolánk minden tanulója.
Szeptember 29-én Sárszentmihályon
meghirdetett „Hol volt, hol nem volt” népmese vetélkedőn második helyezett lett
csapatunk: Szalay Alexandra, Soós Benedek, Rudniczai Kíra, Szabó Raul és Balogh
Dóra. Meseillusztráció versenyükön Ma-

Iskolánk hírei

gyar Aliz Jázmin harmadik helyezést ért el.
A tündérbáb készítő versenyen Markovits
Vivien második, míg a gyöngyékszer készítő versenyen Hegedűs Jázmin a harmadik helyezést szerezte meg.

Ugyanezen a napon rendezték meg
Polgárdiban az őszi mezei futóversenyt,
ahol Kokavecz Richárd harmadikként,
míg Magyar Gábor negyedikként ért be a
célba.
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Október 5-én és november 23-án délután a szülőket vártuk fogadóórára.
Október a természet hónapja iskolánkban, aminek a programjait Bán Balázs
tanár Úr állította össze és bonyolította le.
Október 12-én kökényszedő gyalogtúrát
indított Balázs bácsi a Csetébe, ahol tanulóink harmada részt vett. Október 14-én
a Gaja-patak forrásvidékére, a Római-vízeséshez a Bakonyba szervezett külön bus�szal önköltséges kirándulást 13.30-tól. 35
érdeklődő tanuló és szülő vett részt ezen a
programon.
Október 21-én pénteken 11 órától
tartottuk elgondolkodtató, emlékezetes
ünnepségünket a köztársaság kikiáltása
alkalmából, Bognár Andrea tanárnő szervezésében.
Október 18-19-én, kedden, szerdán
PET palack és hulladékgyűjtő akciót szerveztünk az iskola udvarán. A hulladékpa-

pír, PET palack és elektronikai hulladék
gyűjtés eredményesen megvalósult, diákjaink 4,4 tonna papírt gyűjtöttek. Az alsó
tagozatban a 1. osztályosok lettek az elsők,
a felsőben a 7. osztályosoknak sikerült a
legtöbb mennyiségű papírt összegyűjteni.
A hulladék bevételét az osztályoknak vis�szaosztottuk. A bevételt felhasználásáról
minden osztály maga dönt.
Október 26-án a Széna Téri Általános Iskolában Sudoku versenyt rendeztek,
melyen iskolánk tanulói is részt vettek. A
novemberi döntőbe továbbjutott Soós Benedek, ahol szintén eredményesen szerepelt hibátlan megoldással.
Október 28-án a Halloween Teadélutánt szerveztünk a gyermekeknek a Szülői Munkaközösséggel, ahol jelmezversenyt hirdettünk meg.

November 3-án a Velencei-hegységbe
a Meleg-hegyre és Nadapra a szintezési
ősjegyhez kirándulhattak külön busszal az
érdeklődők.

egészségről!” címmel rajzoltak és barkácsoltak az érdeklődők. Alsós tanulóink az
egészséges ételek kosarát töltötték meg a
paravánon lévő képekkel. Felsőseinknek

November az egészség hónapja volt
Gazdagné Schneider Diána tanárnő szervezésében. November 9-én „Alkossunk az

heti menüt vagy étlapot készítettek. A
felsős osztályok némelyikében pedig gyümölcsnapot tartottunk.
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a karikacsapás” közmondások versenyén
vettek részt és negyedik helyezést értek el.
Felkészítő tanáruk osztálytanítójuk Szalainé Cseh Katalin.
November 18-án Nádasdladányban
vettek részt gyermekeink tanulmányi
versenyen. Első helyezést szerzett a harmadikas Szalay Alexandra alsós versmondás kategóriában és Czimmermann
Péter másodikos tanuló a népdaléneklés
kategóriában. Szintén első helyezést értek el a másodikasok csapatban a meserajz versenyen. Csapattagok: Dőry
Ferenc Dániel, Érsek Boglárka, Knauer
Csenge. Meserajz kategóriában másodikak lettek a negyedikesek, Németi Lídia,
Kossovics Lili, Soós Benedek. Második helyezést ért el Kiss Eszter Csenge

November 11-én rendeztük hagyományos egészségnapunkat. Idén az ÁNTSZtől és Gyermekjóléti Szolgálattól hívtunk
meg előadókat, akik a családi életről és a
drogprevenció témakörben tartottak előadást, foglalkozást a hetedik és nyolcadik
osztályosoknak. Ezen kívül tanórán erőpróbán, szűrővizsgálatokon vettek részt
gyermekeink. Tanárainkkal gyümölcssalátát készítettek a csapatok, közmondásokkal
kapcsolatos játékos feladatokat oldottak
meg, origamit készítettek az egészséggel
kapcsolatban.
November 15-én a nagycsoportosokat
leendő tanítónőjük Szalainé Cseh Katalin
várta az iskolába egy játékos foglalkozásra
őszbúcsúztató címmel.
November 17-én a negyedik osztályból Király Lilla, Soós Benedek és Suha
Alexandra Sárkeresztesen „Megy, mint

a versmondók között. A kompetencia
alapú természettudományos versenyen
a dobogó második fokára állhattak fel
tanulóink: Filkorn László, Balogh Dóra,
Brownwood Andrew és Váradi Márk. A
második helyezést érte el Fekete Máté 6.
osztályos tanuló a „J vagy Ly” helyesírási
versenyen. Harmadik helyezettek lettek:
Harangozó Kitti ének, Kubik Zsolt versmondás, Bodnár Borka, Pallag Fanni és
Sági Kata első osztályos tanulók meserajz kategóriában.
Mikulás ünnepséget december 6-én
Szalainé Cseh Katalin tanárnő szervezett
az alsósoknak, ahova a nagycsoportosokat
is meghívtuk.
December 9-én hagyományainkhoz
híven Mikulás bált szerveztünk a szülőkkel
közösen. December az adventi készülődés
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jegyében telik Kálmánné Szerényi Judit
vezetésével. Hetente délutáni kézműves
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foglalkozáson vettek részt gyermekeink
szép számmal.

- december 2-án jegesmedve adventi naptár készítettek,
- december 8-án pimasz egereket hajtogathattak tanulóink.
- december 7-én 1-4. osztályosaink az alapítványunk támogatásával külön buszokkal
Budapestre utaztak az Elevenpark játszóházba. A játszóház működtetője ingyenes
belépést biztosított az összes alsósunknak, akik egy élménydús napot töltöttek el a játszóházba.

További decemberi programunk:
- december 15-én Világító csillagocska
készítése a kézműves foglalkozáson
- december 16. Meseeredő Bábszínház
előadása az alsósoknak
- december 19. (csütörtök) 16.30 órakor
karácsonyi műsor a falunak, ahova
minden érdeklődőt szeretettel várunk
Házi tisztasági versenyünkön a tiszta,
rendes osztály minősítést szeptember óta
a felsőben a 6. osztály, alsóban pedig a 1.
osztály nyerte el legtöbbször.
Iskolánk a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulóink
fejlesztésére 134000 forint pályázati támogatást nyert el, amiből fejlesztőeszközöket
vásároltunk.
Alapítványunk a környezeti nevelés,
„Négy évszak Úrhidán” című programsorozatának zárórendezvényét október 19-én
tartottuk, ahol képzésünk zárókiadványát
is kiosztottuk.
A Nemzeti Civil Alap pályázatán alapítványunk 69 ezer forintot nyert, amiből
irodaszekrényt és irodaszereket szereztünk
be.
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Beiskolázással kapcsolatos információk

A leendő első osztályos szülőknek és gyermekeiknek több
lehetőséget is biztosítunk iskolánk és tanítóink megismerésére.
Idén is várják tanítóink az iskolába készülő nagycsoportosokat
szüleikkel játékos foglalkozásokra, az alábbi időpontokban :
 December 13-án, kedden 16.15-kor a karácsonyi előkészületek címmel tartunk foglalkozást.
 Február 6-án, hétfőn 16 órától szülői értekezletet
rendezünk, ahol a szülők kapnak bővebb információt az intézményvezetőtől és az osztálytanítótól, mialatt az iskolába készülőknek farsangi készülődés címmel szervezzük a foglakozást.
 Március 6-án, kedden 16.15 órától tavaszköszöntő
címmel tartjuk az ismerkedő órát.
Január 25-én, szerdán a második órában 8.55-9.40-ig a
leendő első osztályos gyermekek meglátogatják az első osztályunkat, ismerkednek az iskolával. (Az iskola egyes számú tanterme az első osztályosoké.)
Február 22-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.
Február 10-én, pénteken 15 órától gyermekfarsangot tartunk,
ahol az érdeklődő leendő elsős gyermekeket is várjuk szeretettel.
Március 27-28-án (kedd-szerda) 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 2012. 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.
Liedermajer Heléna
Intézményvezető
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Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a
2011. december 19-én 16.30-kor
megrendezésre kerülô
karácsonyi ünnepségünkre.
Helyszín: Közösségi Ház színházterme.
Mûsorral iskolánk tanulói készülnek.
Kérjük, tiszteljék meg Ôket a megjelenésükkel!
Liedermajer Heléna
Intézményvezetô

Eladó építési telek!
Úrhida felső részén a Petőfi utca 134. szám alatt nyugodt csendes környezetben, őszközműves utcában, 40 m-es utcafronttal, megosztható 6634 m2-es építési telek eladó.

Irányár: 10 millió forint
Érdeklődni a Polgármesteri Hivatalban, vagy a 20/ 9417-466 telefonszámon lehet.
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Számvetés

Ilyenkor év vége felé, az emberek
többsége számvetést készít a hátrahagyott
hónapokról.
Mi is, az Úrhidai Nyugdíjas Egyesület
tagjai visszatekintünk az idei évre, és ös�szegezzük, hogy mi valósult meg a terveinkből, kitűzött céljainkból.
2011-ben az első, úgymond „megmozdulásunk” a 18. KOR-TÁRS Nyugdíjas Ki mit Tud-on való szereplés volt,
ahol úrhidai népdalokat mutattunk be. Ez
a szereplés nem hozott kiemelkedő sikert,
de úgy tartjuk:„nem csak a győzelem, a
részvétel is fontos”.

Majd, az idő haladtával több meghívásnak tettünk eleget. A teljesség igénye
nélkül néhányat megemlítünk.
A civil szervezetekkel karöltve közösen sirattuk el azt a szegény jószágot, amely áldozatul esett az úrhidai
hagyományőrző „disznósirató”-nak. A
munkából kevésbé, de a szórakozásból,
és nem beszélve a finom falatok eltüntetéséből derekasan kivettük a részünket.
Az immár hagyománynak számító
Sárrét Fesztivál és Majális Szabadbat�tyánban került megrendezésre. Ott, az

újonnan alakult, fiatalokból álló táncosokat „kísértük” énekünkkel.
A nagyszabású IX. Úrhidai Napok
rendezvénysorozat egyik főszereplői voltunk. A régi hagyományokat felelevenítve,
a Lakodalmas című műsorral léptünk fel.
A régi esküvői ruhákat felvonultató, „igazi
fővéllyel” levezényelt lakodalom hatalmas
sikert aratott a szép számmal megjelent
közönség előtt.
De nem feledkeztünk el magunkról
sem. Minden évben, így az idén is név,és szülinapi „bulit” tartottunk. Ezen az
ünnepen a kerek évfodulót megért tagtársunkat külön köszöntöttük.
Énekeinkkel hozzájárultunk a faluban
élő szépkorúaknak rendezett műsor színesebbé tételéhez.
A Márton-napi vigasság 2011 novemberében is nagyon jól sikerült. Egyesületünk szervezésében ismét felvállaltuk a
pecsenyesütést, amit a régi, hagyományos
kemencében készítettünk. A fáradságos
munka meghozta gyümölcsét. A meghívott vendégeinkkel közösen - újbor kíséretében - vidám hangulatban fogyasztottuk el a finomra sült szárnyasokat.
Hamarosan elérkezik az év legbensőségesebb napja, a szeretet ünnepe, amit
ebben az évben is a falu lakóival közösen
megünnepelünk, a Tájház udvarán felállított betlehemi jászol mellett.
A bensőséges hangulat megteremtéséhez mi is szeretnénk egy kis műsorral
hozzájárulni.
Utána pedig benn a meleg szobában
finom forralt bor, és kacsazsíros kenyér
fogyasztása mellett karácsonyi dalokat
énekelve búcsúzunk el a 2011-es esztendőtől.
Úgy érzem az idén is sikeres évet hagyunk magunk mögött.
Ezúton kívánok a község minden
egyes tagjának jó erőt, egészséget, sikerekben gazdag, áldott új esztendőt!
Szűcs Imréné (Kalmár Mária)
Úrhidai Nyugdíjas Egyesület tagja

Hirdessen az Úrhida Hírekben!
1/1 oldal 10.000 Ft
1/2 oldal 5.000 Ft

1/4 oldal 3.000 Ft
1/8 oldal 2.000 Ft

Bruttó árakon
Hirdetésfelvétel: Polgármesteri hivatalban
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Közösségi Hírek

Idősek Napja
2011. október 14.

Háden Dorina
művelődésszervező rovata
„Nem csak a húszéveseké a világ!” Ez
a mondat méltán lehet az Idősek Napi
eseményünk elsődleges jelmondata!
Önkormányzatunk ebben az évben
is vendégül látta a Szépkorú lakosainkat.
A vendégek szép számmal megérkeztek,
asztalhoz ültek és izgatottan várták, hogy
milyen műsorokkal készültünk számukra.
Bognár József, polgármester úr köszöntője után, az óvodásaink, egy színdarabbal készültek, melyre Berki Georgina

és Bodnárné Nagy Szilvia óvodapedagógus készítette fel őket.
Az Őszirózsa népdalkör egy válogatott dalcsokorral lépett a színpadra, melyben mindenki megtalálhatta a számára
kedves énekeket.
A fiataljaink versekkel, énekkel köszöntötték a kedves vendégeinket, és meglepetés ajándékkal is készültek számukra.
A fő műsorszámunkban Kurucz
Zsuzsanna és Kurucz Pál mókás tánccal
léptek a színpadra, jódli dalokra, népvi-

Kedves Olvasó!
A 2011-es évben megrendezésre kerülő „Észbontó”
című családi vetélkedőnk mintájára, a 2012-es évre is
tervezünk egy délutánt, melynek témája: Mennyire ismered Úrhidát? A versenyre 3-5 fős csapatok jelentkezését
várjuk. Hogy mire lehet számítani? Lesznek komoly ismereteket igénylő feladatok, melynek a felkészüléséhez, a
www.urhida.hu honlapcímet ajánlom, hiszen itt minden
érdekes információ megtalálható községünk múltjáról,
persze nem kell megijedni, lesznek játékos, kreativitást
igénylő feladatok is, amelyek garantálják majd a jó kedvünket!
A vetélkedő várható időpontja: 2011. 02. 17.
Jelentkezni a haden.dorina@gmail.com e-mail címen lehet!
Gyertek el, tegyünk egy rövid utazást Úrhida múltjába és
közben játszunk egy jót!

seletben bűvölték el és mozgattak meg a
közönséget.
A színpadi szereplések végére mindenki megéhezett és megszomjazott, így hát
elérkezett a vacsora ideje is! Miután mindenki jól lakott, jöhetett a mulatság. Sokan
táncra perdültek, énekeltek, beszélgettek.
Ez úton szeretnék megköszönni mindenkinek a segítséget, aki hozzá járult
ahhoz, hogy valóban szép és emlékezetes
legyen ez a nap a Szépkorú lakosaink számára.

Szeretsz Úrhidán élni?
Van valami kreatív ötleted melynek segítségével

meg tudod mutatni községünk értékeit, szépségeit?
Akkor ne habozz, jelentkezz a Kulturális Bizottság által
kiírt képzőművészeti pályázatra. Készíts el a műved az
alábbi témában: „Miért jó Úrhidán élni?” Várjuk a raj-

zokat, festményeket, verseket, fényképeket, melyekhez
társíts jól csengő szlogeneket (jelmondatokat)! A fantáziádnak ne szabj határt! Az alkotások technikája lehet

grafika, olaj vagy akril festékkel alapozott kartonra ké-

szített alkotás, A4 illetve A3 méretben. Lemezre vagy

vászonra készült alkotás az imént említett mérettől eltérő nagyságban csak képkerettel ellátva fogadunk el.
Beküldési határidő: 2012. február 29.

Beküldési cím: 8142 Úrhida, Kossuth utca 66.
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Márton Napi Ünnepség
2011. november 12.

„Novemberben, Márton napján
Liba gágog, ég a kályhán,
Aki libát nem eszik
Egész évben éhezik.”
2011. november 12-én, már korán
megkezdődött az élet Úrhidán, a tájháznál. Az idei évben a szokásosnál kicsit eltérő módon ünnepeltük meg ezt a napot.
A Nyugdíjas Klub, már hajnalban
krumplit pucolt, készítette elő az ételeket, míg a Barátság Klub és az Úrhidáért
Egyesület tagjai a begyújtásról és a lila káposztáról gondoskodtak.

Nagy örömünkre szolgált, hogy ezen
a rendezvényen is szinte mindegyik civil
szervezet jelen volt. Kettő óra körül, már
mindenki éhesen várta, hogy elkészüljön
a sült kacsacomb, a krumpli és a lila káposzta. Bognár József polgármester meg-

ragadva az ünnepi hangulatot, röviden
értékelte az idei évi közösségi programokat és köszönetet mondott a civil szervezeteknek a kulturális és hagyományőrző
programokon végzett példamutató és áldozatos munkájukért.
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Hogy legyen mivel leöblíteni ezt a
finom ebédet, megrendezésre került az
I. Úrhidai Bormustra. Úrhidai lakosok, a
saját borukból hoztak nekünk kóstolót,
amikre utána szavazni lehetett.
Hogy még színesebb legyen ez a nap,
fent a Civil Háznál, egy székesfehérvári
művész, Ónódi Károly festményeit tekinthettük meg.
Reméljük, hogy mindenki jól érezte
magát ezen a napon, és ez úton szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik a
segítségünkre voltak abban, hogy ez a nap
is gördülékenyen menjen le, és mindenki
számára emlékezetes legyen!

Kézműves foglalkozás
2011. november 10.

Lassan november közepén járunk, ez
egyet jelent azzal, hogy közelegnek az
ünnepek.
A Közösségi Házban, kéthetente van
lehetőség, kicsiknek és nagyoknak egyaránt, hogy kézműves foglalkozáson vegyenek részt. Az előző foglalkozáson, csipeszből, színes papírból, és cukorkákból
varázsoltunk adventi naptárakat.

A foglalkozásokat Róth Zsuzsi tartja,
aki mindig tud egy-egy jó ötletet, praktikát mutatni. A további foglalkozásokon is
sok szeretettel várunk mindenkit, hiszen
az általunk elkészített ajándékoknak, díszeknek, tárgyaknak mindig nagyobb értéke van!
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Vállalkozói fórum
Gazdasági fórumot, személyre, vállalkozásra szabott tanácsadást tartott Úrhidán a Fejér Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara Enterprise Europe Network
Irodája Úrhidán a Közösségi Házban.

2011. november 23.

Bognár József polgármester megnyitó beszédében elmondta, hogy a község
utóbbi időben tapasztalható fejlődésében
nagy szerepet játszanak a vállalkozók. Az
önkormányzat és a vállalkozások közötti jó kapcsolatnak ebben jelentős szerepe van. Éppen ezért a képviselő-testület
mindent elkövet azért, hogy a helyi vállalkozók hozzájussanak azokhoz a nélkülözhetetlen információkhoz, melyek
nélkül gyarapodásuk elképzelhetetlen.

A naprakész tudás, az információk minél teljesebb körű megismerése, alapja a
vállalkozás-fejlesztésnek, mely nem csak
a vállalkozók, de a község, áttételesen a
nemzetgazdaság gyarapodását is biztosítják.
A gazdasági fórumon szó esett hitelekről, pályázati lehetőségekről, üzletfejlesztési szolgáltatásokról, majd az előadást
követő konzultáción közvetlenül tehették
fel kérdéseiket a résztvevő vállalkozások
képviselői a kamara szakértőinek. Bemutatásra kerültek a különböző pénzügyi
konstrukciók, a kamaránál egyszerűen,
kedvező kamatfeltételekkel igényelhető hitelek, a Széchenyi Kártya termékek
és mikrohitelek, az Új Széchenyi Hitel
Program, beruházási és forgóeszköz hitele, a Kombinált Mikrohitel Program.
Áttekintést kaptak a vállalkozók a
vissza nem térítendő támogatású pályázatokról, köztük kiemelten az Új Széchenyi
Terv érvényben lévő legkeresettebb vállal-

kozói pályázatokról. Szó volt továbbá a
kamara keretein belül működő – brüsszeli
hátterű - Enterprise Europe Network in-

formációs iroda tevékenységéről, a üzleti
adatbázisokról és egyéb szolgáltatásairól,
melyek a vállalkozás működését segítik.
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Mikulásház

2011. december 3.
December 3-án a Közösségi Ház
könyvtár terme a Mikulást hívogató daloktól és a gyermekek kacajától volt hangos. Idén első alkalommal nyitotta meg
kapuit a lelkes szülők és gyermekek előtt
a Mikulásház. Nagy örömünkre szolgált,
hogy a vártnál sokkal több apróság látogatott el hozzánk.
A móka, délután kezdődött, a könyvtár teremben a Télapó előtt sorba álltak
a gyerekek, volt aki rajzzal, és volt aki
énekkel készült. Mindenki beszélgetett
pár szót a Télapóval, és megkapta a méltó jutalmát. Nálunk járt egy Angyalka is,

akinek a segítségével a picik megírhatták,
hogy idén mit szeretnének a fa alá.
A Manóink és Krampuszaink segítségével a gyerekek festhettek, színezhettek,
gyurmázhattak, verset tanulhattak. Idővel
elkészültek a szép művek, ám a sok ülés
után jól esett egy kis mozgás, ezért az Angyalka segítségével táncot lehetett tanulni, és különféle versenyeken lehetett részt
venni.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik segítségünkre voltak ezen
a mesés napon!

Kedves Úrhidai Lakosok!

Az Úrhidai Civil Szervezetek nevében Málik Jánosné Horváth Piroska versével szeretnék mindenkinek szeretet teljes, áldott karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívánni!

Karácsonyi angyal
Angyal szállt a kis házunkba karácsonynak éjjelén,
Nem szólt semmit- némán ült a karácsonyfánk tetején.
Csöpp kis angyal, csöpp szárnyával, finom édes illattal,
Szőke, fürtös hajacskával, édes babaalkattal.
Selyemruhácskája csillant csillagszóró fényében,
Áhítat és kedvesség volt sziporkázó lényében.
Melegség és a szeretet táncolt át a lelkemen,
Gyermekként én azt gondoltam, soha el nem feledem.
Múltak napok, múltak évek, elmúlt sok-sok karácsony,
Nem jött el a kicsi angyal, most már nagyon sajnálom!
Felnőtt vagyok, nem szégyellem, gyermekemmel várom Őt,
Karácsonykor kislányommal fürkésszük a szép fenyőt.
Visszatért a fürtös angyal karácsonynak éjjelén,
Ott kuporog megint fényben karácsonyfánk tetején.
Újra csillan csöpp ruhája, újra édes illat száll,
Hittem benne, minden évben karácsonykor angyal vár!

Óvodai, Iskolai Szülői munkaközösségek, Nyugdíjas
Klub, Barátság Klub, Karate Klub, Egyházközség, Úrhidáért
Egyesület, Úrhidai Lovas Egyesület, Szittya Sárrét Vidéki
Lovas Egyesület, Úrhidai Polgárőr Egyesület.

Játszósarok alakult!

November 2-án
indult a heti rendszerességgel megtartásra
kerülő úrhidai játszósarkunk, melyet olyan
anyukák hívtak életre,
akik fontosnak tartották, hogy hetente találkozhassanak „sorstársaikkal”, hogy a szürke
hétköznapokban
is
érezzék, tartoznak valahova, van kire számítsanak, barátságok
szövődjenek és meg tudják beszélni örömüket-bánatukat, tapasztalataikat, aggodalmaikat és ötleteiket a gyerekneveléssel, gyermekeikkel kapcsolatban. Fontosnak
tartották, hogy a kicsik, totyogók már az óvoda előtt találkozzanak kortársaikkal, hiszen ezek az alkalmak biztosíthatják az első gyermektársaság, az első családon kívüli
közösség élményét. Tekintettel az őszi-téli időre, kevesebb lehetőség van a Tájház
udvarán vagy a játszótéren találkozni, ezért köszönjük Polgármester Úr támogatását,
mellyel biztosította számunkra a Közösségi Ház nagytermének használatát szerda
délelőttönként. Mindenki hoz magával játékot, a gyerekek nagyon élvezik a sok
újdonságot, mindent nagy érdeklődéssel próbálnak ki, sőt vannak már kedvencek
is, amit minden alkalommal keresnek, itt van e vajon. A nagy kötetlen játék, hancúrozás, zenehallgatás mellett az édesanyáknak és édesapáknak így lehetőségük van
a beszélgetésre, tapasztalatcserére. Az összejöveteleken a törzstagoknak mondható
mintegy 6-10 anyukával, apukával és csemetéikkel (sőt sokszor nagymamákkal is)
találkozunk, emailben tartjuk a kapcsolatot, cserélünk információt és próbáljuk népszerűsíteni a klubot. Olyan közösség kialakítására törekszünk, ahol mind a szülők,
mind pedig pici gyermekeink jól érzik magukat a kötetlen játék és beszélgetések
alkalmával, így teremtve hétről hétre egyre családiasabb hangulatot.
Ha van kedvetek, gyertek el szerdánként 9.30 – 11.00-ig tartandó összejöveteleinkre a Közösségi Házba és érezzétek jól magatokat!
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Orvosi Hírek
Kedves Lakosok!

Tél közepén sokan küszködünk megfázással vagy influenzával. Miért nem
sikerül megúsznunk ezt az évszakot
tüsszögés, köhögés, torokfájás vagy láz
nélkül?
Gyakran mi magunk vagyunk az okai
annak, hogy a kórokozók megtalálnak
bennünket. Amikor egyre hidegebb van
és egyre korábban sötétedik, szívesebben
majszolunk pizzát a kanapén a tévé előtt
ülve, mint hogy gyors sétára induljunk
vagy az edzőterem felé vegyünk utunkat.
Ehhez tegyünk hozzá még a karácsonyi
ételáradatot és máris kész a túlterhelt,
edzetlen szervezet, amely tele van méreganyagokkal. Testünk megpróbál megtisztulni és ennek eszköze gyakran a megfázás vagy influenza, legyen az bármilyen
kellemetlen is.

Legközelebb ahelyett, hogy a gyógyszeres szekrényhez rohannánk és előkapnánk a köhögéscsillapítókat, nyákoldókat,
gyulladásgátlókat és hányinger csillapítókat, támogassuk inkább a szervezet tisztító mechanizmusait.
A betegség első jelére ajánlott szerek
C-vitamin: 500 mg napi 2x1 alkalommal.
Szürcsölgessünk egész nap forró vizet,
ez ellensúlyozza a levegő szárazságát és
segít a méreganyagok eltávolításában.
Torokfájás esetén használjunk napi
3-4x-i meleg sós vizes öblögetést mely
serkenti a nyirokkeringést.
Orrduguláskor az eukaliptuszos, kamillás inhalálás is jót tehet.
Ha lázasak vagyunk, várjunk türelemmel. Számos tanulmány bizonyította,

Mikulás járt a Baba-mama klubban
Immár 1 éve, hogy egy kis csapat 1 év
körüli gyermekkel, szüleikkel és nagyszüleikkel elkezdtük a több képességet is fejlesztő mondókázós foglalkozásainkat Fekete Edina vezetésével. Ez idő alatt nem
csak testben, de lélekben is nagyon sokat
gyarapodtunk mindannyian. Sok mindent megtanultunk Edinától, egymástól
és egymásról.
December 8-án is a szokásos módon,
csak még nagyobb létszámban kezdtük el

a közös éneklést, zenélést, amikor kopogtattak az ajtón és megjelent a Mikulás,
hátán nagy zsákjával. A gyermekek félelemmel teli kíváncsisággal figyelték őt.
Edina vezetésével rövid kis közös előadást
rögtönöztünk a Télapónak, melyet ő az
ajándékok kiosztásával jutalmazott meg.
A kicsik, szüleik kíséretében, egyesével
mentek oda hozzá. Még a kissé félénkebbek is bátran odaálltak elé, majd ezután
lázasan bontogatták apró kis ajándékaikat.

hogy a lázcsillapítók használata megnöveli a betegség időtartamát. A szervezet a
láz segítségével pusztítja el a kórokozókat,
így öltözzünk melegen, használjunk hideg
borogatást és pihenjünk.
Hányinger esetén ne nyúljunk azonnal gyógyszerhez, engedjük megtisztulni
a szervezetet.
A lábadozás során fogyasszunk sok
gyümölcsöt, zöldséglevet, gyógyteát és
zöldséglevest. Ezzel megszűnik az éhségünk és testünk az emésztés helyett a betegség legyőzésére fordíthatja erőit.
Remélem ezekkel az apró és praktikus
tanácsokkal hozzájárultunk ahhoz, hogy
betegség mentesen megússzák a hűvös
téli napokat.
Ezúton Kívánunk Mindenkinek Boldog Békés karácsonyi ünnepeket, valamint
egészségben Gazdag Boldog Új Esztendőt!!
Dr. Bíró János háziorvos
és Jánosiné Tünde asszisztens
Mikor az utolsó dalocska után a Mikulás
elköszönt, hosszan integettek utána, majd
izgatottan sutyorogtak a kedves vendégről
szüleikkel. Látogass meg minket jövőre is
Télapó!
Befejezés képpen a szabad játék következett.
A következő alkalommal 2011. december 22-én /csütörtökön/ a megszokott
időben 09.45-kor együtt énekelve már
karácsonyra szeretnénk hangolódni. Szeretettel várunk mindenkit!
Soósné Fekete Éva védőnő
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Polgárőr hírek

Tisztelt Szülők!
2009. szeptembertől a 3-6 éves gyermekek eddig óvodai környezetben végzett
–[51/1997. (XII. 18.) NM rendelete, illetve a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelete
alapján] - éves szűrővizsgálatát a területi védőnők végzik.
Kérem Önöket, hogy abban a hónapban, amikor a gyermekük született jelentkezzenek a Védőnői Tanácsadóban az alábbi telefonszámok valamelyikén, hogy a
szűrővizsgálat időpontját egyeztethessük.
Függetlenül attól, hogy a gyermek hova jár óvodába, illetve háziorvoshoz a
vizsgálatot el kell végezni, ellenkező esetben, ha a gyermek nem jelenik meg a
szűrésen kötelességem erről a Gyermekjóléti Szolgálatot értesíteni.
Együttműködésüket előre is köszönöm.
Tel: 22/ 786-626 vagy 30/225-8848

Soósné Fekete Éva
területi védőnő

Egyházi Hírek
Szentmisék rendje templomunkban
Úrhida

December 18. vasárnap r. 8 óra
December 24. „Éjféli mise” e. 8 óra
December 25. Karácsony Igeliturgia r. 8 óra
December 26. Karácsony 2. napja r. 8 óra
2012. Január 1. Újév r. 8 óra
Január 7. szombat du. ½ 6 óra
Január 15. vasárnap r. 8 óra
Január 21. szombat du. ½ 6 óra
Január 29. vasárnap r. 8 óra
Február 5. vasárnap r. 8 óra
Február 11. szombat du. ½ 6 óra
Február 19. vasárnap r. 8 óra
Február 25. szombat du. ½ 6 óra
Március 4. vasárnap r. 8 óra
Március 10. szombat du. ½ 6 óra
Március 18. vasárnap r. 8 óra
Március 24. szombat du. ½ 6 óra
Április 1. vasárnap r. 8 óra
Április 5. Nagycsütörtök du. ½ 5 óra
Április 6. Nagypéntek du. ½ 5 óra
Április 7. Nagyszombat du. ½ 5 óra
Április 8. Húsvétvasárnap Igeliturgia r. 8 óra
Április 9. Húsvéthétfő Igeliturgia r. 8 óra
Április 15. vasárnap r. 8 óra
Április 21. szombat du. ½ 7 óra
Április 29. vasárnap r. 8 óra

A jövő évtől az Országos Polgárőr
Szövetség tagjai már csak azok a polgárőr egyesületek, szervezetek lehetnek,
amelyek rendelkeznek a területileg illetékes rendőrkapitánysággal megkötött
szerződésekkel. A Fejér Megyei Polgárőr Szövetség és a Fejér Megyei Rendőr
Főkapitányság között 2011. szeptember
23-án megkötött együttműködési megállapodásban foglaltakat egyesületünk is
elfogadta, végrehajtásában maradéktalan
részt vállal.
Egyesületünk a közel jövőben tervezi
megkeresni községünk civil szervezeteit,
valamint a környező települések polgárőr szervezeteit az eredményesebb közös
munka lehetőségének egyeztetésére. Vállalásaink között szerepel egy karitatív nap
lebonyolítása is, amelyről külön hirdetményeken tájékoztatjuk a lakosságot.
Polgárőrségünk az elmúlt közel egy
évben az újjászerveződés körüli nehézségek ellenére megfelelően látta el feladatát
községünk területén. Reméljük, hogy ezt
az önkéntesen vállalt munkát a továbbiakban is legalább ezen a szinten tudjuk
biztosítani, vagy a körülmények és lehetőségek javulása után még sikeresebbé
tudjuk tenni.
Ezeknek a gondolatoknak a fényében
kívánunk településünk lakóinak:

„Békés, boldog karácsonyi ünnepeket!”

Hirdessen

az Úrhida Hírekben!

Hirdetésfelvétel:

Polgármesteri
hivatalban
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Karateklub élete

A WUKF karate világszövetség 2011.
október 5-9. között Győrben rendezte
meg a Gyermek-, Kadett és Junior EBjét. A versenyen 24 ország 32 nemzetközi
szövetség 1600 egyéni versenyzője vett
részt. A magyar színeket a So To Karate Kan KSE-ből 10 versenyző és 1 bíró
képviselte.
Versenyzők: Borján Dóra, Cseh Gábor, Estelecki Balázs, Estelecki Mercédesz,
Galló Dominik Nándor, Mocsonaki Balázs, Mocsonaki József, Nagy Adél, Urbán
Krisztián, Varga István.
Bíró: Soós Tamás.
A versenyt 3 napos bíróképzés előzte
meg, ahol ismertették az új szabályokat.
Sever Cucu a WUKF bírói bizottságának
elnöke vezette az elméleti bíróképzést,
majd Suciu Dorel és Jecky Wergifosse
gyakorlati oktatást tartott a shotokan stílus képviselőinek. A versenyszámok pénteken, szombaton és vasárnap reggeltől
folyamatosan zajlottak estig és délutánig.
A gyermek kategóriákban pénteken a
kata versenyszámok, szombaton a kumite
versenyszámok selejtezőit rendezték
meg délelőtt, délután pedig a döntőket,
a kadett és junior kategóriákban viszont
csak vasárnap hirdették ki a győzteseket.
A hazai rendezésű bajnokság egész jó
volt, és mint később kiderült, a magyar
szereplés sem maradt el tőle: a 4 arany-, 4
ezüst-, és 14 bronzéremből a So Tosok –
Varga István által – 1 bronzérmet szereztek!!! Egyesületünk életében különösen is

fontos eredmény született, hisz megalakulásunk óta ez az első nagy nemzetközi
versenyen elért eredményünk.
Az A.J.K.A. Hungary Shotokan
Karate-do Szövetség megkeresése után
ismét Úrhida adott helyt a két éve kezdődött 6. Karate Tanítóiskola záró vizsgájának 2011. november 12.-én. A Tanítóiskola célja, hogy egységes tanítást
adhassanak tovább az oktatók, figyelembe
véve a modernkori kutatási eredményeket is. A vizsga és az azt követő bankett
remek hangulatban telt el és mindenki
elégedett a körülményekkel, ami újabb
elismerés egyesületünknek.

December 10-én került sor Székesfehérvárott az Országos Edzőtáborra, ahol
egyesületünk két sportolója Varga István, valamint Mocsonaki József sikeres
vizsgát tett és 1. dan fokozatot szerzett.
Az egyesületünkben zajló következetes
edzés módszereknek köszönhetően ők lehettek az első fekete övesek, akik Sensei
Soós Tamás munkája által sajátították el
a shotokan karate alapjait. Az edzőtábor
még egy jó felkészülési lehetőség volt a
többi sportolónknak is a december közepén sorra kerülő kyu vizsgákra, ahol remélhetőleg kis karatékáink is jó eredménnyel
fejezik be az idei évet. Sok sikert kívánunk
nekik az év utolsó próbatételéhez!
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Meghívó
KEDVES ÚRHIDAI LAKOSOK
2011. december. 21-én 18,00-kor

„A szeretet csillagára nézek”
címmel
A Falu karácsonya
Mûsor kerül megrendezésre A Tájház – Közösségi Házban
(Úrhida Kossuth Lajos utca 32)

Szeretettel várunk minden érdeklödöt!
Különösen azokat, akik az ünnepeket egyedül, magányosan töltik!
A rendezvény szervezôi:
Úrhidai Községi Önkormányzat, Katolikus Egyházközség, Úrhidai civil szervezetek

AUTÓMENTÉS
0-24 óráig

Az egész ország területén 1 órán belül
Úrhidaiaknak jelentős kedvezmény

06-20-200-30-30

LAKÁS, KÖTELEZô ÉS
CASCO BIZTOSÍTÁS
06-20-20-80-500
06-20-922-2-220
22-502-730

TACHOGRAF ILLESZTÉS,
JAVÍTÁS, ADATLETÖLTÉS
06-20-922-2-229, 06-20-334-9956
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Dr. Bíró János
belgyógyász-,háziorvos-, foglakozás-egészségügyi szakorvos
Foglalkozás-egészségügyi (üzemorvosi) tevékenységemet megkezdtem.
Cégek esetén A,B,C,D kategóriás üzemorvosi ellátást, valamint targoncavezetői-,
nehézgép-kezelői-, egészségügyi kiskönyv érvényesítését vállalom.

Bejelentkezés:

06 20/ 823-6457

vagy

06 22/ 786-886 számon

Állatorvos, állatgyógyászat!

Dr. Koller István
úrhidai állatorvos.
Kedvenc és haszonállatok kezelése, gyógyítása:
védőoltások beadása,
mikrochip beültetés,
állatútlevél kiállítás,
kutya - macska ivartalanítás,
külső élősködők elleni kezelés,
féreghajtás,
beteg állatok kezelése,
kutya - macska sebészeti
és szülészeti beavatkozások,

Zumba Úrhidán!
• Forró latin ritmusok
• Könnyen követhetô fitness mozdulatok
• Hatékony zsírégetés
Helyszín: Közösségi Ház
Idôpont: minden hétfôn 18.30-19.30
Info:

Elérhetőség az éjjel-nappal hívható
06/ 20-318-8191 telefonszámon,
valamint Úrhida Kishegyi utca 12 szám alatt.

Légrádi-Pallós Gyöngyvér
06 30 996 2949

Gyere mozogj velünk és csatlakozz
az úrhidai zumbások lelkes csapatához!
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Közönségszolgálat
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási 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
Tel.: (22) 588-111
A jegyző fogadónapja:
Ügyfélfogadási időben
Tel.: (22) 364-514

Háziorvos rendelési ideje:
Dr. Bíró János
Tel: 20/ 8236-457, 22/ 786-886
Rendelési idő:
Hétfő:
08.00-12.00
Kedd:
14.00-18.00
Szerda:
08.00-11.00
Csütörtök:
13.00-16.00
Péntek:
08.00-12.00
Várandós tanácsadás bejelentkezés alapján
kedd: 12.00-14.00
Gyermekorvos rendelési ideje:
Dr. Fülöp Edit
Tel: 30/ 9025-227
Rendelési idő:
Hétfő
11.30-12.30
Csütörtök 11.00-12.00
Tanácsadás:
Szerda:
10.30-11.30

Falugazdász fogadónapja:
Balázsik Zsófia
Hétfő: 8.00-10.00 óráig
Tel.: (30) 698-9103
Gyermekjóléti szolgálat ügyfélfogadási rendje:
Dániel Dóra
Az úrhidai polgármesteri hivatalban:
Szerda 08.00-10.00 óráig
Tel.: (22) 364-514
Székesfehérvár, Tolnai u. 10. szám alatt:
Csütörtök: 12.00-16.00 óráig
Tel.: (22) 202-400
Családsegítő szolgálat ügyfélfogadási rendje:
Szoboszlay Renáta
Az úrhidai polgármesteri hivatalban:
Hétfő: 10.00-12.00 óráig
Tel.: (22) 364-514
Székesfehérvár, Sütő u. 12. szám alatt:
Péntek: 08.00-13.00 óráig
Tel.: (22) 202-400
Védőnő rendelési ideje:
Soósné Fekete Éva
Tel. : 22/ 786-626, 30/ 225-8848
Tanácsadás:
Várandós:
Kedd
08.00-10.00
Gyermek:
Kedd
10.00-12.00
Fogadóóra: Szerda 08.00-10.00

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
Csütörtök: 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:
Tel.: (22) 502-140
Munkanapokon:
16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig
Hétvégén:
az utolsó munkanap 16.00 órától az első
munkanap reggel 8.00 óráig
Állatorvosi szolgálat:
Dr. Somogyi Lajos tel: (22) 363-117
Szabadbattyán, Széchenyi u. 16/a.

Gyógyszertár nyitva tartás:
Hétfőtől-csütörtökig: 9.30-18 óráig
Péntek: 9.30-16.00 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: 08.00 - 12.00 óráig
12.30 - 16.00 óráig
Szombat: Zárva
Tel.: (22) 362-208
E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató
Zrt.
Győr, Kandó Kálmán út 11-13.
Ügyfélszolgálat: 06-40-220-220
Hibabejelentés: 06-40-330-330
Közvilágítás hibabejelentő: 06-40-533-533
E.On Dél-dunántúli Gázszolgáltató Zrt.
Székesfehérvári Régió
Székesfehérvár, Királysor 1/a.
Hibabejelentés: 06-40-404-040
Építésügy Szfvár, Polgármesteri Hivatal
Városház tér 1. fsz.
Tolvaj Botond
Építésigazgatási Iroda (22) 537-177
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. Szfvár. Várfok u. 1.
Tel: 22/ 315-307, 505-320
Segélyhívók:
Rendőrség:
Tűzoltók:
Mentők:

107
105
104

Úrhida Község hivatalos honlapja: www.urhida.hu

ÚRHIDAI
HÍREK

Az Úrhidai Önkormányzat Kiadványa

Felelős kiadó:
BLACK WERK NYOMDA KFT. - ÚRHIDA, ZRÍNYI U. 10.
Szerkesztőség:
ÚRHIDAI POLGÁRMESTERI HIVATAL, TEL,/FAX: (22) 364-514
8142 ÚRHIDA, KOSSUTH L. U. 66.
Úrhida Község hivatalos honlapja: WWW.URHIDA.HU
Tipográfia, nyomdai előkészítés: HUSZÁR ZOLTÁN
Nyomdai munkák: BLACK WERK NYOMDA KFT.

