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Tisztelt Úrhidai Polgárok!
Az önkormányzatok számára az idei esztendő a változások éve. 2013 január 01től a Géza Fejedelem Általános Iskola
állami fenntartásba került. Március
01-től a Sárkeszivel közösen működtetett
körjegyzőség, közös önkormányzati hivatallá alakult át. Július 01-ét követően a
Szabadbattyán – Kőszárhegy – Úrhida
Intézményfenntartó Társulás megszű-

nésével az Úrhidai Tündérkert Óvoda
önálló intézményként működik tovább.
A képviselő-testület a törvényi változásoknak megfelelően igyekszik intézményrendszerét a lehető leggazdaságosabban, fenntartható módon átalakítani
úgy, hogy a kötelező feladatainknak is a
lehető legjobban megfeleljen.
Az átalakítások közepette a képviselőtestületet váratlanul érte Dr. Bíró János
háziorvos levele, melyben kérte az ön-

Tisztelt Úrhidaiak!

2013. július
kormányzattal kötött ellátási szerződés
2013. szeptember 01-vel való felbontását. Mivel a praxisjog a doktor urat illeti,
így lehetősége volt annak értékesítésére.
Szerencsére hamar sikerült olyan orvost
találnia a praxisra Dr. Popovics Nóra személyében, akit a képviselő-testület is az
első benyomások alapján alkalmasnak
tart a feladat ellátására.
Bognár József polgármester

Kedves Úrhidaiak!

2013. szeptember 01-től új helyen, Svédországban kezdem meg munkámat. Ezúton szeretném megköszönni, hogy 5 éven át bizalmukba fogadtak. Sok kezdeti nehézség, mostoha
körülmény után egyre könnyebben, gördülékenyebben ment a munka. Ebben nagyon sok
segítséget kaptam Jánosiné Farádi Tündétől,
akiben egy megbízható munkatársra találtam.
Köszönetem fejezném ki még a képviselőtestületnek, akik a mai kornak megfelelő feltételek
biztosításával járultak hozzá munkánkhoz. Sajnos a mai magyar gazdasági helyzet bizonytalansága miatt döntöttünk a külföldi munka mellett. Úrhidát, az úrhidaiak szeretetét nem fogom
elfelejteni.
Köszönök mindent, fogadják utódomat, Dr.
Popovics Nóra doktornőt ugyanolyan szertettel,
mint engem fogadtak.
A jövőre nézve a
legfontosabbat, jó
egészséget kívánok mindenkinek!

Szegeden születtem 1979-ben, értelmiségi nagycsaládban nőttem fel.
Mivel gyermekkoromban elhatároztam,
hogy az orvosi hivatást választom, a szegedi Radnóti Miklós Kísérleti gimnázium
biológia szakán folytattam középiskolai
tanulmányaimat. 1998-ban érettségiztem,
és a gimnázium után egyenes út vezetett a
budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemre.
2004-ben „cum laude” diplomáztam, szakdolgozatomat a családorvoslás
prevenciós tevékenységeiből írtam. Államvizsga után jelentkeztem az egyetem
családorvosi képzésére, ahova felvételt nyertem. A szakképzéshez szükséges
gyakorlataimat Budapesten és Székesfehérváron végeztem.
2010 őszén önálló praxis működtetésére jogosító licence-vizsgát tettem
háziorvostanból.
2009 óta Dr. Sarafi Andrea, a székesfehérvári maroshegyi rendelő orvosa a
tudorom, az ő irányítása, tapasztalata, útmutatása sokat jelentett szakmai fejlődésem terén. Jelenleg is nála dolgozom.
Férjem, Dr. Czifra Attila a székesfehérvári Szent-György Kórházban dolgozik
ortopédus-traumatológus szakorvosként.
Három gyermekünk van, 8, 6 és 2 évesek. Nagycsaládos édesanyai teendőim
mellett, ha időm engedi, a hosszútávfutásban és az úszásban kapcsolódom ki.
Bízom benne, hogy betegeimmel sikerül jó kapcsolatot kialakítanom, és JáKöszönettel: nosiné Farádi Tündével – elődömhöz hasonló – magas szintű szakmai ellátást
Dr. Bíró János tudok nyújtani.
háziorvos
Dr. Popovics Nóra

Önkormányzati hírek
Arany János utcai Szabadidőpark fejlesztése I ütem.
Az előző számunkban beszámoltam róla, hogy az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely falufejlesztés alintézkedés keretében nyújtott be
pályázatot az önkormányzat a Kossuth
utca, Arany János utca kereszteződé-

sében található terület fejlesztésére. A
pályázatunk 10.242.600 Ft támogatásban részesült, ennek köszönhetően a
területrendezés mellett lehetőség nyílik
játszóeszközök elhelyezésére: csúszdás
magasles mászóhálóval, hintaállvány padozatos mászókával, mérleghinta, kisvonat kocsival, egy esőbeálló kisház és egy
homokozó. A játszótéren a játszóeszkö-

zökön kívül elhelyezésre kerül még két
asztal paddal, és hulladékgyűjtők.

Zrínyi utcai Közpark és
játszótér fejlesztése.
Szintén az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely falufejlesztés alintézkedés keretében nyújtott be
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pályázatot az önkormányzat az Úrhidáért Kulturális és Szabadidős Egyesülettel
a Zrínyi utcában az egészségház és az
óvoda, szomszédságában található terület fejlesztésére, mely pályázat szintén
támogatásban részesült.
Az elnyert 9.754.296 Ft támogatás lehetőséget biztosít – a terület rendezése
mellett – játszóeszközök elhelyezésére:
csúszdás magasles mászóhálóval, hintaállvány, mérleghinta, homokozó, favonat

kocsival, babaház, egy kisház, lengőhíd
valamint egy falovacska. A játszótéren,
a játszóeszközökön kívül, elhelyezésre
kerül még két asztal körbeülő paddal és
4 db hulladékgyűjtő. A Zrínyi utca felőli
oldalon kialakításra kerül a településközponti díszpark. A park központi eleme
egy emlékmű köré szerveződő dísztér,
melyből három irányba - a várható megközelítési lehetőségek vonalában - járdák
készülnek. Vonalvezetésük úgy lett ki-

alakítva, hogy a jövőben tovább haladhasson a későbbiekben megvalósítandó
iskolaépület felé.
A dísztéren létesítendő szabadságharcos emlékmű méltó környezetet biztosít
mind a 48-as és az 56-os megemlékezések helyszínének.

Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy az
elmúlt időszakban a képviselő-testület
több, elsősorban közösségi célú fejlesztés
megvalósítására nyújtott be pályázatot.

A fejlesztés céljaként a megnövekedett
gyereklétszám miatt, két csoportszobával és a hozzátartozó kiszolgáló létesítményekkel bővülne az épület.

Tájház fejlesztése

Óvoda épület bővítése

Arany János utcai Szabadidőpark fejlesztése I. ütem

Az előző számban beszámoltam róla, hogy a képviselő-testület pályázatot
nyújtott be az óvodaépület energetikai
korszerűsítésére és tervezi az épület bővítését. A kész terveknek köszönhetően,
lehetőség nyílt a Belügyminisztérium
„Kötelező önkormányzati feladatot ellátó
intézmények fejlesztésére” kiírt 8/2013.
(III.29.) rendeletének értelmében pályázatot benyújtani az épület bővítésére.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program LEADER intézkedés keretében
nyújtott be pályázatot az önkormányzat
a Kossuth utca, Arany János utca kereszteződésében található terület fejlesztésének II. ütemének megvalósítására.
A fejlesztés céljaként a területen rendezvénypavilon, színpad építése és a pálinkaházi kút felújítása kerülne kivitelezésre.

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Ma már mindenki előtt általánosan ismert az a sajnálatos
tény, hogy egyre többen tapasztalhatják meg a gyomnövények
által kiváltott allergia kellemetlen tüneteit, melyek ellen életkortól és nemtől függetlenül senki sincs biztosítva.
Természetesen a kockázatot teljesen megszüntetni nem tudjuk, de kérem, tegyünk meg mindent azért, hogy településünk
az allergiával küszködők számára is élhetőbbé váljon.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.
évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdés szerint „a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű
virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan
fenntartani.”
Fenti rendelkezés betartását belterületen a település jegyzője, illetve a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, külterületen a
körzeti földhivatal a megadott határnap elteltével folyamatosan
ellenőrzi.
Önkormányzatunk mindig is nagy hangsúlyt fektetett a közterületek, önkormányzati tulajdonban lévő területek rendben
tartására, és erre a jövőben is kiemelt figyelmet fordít. A tiszta,
rendezett településkép mindannyiunk érdeke.
Úgy vélem, minden hatósági intézkedésnél hatékonyabb megoldás, ha ki – ki a saját portáján, önmagáért és a környeztében
élőkért felelősséget vállalva időben elvégzi a szükséges munkálatokat.
Bognár József
polgármester

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa

Szintén az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program LEADER intézkedés
keretében nyújtott be pályázatot az
önkormányzat az Úrhidáért Kulturális
és Szabadidős Egyesülettel a meglévő
Tájház fejlesztésére.
A támogatás elnyerése esetén elsősorban a romos állapotú pince felújítása és
egy harangláb építése kerülne megvalósításra, mely szervesen illeszkedne egy
Árpádkori településrész elképzeléshez.
Bognár József polgármester

VERTIKÁL Zrt. közleménye!

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
Társaságunk 2013-tól új szolgáltatásként kívánja
bevezetni az évente 1 alkalommal, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban háztól
történő, a háztartásban keletkezett lom elszállítását, úgy mint feleslegessé vált használati tárgyakat,
eszközöket, bútorokat. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása
érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.
• Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem
kerülnek elszállításra: gally, salak, trágya, szalma,
egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási
hulladék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék;
• elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép…);
• veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
• heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási,
valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.
Az elszállítás feltétele, hogy ne legyen díjhátralék.
Kérjük, hogy lomtalanítási igényét a megadott régiós elérhetőségen jelezze a szolgáltató felé.
Régiós elérhetőségek:
Központ, Polgárdi régió: 22/576-070;
kommunalis@vertikalrt.hu
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Poet-találkozó felolvasásokkal,
kötetbemutatókkal
Szalay Zsuzsa fotográfus költőket hívott hét végi úrhidai vizitálásra. A Poettalálkozó programjai sorában bemutatták a tavaly nyáron kiadott antológiát, és
beharangozták az idei kötetet. A költők
verseiket olvasták fel, a saját kötettel
rendelkező szerzők rögtönzött könyvbemutatót tartottak. Az ország különböző
részéből mintegy ötvenen vendégeskedtek a faluban, akik költőtársaiktól, a helyben élő Málikné Piroskától és Székelyné
Jutkától is sok mindent megtudhattak az
egyre fejlődő településről.
A találkozón az érdeklődők megtekinthették a faluban élő Miklós János szobrász- és keramikusművész kamara-kiállí-

tását, és bemutatásra kerültek a művész
által az úrhidai önkormányzatnak felajánlott alkotások.
Miklós János térplasztikái az egyetemességet, a lét törékenységét, a fantázia
határtalanságát sugallják. Fali korongjain
fellelhetők az ősi magyar mondavilág
motívumkincsei, gondoljunk csak az
Emese álma című emblematikus művére. Anyag és szellem találkozik alkotásaiban - mondta művészetéről Szakolczay
Lajos művészettörténész. Visszafogott
színvilág és szimbólumokban jelentkező
mondanivaló, s mindez a régi mesteremberek alázatával.
Bognár József polgármester köszönettel vette át az alkotótól a Lélekmadár és
a Magyar história-sorozat Tiszabezdédi
tarsolylemez című művét. Miklós János
míves házszámtáblákat is ajándékozott a
falunak: a főutcán, a Kossuth Lajos utcán
található öt közintézmény (tájház, civil
ház, iskola, közösségi ház és egészségház) házszámtábláját formázta agyagba.
Amint a négy vezető szerkesztőtől Dorkó László, Jabronka Richárd, Kovács
Ágnes és Marie Marel - megtudtuk: a
Kövesdy Márton által alapított www.
poet.hu egy internetes portál, ahol

A Poet-találkozó résztvevői
meghallgatták egymást műveit is
ismert és amatőr költők publikálják verseiket határon belülről és határon túlról.
A legfrissebb (vasárnapi) adatok szerint
9005 kortárs szerzőnek 94 ezer 731
verse található az irodalmi portálon,
mely teljesen egyedülálló hazánkban.
Az alkotók persze a virtuális téren túl, a
való világban is megmutathatják munkáikat, köteteiket, megismerkedhetnek
egymással a találkozók alkalmával.
Estefelé az úrhidai-kőszárhegyi Alehma
együttes hastáncosai hangolták a jó
kedvet, s ugyancsak hét nyelven beszélt Fisterné Marika, Kubikné Editke és
Szűcsné Marika ízletes gulyáslevese.
V.Varga József

Óvodai életünk
A tavasz mindig programokban gazdag
időszak az óvodánk életében.
Március közepén vártuk az új kicsiket
és szüleiket ismerkedő, játszódélutánra.
Április elején tájékoztattuk a szülőket
szülői értekezletek és fogadóórák keretében a gyermekek fejlődéséről, az óvodai
programokról.
A húsvéti nyuszi buli délutánon, kis
műsorral köszöntötték a tavaszt a csoportok.
Április utolsó hetén, hagyományosan,

egészséghetet rendeztünk: hétfőn Föld
napja alkalmából udvarrendezés, kertészkedés, kedden zenéstorna volt Zsófival valamint tejtermék és gabonanap,
szerdán zöldség-gyümölcsnap, csütörtökön autó-és füstmentes nap, pénteken pedig bábszínházi program várta a
gyerekeket, szülőket.
Alapítványunk rajzpályázatot hirdetett
„Tavasztündér megérkezett” címmel,
amelyre sok szép munka érkezett, ezeket kiállításon tekinthették meg az érdeklődők, gratulálunk a díjazottaknak!

Május elején anyák napi köszöntőkkel vártuk az édesanyákat, nagymamákat.
Részt vettünk az iskolával közösen a
sportnapon, a „Fut a falu” rendezvényen
ahol a legfürgébb gyermekek emléklapot és érmet kaptak.
Május 30-án a Mosolybirodalom jött
hozzánk, vendégségbe az ovis gyereknapon, két légvárban lehetett ugrálni a
gyerekek nagy örömére, és arcfestést is
lehetett kérni. A rossz idő miatt a Közösségi Ház színháztermében került sor a
programra,
Május 31-én (pénteken) a kis Margaréták és a középsős Katicák mutattak
ízelítőt az óvodában tanult versekből,
dalokból, mondókákból, a középsősök
még mesejelenetet is előadtak az évzáró
műsorukon.
Június 07-én (pénteken) a nagycsoportosaink búcsúztak, szeptemberben
25 fő kisgyermek kezdi meg általános
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iskolai tanulmányait, közülük 19-en Úrhidán.
Szombaton fergeteges településszintű
gyereknapon vettünk részt.
Június 13-án (csütörtökön) a kis csoportosok a Soponyai Ökocentrumba
látogattak el.
Június 17-én (hétfőn) a középsősök és
a nagyok kirándulnak a Pákozd-Sukorói
Arborétumba.
Június 27-én (csütörtökön) Nevelés
nélküli munkanap lesz, tanévzáró értekezletet tartunk!

karbantartási munkálatok idejére teljes körűen zárva tartunk!

Intézményünk július 01-től önálló intézményként működik tovább.

Munkatársaim nevében kívánok kellemes nyarat, jó pihenést!
		 Szalainé Bozsák Szilvia

Óvodánk június 18-tól, július 31-ig
összevont csoportokkal működik, augusztus 01-től, augusztus 31-ig a nyári

Szeptember 02-án (hétfőn) a megszokott rend szerint várjuk az óvodásainkat!

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy augusztus 29-én
16 órakor lesz a tanévkezdő
szülői értekezlet!

intézményegység-vezető

Iskolánk hírei
Az előző számban beszámoltam a Géza
Fejedelem Általános Iskolában történtekről március végéig.
Március 18-án Balogh Dóra 8. osztályos tanulónk a Tóparti Gimnázium
által szervezett matematikai tesztverseny döntőjén 3. helyezett lett. Március
21-én a Felsővárosi Általános Iskola és
a Fejérvíz által szervezett megyei természetismereti versenyen 8. osztályos
csapatunk (Balogh Dóra, Filkorn László,
Hadobás Vajk) első helyezést szerzett.
Március 21-én lebonyolított Nemzetközi Kenguru Matematikaversenyen szép
eredményeket ért el Csizmadia Máté,
Balogh Dóra, Knauer Csenge tanulónk.
Március 27-én a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola rendezte meg a Rákóczi
napokat, aminek keretein belül hirdették meg az 5. osztályosok matematika
versenyét, ahol csapatunk (Kubik Zsolt,
Németi Lídia, Németi Sámuel, Soós Benedek) 5. helyezést szerzett.
A márciusi házi logika versenyen első helyesést elért tanulóink az alábbiak:
Szabó Nóra, Sági Kata, Csizmadia Máté,
Hanti Márton, Soós Benedek, Rudniczai
Kíra, Dömös Róbert, Balogh Dóra.
A víz világnapja alkalmából csatlakoztunk FEJÉRVÍZ Nyitott napokhoz,
aminek keretében a április 4-én az
5-7. osztályosok meglátogatták a helyi
vízműtelepet és április 5-én iskolai előadásokat hallhatott a vízről és a környezetvédelemről.

Április 8-9-én lezajlott a leendő elsősök
beiratkozása. Örömteli hír, hogy jövőre
22 tanulóval indítjuk első osztályunkat.
Az elsősök osztályfőnöke Kálmánné
Szerényi Judit tanító néni lesz.
Április hónap programjait magyartanárunk, Liszi Katalin és Kissné Körmendi
Elvira szervezte. Április 11-én a költészet
napja alkalmából közös versmondást
szervezetünk, az alsósok József Attila
Altató című versét mondták el osztályonként, versszakonként, míg a felsősök
a Tiszta szívvel verset szavalták szintén
osztályonkénti bontásban.
Április 10-11-én vásárral egybekötött
csiga- és kagylókiállítást tekinthettek
meg tanulóink.
A tavalyi évtől csatlakoztunk az OÉTI
által meghirdetett vízfogyasztást népszerűsítő Happy-hét programjához április
15-19 között. Ennek keretében osztályonként más és más programokban vettek
részt tanulóink: személyre szabott poharakat készítettek, az osztályokba vizeskancsókat helyeztünk ki és vízfelelősöket
jelöltünk ki, egyes osztályok dekorációt
készítettek és helyeztek ki iskolánkban az
oktatáson kívül. Az alsósoknak „Vízpróba” sportversenyt rendeztünk ebből az
alkalomból. Néhány tanítónk „Vízidő”-t
is biztosított a folyadékpótlásra. Minden
pedagógusunk pedig engedélyezte a
vízivást tanórákon.
Április 12-én a hagyományokhoz híven
Ki mit tud műsorunkat rendeztük meg.

A 6. és 8. osztály kivételével osztályaink
egy-egy jó kedélyű műsort mutattak be.
Az előadáson furulya, színjátszó szakköröseink és énekkarosaink adtak ízelítőt
abból, amit idén tanultak.
Április 19-én vettünk részt a Sárszentmihályi Zichy napok versenyein is, ahol
első helyezést ért el: ének versenyen
Bodnár Benjámin, Czimmermann Péter és Harangozó Kitti, aszfaltrajzversenyen: Sági Kata, Bodnár Borka, Pallag
Fanni, történelmi versenyen: Székely Péter, Brownwood Esther, Szabó Raul és
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Balogh Dóra, szövegértési versenyen:
Soós Benedek, Filkorn László, activity
versenyen: Császár Elena, Hegedüs Jázmin, Skoda Anita és Berki Boglárka.
Április 22-én a Föld napja alkalmából
hagyományosan csatlakoztunk az országos hulladékgyűjtő akcióhoz és osztályaink védőfelszerelésben segítettek a
falu megtisztításában.
Április 22-24 között rendeztük tavaszi
papírgyűjtési akciónkat, ahol 2800 kg
papírt gyűjtöttek diákjaink. Első helyezett
alsóban az második osztály, míg felsőben a hetedik osztály lett. A papírgyűjtésből befolyt összeget a gyűjtött papírt
arányában az osztálypénzbe osztottuk
vissza.

Április 26-án a Tóvárosi Általános Iskola
az 5. osztályosoknak hirdetett irodalmi
vetélkedőt, ahol csapatunk (Németi Lídia, Németi Sámuel, Soós Benedek) 5.
helyezést ért el.
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Április 26-án kisállat kiállítást szervezett Elvira néni, ahova tanulóink hozhatták kis házi kedvencüket például tengerimalacot, teknőst, békát.
Április 30-án szervezték a hónap felelősei házi versmondó versenyünket, ahol
első helyezettek lettek az alábbi tanulók:
Szalay Dominik, Németi Benjámin, Csizmadia Máté, Magyar Aliz, Balogh Dóra.
Május elején a hagyományokhoz híven az Anyák napját osztálykeretben
tartottuk osztályfőnökeink vezetésével.
Május 2-án elektronikai hulladékgyűjtést hirdettünk. Május 22-én tartottuk meg az iskolai sportnapot, amit
Lencsésné Cseh Katalin tanítónőnk szervezett. A sportnap keretében került sor a
Fut a falu rendezvényre is Soós Tamás
szervezésében.

den évben nagy lelkesedéssel vesznek
részt gyermekeink.
Június 13-a az egészség jegyében telt,
amikor gyermekeink osztályfőnöke vezetésével különböző programokon vett
részt, például saláta, turmix készítés, lábtorna, pizza készítés.
Június 14-én az alsósok az év végi kirándulás keretében a Budakeszi Vadasparkot látogatták meg szakember vezetésével. Ott egy órás Zoo órán vehettek
részt gyermekeink, ahol jónéhány állatról
A nyitó zenés gimnasztika után tanulóink különböző sportvetélkedőkben vettek részt, mint például kerékpáros akadályverseny, kislabda dobás, kötélhúzás,
ugrókötelezés, hullahoppozás, többféle
labdajáték. Az iskola legeredményesebb
sportolóját Németi Sámuel 5. osztályos
tanulónkat pedig vándorkupával jutalmaztuk.
Június 7-én iskolánk tanulói fogászati
szűrővizsgálaton vettek részt.
Június 8-án bonyolítottuk le gyermeknapunkat a falugyermeknap részeként,
amit az iskola sportpályáján tartottuk. A
pingpongtól és a szörpivó versenyen át a
tűzvédelmi tesztig igen sokféle versenyt,
játékos és szellemi vetélkedőt és arc és
testfestést is szerveztünk, amiken min-
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élményszerű vicces beszámolót hallhattak. Hazafelé Pákozdon pedig az alapítványunk jóvoltából fagyiztak.
Felsőseink a Balaton-felvidékre utaztak. A Szent György-hegyen túráztak,

majd a Balatonon kalózkaland hajótúrán vettek részt. Kékkúton a Theodóra
ásványvízforrást látogatták meg. Végül
Szentantalfán pincészeti és borászati
bemutatón vettek részt, ahol mustot ittak és bográcsételt ettek. Alapítványunk
minden gyermek kirándulásához személyenként 3500 forinttal járult hozzá, aminek köszönhetően így az alsósok ingyenesen kirándultak.
Az utolsó tanítási napunk június 14-e
volt. A ballagás és tanévzáró ünnepségünket június 21-én tartottuk. Az ott
elhangzottak közül a tanévre vonatkozó
néhány fontos dolgot kiemelnék. A nyolcadik osztályosok pályaválasztása lezárult. Tanulónk 82%-át vették fel az általuk első vagy második helyen megjelölt
középiskolába, az első helyen megjelölt
iskolába 9 tanulót, a második helyre 3
főt. Iskolánk tanulmányi átlageredménye
magas 4,05.
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Külön kiemelném itt is azokat, akikre
büszkék lehetünk tanulmányi vagy versenyeredményük, magatartásuk vagy
szorgalmuk miatt. Kitűnő lett az első
osztályból Grabecz Hanna, Magyar Míra, Soós Barnabás, Szabó Nóra, Szalay
Dominik, Szilágyi Panna, a második
osztályból: Barabás Miriam, Sági Kata,
a harmadik osztályból Csizmadia Máté
Noel, Kiss Eszter Csenge, Knauer Csenge
Anita, a negyedik osztályból Harangozó
Kitti, Magyar Aliz, Szalay Alexandra, az
ötödik osztályból Németi Lídia, Németi
Sámuel, Soós Benedek, a nyolcadik osztályból Balogh Dóra és Filkorn László jeles tanulmányi eredményt ért el.
Versenyeken elért első helyezése miatt igazgatói dicséretben részesítettük
az alábbi tanulóinkat: Bodnár Benjámin,
Szabó Nóra, Szilágyi Panna, Bodnár Borka, Pallag Fani, Sági Kata, Benkő Péter,
Kiss Eszter Csenge, Knauer Csenge Anita, Czimmermann Péter, Harangozó Kitti, Németi Sámuel, Soós Benedek, Urbán
Krisztián, Berki Boglárka, Császár Elena,
Hegedüs Jázmin, Skoda Anita, Székely
Péter, Viktor Judit, Brownwood Esther,
Kákai Laura, Szabó Raul, Balogh Dóra,
Filkron László, Hadobás Vajk.
A szép eredmények mellett sajnos meg
kell említenem a sikertelenségeket is. Idén
három tanulónk bukott, akik közül ketten
augusztusban javítóvizsgát tehetnek. Idén
a hiányzások átlaga 7,4 nap tanulónként.
Kiemelném a legkevesebbet hiányzó osztályokat: alsóban a második osztály, felsőben az ötödik és hatodik osztály.

Az elmúlt pár hónapban ismét sok eseménynek adott otthont a Közösségi
Ház, ezek közül a nagyobb rendezvényeink a következők voltak:

sonlóan ismét megrendeztük a Barátság
Klub segítségével a Hagyományőrző
disznósiratónkat. Az esemény már
hajnalban kezdődött, melyen a kíváncsi
és segítőkész lakosink és részt vettek. A
közös ebédet követően sem ért véget
az esemény, hiszen a munka befejezése
utána baráti hangulatú beszélgetés, tábortűzgyújtás következett.

Márciusban 23: Az elmúlt évekhez ha-

Március 29: Kézműves foglalkozást

A Közösségi Ház
beszámolója

Nyári napközis tábort tartanak pedagógusaink június 24-től július 5-ig a kiküldött program alapján.
Néhány közérdekű közlemény: A javítóvizsga időpontja augusztus 27-én,
kedden 9 óra. A tankönyvosztás várhatóan augusztus utolsó napjaiban
lesz az iskola ablakában kiplakátoltak, a
facebookon megjelentek és a kiküldött
email szerint.
A kedvezményes, ingyenes tankönyvre jogosultaknak az igazolást kell leadni.
A többieknek nem az osztás napján kell
fizetniük, hanem a KELLÓ Könyvtárellátó Nonprofit Kft-től lakcímre küldött
csekken kell feladniuk a pénzt. A bizonylatot pedig az osztás napján be kell
hozni, ami alapján kiadjuk a könyveket.
Aki kedvezményes, ingyenes tankönyvre jogosult, a szükséges igazolást köteles hozni. Akinek a jogosultsága változik
a februárban leadottak óta, azt kérem,
hogy mihamarabb emailen vagy telefonon jelezze nekünk, hogy jelenteni tudjuk a KELLÓ-nak.
A következő tanév első napja szeptember 2-a hétfő. Szokásainkhoz híven
az első órában lesz a tanévnyitó ünnepség, ezért mindenki ünneplőben jöjjön.
A többi óra osztályfőnöki lesz.
Mindenkinek kívánok jó pihenést a nyári szünetre, és a gyerekeket várjuk vissza
kipihenten szeptember elején!
Liedermajer Heléna
intézményvezető

szerveztünk, melyen tojástartókat horgoltunk, a kisebbek nyuszis színezőket
keltettek életre, illetve filcből és gyöngyökből ajtódíszeket készítettünk.
Április 13-án délelőtt Börzét szerveztünk, melyre a lakosink a megunt, kinőtt
ruháikat, játékaikat, könyveiket hozhatták el, lehetett adni, venni, cserélni.
Ugyanezen a napon este a nagyteremben Retró bulit szerveztünk, melyre ez
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Hagyományőrző disznósirató
alkalommal is sok lakosunk látogatott el,
a jó hangulatról és az igazi slágerekről
Császár József gondoskodott.
Május 1. Sárrét Fesztivál és Majális,
az eseménynek idén Kőszárhegy adott
otthont. Úrhidát ismét szép számmal
képviselték a lakosok. A futballtornát
immáron második alkalommal a mi csapatunk nyerte meg, az eredményhez
gratulálunk Furulyás Lászlónak és csapatának! A települések közti vetélkedőn
is szép eredménnyel zártunk. A színpadon több csoport is képviselte a településünket, fellépett a Nyugdíjas Klub és
az Ifjúsági Klub is. A finom ebédről az
Úrhidaiak számára a Barátság Klub és
az Úrhidáért Egyesület gondoskodott.
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Retro buli
Gyereknap és Családi Nap.
Az eseményen ingyen kipróbálhatták a gyerekek a légvárat, a
lovaglást, a lufi hajtogatást, hagyományőrző játékokat. Benevezhettek vetélkedőkre, melyen
nyereményeket gyűjthettek be
a legügyesebbek. Kicsik és nagyok egyaránt szép számmal
látogattak ki az eseményre.

Június 6-án az előző évekhez hasonlóan ismét a Közösségi Ház adott otthon
a Pedagógusnapi Köszöntőnknek,
melyre az egy videóval készültünk a
vendégeink számára, az elmúlt évek
fényképeiből, eseményeiről!

Június 17-21. között Nyári napközis tábort szerveztünk az
úrhidai gyerekeknek. Ebben az
időszakban a szülőknek nagy
kihívást jelent a gyermekek
felügyeletének a megoldása,
ezért idén is megszerveztük a
tábort. 1 hetet az önkormányzat, 2 hetet pedig az iskolánk
pedagógusai vállaltak el. Közel
30 kisgyerek jelentkezett a nyári
mókára. Az eltelt 1 hétben voltunk lovagolni, és lovas kocsikázni Vígvári György és csapata
jóvoltából, számháborúztunk,
medencét állítottunk, melyben
aztán vízi csatát szerveztünk,
megismerkedtünk új játékokkal,
sütöttünk palacsintát, jártunk a
játszótéren, meséket néztünk és
hallgattunk.

Június 8-án a gyerekeknek kedveskedtünk Úrhidán, hiszen ezen a napon került megrendezésre a Nyárköszöntő

Reméljünk minden részt vevő
jól érezte magát az elmúlt pár
napban!

Május 24-én Iskolás vetélkedőt szerveztünk a Levente-téren a Géza Fejedelem Általános Iskola Szülői Munkaközössége segítségével. Az ügyességi
versenyen a csapatok kitartóan és elszántan küzdöttek a dobogós helyezésekért!

Sárrét Fesztivál és Majális

Nyugdíjas Klub

Iskolás vetélkedő

Nyári napközis tábor

Nyárköszöntő Gyereknap és Családi Nap
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Március idusán, amikor már a tél végének szoktunk örülni, ránk tört a hideg
sarkvidéki időjárás, és hozta magával a
szűnni nem akaró hóesést. Egy nap alatt
megbénult az ország, a közlekedés. Autók, buszok és kamionok akadtak el a
hóban, utasaik pedig várták a segítséget.
Polgárőreink megint jelesre vizsgáztak.
De nem csak ők, hanem a nekik segítő
civilek is kitettek magukért. A polgárőrök és civilek helyismerete, találékonysága mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy
sehol se történjen tragédia. Többen segítettek árokba borult járművek mentésében, valamint abban, hogy lakosaink
biztonságosan otthonukba jussanak.
Ha jelzés érkezett valamilyen a teleülés
környékén történt eseményről tagjaink
máris indultak, hogy segítsenek a bajba
jutottaknak. Történt mindez egy olyan
időszakban, amikor arról panaszkodunk,
hogy nem figyelünk eléggé egymásra.
Ebben a három napban humánumból
jelesre vizsgázott mindenki. Milyen más
lenne a világ, ha nem csak válságos helyzetben lennénk képesek hasonló összefogásra.
Az OPSZ utasításainak megfelelően,
mely előírja a polgárőr szervezetek számára a félévenkénti képzést tagsága

Polgárőr
hírek

számára május közepén elsősegélynyújtó tanfolyamot szerveztünk polgárőreinknek. Az elméleti és gyakorlati képzés célja, hogy tagjaink még jobban és
biztonságosabban tudjanak intézkedni,

segíteni egy-egy váratlan eseménynél.
Az oktatás végén vizsgát is kellett tenni,
ami sikeres eredménnyel zárult mindenkinek.
Beköszöntött a jó idő és megkezdődött
a nyári szünet az iskolákban. Fokozottan
figyeljünk gyermekeinkre, hogy ne csavarogjanak mindenfele a határban és
ne álljanak szóba idegenekkel. A házak
ablakait, ajtóit ne hagyjuk tárva-nyitva
szellőztetés céljából, mert ezzel lehetőséget adunk arra, hogy valaki bejusson
ingatlanunkra és elvigye értékeinket. Továbbra is kérünk mindenkit, hogy figyeljünk egymásra és jelezzük, ha szokatlan
dolgot tapasztalunk környezetünkben!
Ha egyesületünk élete megtetszett Önnek és szívesen részt venne, benne várjuk sorainkba jelentkezését.

Karateklub élete
A tavaszi versenyszezon több nemzetközi
versenyt is hozott egyesületünk életébe.
Április 27-én, szombaton került megrendezésre a 2. Galga-SZAC Kupa Kartalon. A versenyre igen komoly csapatok
érkeztek Angliából, Írországból, Romániából és persze Magyarországról is. A
Galga-SZAC Kupa fényét emelte továbbá Shibamori Kando Shihan (9. Dan)
és a WUKF elnöke Liviu Crisan jelenléte is. A versenyen összesen több mint
230 versenyző regisztrált 450 egyéni és
csapat versenyszámban. A So To Karate
Kan SE három versenyzővel és egy bíróval képviselte magát ezen a nemzetközi
versenyen, akik 2 ezüstérmet szereztek
ezen a rangos eseményen.
Május 12-én vasárnap került megrendezésre a Sun-Dome Kupa nemzetközi
karate verseny Ajkán. A verseny előtti napon került sor az első nemzetközi Ippon
Shobu bírói konzultációra, melynek célja
a szabályok egységesítése és pontosítása volt.
A versenyre három nemzet csapatai és

bírói érkeztek Ausztriából, Romániából
és természetesen Magyarországról. 12
egyesület, 187 versenyzője vett részt
a bajnokságon. Korcsoportonként és
övfokozat szerint követték egymást a
kata és kumite versenyszámok, az ünnepélyes díjkiosztóra a verseny végén
került sor.
A So To Karate Kan SE nyolc versenyzővel és egy bíróval képviselte magát
ezen a nemzetközi versenyen, akik 1
arany, 2 ezüst- és 5 bronzérmet szereztek. Így a klubok közötti versenyben a
9. helyezést érte el egyesületünk.
Versenyzők:
Estelecki Balázs, Estelecki Mercédesz,
Fekete Boglárka, Kormos Bendegúz
László, Kocsis Fanni, Kocsis Lotti, Soós
Barnabás Marcell, Soós Benedek Sándor
Bíró: Soós Tamás
Június 05-09-ig tartott az 5. Felnőtt- és
Veterán Világ Bajnokság, melyet Bukarestben rendeztek meg. Egyesületünket

Soós Tamás nemzetközi bíróként képviselte.
Június 25-én kerül sor a következő karate övvizsgára, ahol számot adnak kis
sportolóink elméleti, fizikai és technikai
tudásukból.
Reméljük itt is jól fognak teljesíteni és
megérdemelten kezdhetik meg a nyári
szünidőt!
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Egyházi Hírek
Beszámoló

• Pünkösd – Szentlélek kiáradását ünnepeltük .
• Elsőáldozás – Az idei évben 4 ifjú tanítvány járult első szentáldozáshoz.
• Áldozócsütörtök - Szentségimádás
- hagyományosan minden katolikus
templomban délután 5 órakor szentségimádás van.
• Úrnapi szentmise és körmenet: nagy
örömünkre azok a gyermekek, akik
Pünkösdkor részesültek először az áldozás szentségében, a virágszirmok
szórásával szolgáltak a körmenet alatt.
• Itt köszönjük meg Mészáros Péterné
Marika néninek , aki hitoktatóként felkészítette az elsőáldozókat.
• A fenti eseményekről, és minden hitélettel kapcsolatos hírről a facebookon ( Úrhidai RK Egyházközség) keresztül értesülhetnek a hívek, és az
érdeklődők.

Aktuális

• A pünkösdi időszak elmúltával kezdetét vette az évközi időszak.
• A szentmisék és a liturgiák időpontjait
a tájékoztató részben közöljük.
• 2013. június 11 -én az egyházközség
képviselő testülete gyűlést tartott Mayer László helyettes esperes- plébános
vezetésével. A gyűlés első felében
Bognár József Úrhida polgármestere
vendégként vett részt. Úrhida község
Önkormányzatának együttműködésre

vonatkozó szándékát és lehetőségeit a
polgármester úr vázolta az EK képviselőtestületének.
Főbb szempontjai:
• a. templomkert és temető fűnyírása
(lehetősége szerint segíti az önkormányzat)
• b. megállapodás született arról,
hogy a temetőben kifüggesztésre
kerül a „Temetői rend”
Tartalmazni fogja:
• nyitva tartási rendet, annak időpontját
• az elhunytak hozzátartozóinak
elvárható magatartását (víztakarékos locsolás , szemetes konténerbe helyezni az elszáradt virágokat, egyéb hulladékot stb.)
• a temetőben munkavégzés céljából belépni kívánó vállalkozókra
és azok megbízóira vonatkozó
szabályokat:
• munkavégzési szándékukat a
tevékenység megkezdése előtt
legkevesebb 3 munkanappal
jelezniük kell
• a munka időtartamát, illetve
annak befejezését is kötelesek
bejelenteni a Polgármesteri
Hivatalban, vagy a Temetőgondnoknál, akik regisztrálják
– azonosíthatóság céljából – a
vállalkozók és megbízóik adatait.
• Ennek valóság tartalmát az Önkormányzat, a Temetőgondnok, illetve az Egyházközség
testülete is ellenőrizheti.
• A temetői rend be nem tartása

„6. Fut a falu”
az iskolai
sportnapon
Május 22-én került megrendezésre
az iskolai sportnap. Ez remek alkalmat
adott arra, hogy ezzel egyidőben megrendezze az Önkormányzat a „6. Fut
a falu” futóversenyt. A reggeli borús
idő a kezdésre már tovatűnt és napsütésben indultak a verseny résztvevői. A
programot az Úrhidai Tündérkert Óvo-

da neveltjei, valamint a Géza Fejedelem
Általános Iskola növendékei nagyban
támogatták, amiért külön köszönet Szalainé Bozsák Szilvia és Liedermajer Heléna intézményvezetőknek!
Startol az iskola
A rendezvény végét követően mindenki
válogathatott a helyi vállalkozók és civil

Szentmisék és liturgiák rendje
Június 22. szombat 16:30 óra
(esketés miatt)
Június 30. vasárnap 8 óra
Július 7. vasárnap 8 óra
Július 13. szombat 17:30 óra
Július 21. vasárnap 8 óra
Július 27. szombat 17:30 óra
Augusztus 4. vasárnap 8 óra
Augusztus 10. szombat 17:30 óra
Igeliturgia (esketés miatt)
Augusztus 18. vasárnap 8 óra
Augusztus 24. szombat 17:30 óra
Igeliturgia (esketés miatt)
Szeptember 1. vasárnap 8 óra
Szeptember 7. szombat 17:30 óra
Szeptember 15. vasárnap r. 8 óra
Szeptember 21. szombat 17:30 óra
Szeptember 29. vasárnap 8 óra
okán az Egyházközség eljárást
kezdeményezhet annak megsértőivel szemben, mivel a temető az egyházközség tulajdonát képezi.
• Egyházközségünk határozott arról,
hogy ebben az évben is aktívan részt
veszünk az „Úrhida Napok” rendezvény sorozaton, melynek keretében
minden érdeklődőt szívesen várunk.
• Közös főzés, ebéd, kiállítás, vetítés,
egyéb programok.
szervezetek által felajánlott finomságokból. Így a gyerekek felfrissíthették magukat üdítővel és tejjel, falatozhattak kiflit,
gyümölcsöt, Túró Rudit és csokoládét is.
A program a nap végi díjkiosztással zárult, ahol együtt örült óvodás és iskolás
a sikernek.
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Falusi olimpia
Úrhidán
Mezei futóverseny, rönkkinyomás és
szkanderezés is szerepelt a programok
között az I. Falusi Olimpián, melyet május 18-án rendeztek meg a Tájház területén, Úrhidán.
A vállalkozó szelleműek 15+1 feladatot hajthattak végre a “családmozgató”
helyszíneken a Nyugat-magyarországi
Egyetem Testnevelési Kara diákjainak és
helybeli fiataloknak a segítségével: volt
egyebek mellett kötélhúzás, erőpróba
petrencés rúddal, szénahordás, nyuszi terelés és sodrófahajítás. A fekvőtámasz felmérés és talicskázás mellett
zsákbanfutás,
medicinlabda-dobás
és furfangos fejtörők szórakoztatták a
résztvevőket. A rendezvényen az érdeklődők a Falusi Olimpia versenyszámai
mellett a Sárrét Mezei Futóversenyre is
nevezhettek.
Az ünnepélyes megnyitót és eskütételt
követően indult a verseny.
„Szeretnénk többet tenni a lakosságért
és azért, hogy a ma felnövekvő generáció
olyan környezetben ismerkedhessen meg
jobban a régi falusi élettel, amelyben az
egészségükért is többet tehetnek. Úgy
véljük, a Tájház arculatához jól illik, hogy
azokra a hagyományos sportszerű játékokra is felhívjuk a figyelmet, melyek a
testi kondíció megszerzésében és megőrzésében több száz éve is szerepet játszottak.” – mondta köszöntőjében Soós Tamás Úrhida Község Önkormányzatának
képviselője.
11 órakor nyílt meg a Váltózzunk,
hogy változzunk! című képzőművészeti
kiállítás, ahol az úrhidai ovisok és iskolások által készített rajzokat tekinthették
meg az érdeklődők. A gyerekeknek szóló képzőművészeti pályázatra csaknem
százan küldték be a sporthoz, a népies
játékokhoz és szokásokhoz kapcsolódó
alkotásaikat a tárlatra. A sport programokat kézműves foglalkozások, ételkészítés
színesítette.
Falusi Olimpia díjazottai: 		
Szilágyi Panna, Vásárhelyi Amina, Vásárhelyi Kira, Kokavecz Péter, Dőry Dániel,
Knauer Csenge, Gáspár Bence, Kokavecz
Richárd, Tóth Zsombor, Dömös Ágnes
Rozália, Kokaveczné Eitel Judit, Knauer
Attila, Szabó Raul, Kokavecz Zsolt

Úrhidai Hírek
Sárrét Mezei Futóbajnokság díjazottai:
Gyerek kategória: Kokavecz Péter, Dőry
Dániel, Seregély Kristóf			
Ifjúsági kategória: Kokavecz Richárd,
Müller Szilárd, Dömös Róbert		
Felnőtt kategória: Knauer Attila, Dömös
Ágnes Rozália, Pordán Lajos
„Váltózzunk, változzunk” rajzpályázat
díjazottai:
Óvodás kategória: Farkas Réka, Schlott
Alexandra, Barabás Sára, Fábián Szofi
Iskolás kategória: Magyar Míra, Barabás
Miriam, Kiss Eszter, Harangozó Kitti, Csajági Bernadett, Császár Elena, Fekete Máté, Balogh Dóra

XI. Úrhida Napok
2013. augusztus 9-10-11.
Programterv
2013. augusztus 9. (péntek):
18 óra Megnyitó
		 Képzőművészeti kiállítás
Levente tér:
		 20 óra Adria Old Boys együttes műsora
		 21 óra Vikidál Gyula műsora
2013. augusztus 10. (szombat)
Futballpálya:
		 8 óra XIV. Úrhida Vándorkupa futballtorna
Levente tér:
		 VIII. Úrhidai Csülök fesztivál
		 Főzőverseny /mindegy mit csak csülökből/
		 Játékos vetélkedők
		 13 óra Ebéd
		 14 óra Díjátadás
		 10 órától Egészségügyi szűrővizsgálatok az
orvosi rendelőben!
		 11óra XVI. Kistérségi Nyugdíjas találkozó
		 18 óra Tehetséges fiataljaink bemutatkozása
		 21 óra ROY&ÁDÁM műsora
		 22 óra Tűzijáték
		 22 óra Pálya bál Hutvágner Péterrel kifulladásig.
		 Egész nap ingyen légvár a gyerekek részére!
2013. augusztus 11. (vasárnap)
Futballpálya:
		 10 órától Póni Klub Regionális Minősítő verseny

Úrhidai Hírek
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TETŐFELÚJÍTÁST TERVEZ?
KERESSE A FEHÉRVÁR TETŐ KFT. TERMÉKEIT:
-KERÁMIA ÉS BETON TETŐCSEREPEK
-FÉMLEMEZ FEDÉSEK ÉS ZSINDELYEK
-ALÁTÉTHÉJAZATOK,TETŐFÓLIÁK,TETŐKIEGÉSZÍTŐK
-ERESZCSATORNÁK,BÁDOGSZEGÉLYEK
-KŐZETGYAPOT ÉS CELLULÓZ HŐSZIGETELÉSEK
-TETŐTÉRI ABLAKOK,TETŐKIBÚVÓK
-POLIKARBONÁT RENDSZEREK
-PADLÁSLÉPCSŐK
-SCHIEDEL KÉMÉNYRENDSZEREK
-KÜLSŐ HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK…..és minden ami a
felújításhoz szükséges
INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS ÉS ÁRAJÁNLAT ADÁS
ÚRHIDAI LAKOSOKNAK KÜLÖN KEDVEZMÉNYEK!

GARANCIA A MINŐSÉGRE

SZÉKESFEHÉRVÁR
Őrhalom u.3.
Telefon:22-500-047
Fax:22-500-048
Email:info@fehervarteto.hu
Web:www.fehervarteto.hu
Kapcsolat: Csizmadia Tibor
magasépítő mérnök

12

Úrhidai Hírek

Közönségszolgálat
A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje:		
Hétfô: 8.00-12.00 és 12.30-16.00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 13.00-17.00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8.00-11.00
Tel./fax: (22) 364-514
A polgármester fogadónapja:
Ügyfélfogadási idôben
Tel.: (22) 588-111
A jegyzô fogadónapja:
Ügyfélfogadási idõben
Tel.: (22) 364-514
Falugazdász fogadónapja:
Gerlinger Éva
Hétfô: 8.00-10.00 óráig
Tel.: (70) 247-0746
Gyermekjóléti szolgálat
ügyfélfogadási rendje:
Az úrhidai Polgármesteri Hivatalban:
Szerda 08.00-10.00 óráig
Tel.: (22) 364-514
Székesfehérvár, Tolnai u. 10. sz. alatt:
Csütörtök: 12.00-16.00 óráig
Tel.: (22) 202-400
Védônô 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
Gyermekorvos rendelési ideje:
Dr. Fülöp Edit
Tel: 30/ 9025-227
Rendelési idô:
hétfô: 11.30-12.30
csütörtök: 11.00-12.00
Tanácsadás:
szerda: 10.30-11.30
Városkörnyéki ügyelet:
Orvosok Háza
Székesfehérvár, Seregélyesi út 17.
Tel.: (22) 501-220

Családsegítô szolgálat
ügyfélfogadási rendje:
Szoboszlay Renáta
Az úrhidai polgármesteri hivatalban:
Hétfô: 10.00-12.00 óráig
Tel.: (22) 364-514
Székesfehérvár, Sütô u. 12. sz. alatt:
Péntek: 08.00-13.00 óráig
Tel.: (22) 202-400
Háziorvos rendelési ideje:
Dr. Bíró János
Tel: 20/8236-457; 22/786-886
Rendelési idô:
Hétfô: 08.00-12.00
Kedd: 14.00-18.00
Szerda: 08.00-11.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Péntek: 08.00-11.00
Várandós tanácsadás bejelentkezés
alapján kedd: 12.00-14.00
Fogorvosi szolgálat (Szabadbattyán):
Dr. Kis Piroska
Tel.: (22) 362-612
Hétfô: 7.00-13.00 óráig
Kedd: 13.00-19.00 óráig
Szerda: 13.00-19.00 óráig
Csütörtök: 13.00-19.00 óráig
Péntek:
Iskolafogászat 7.00-13.00 óráig

A posta nyitva tartása:
Hétfô-péntek: 08.00 - 12.00 óráig
12.30 - 16.00 óráig
Szombat: zárva
Tel.: (22) 362-208
E.ON Észak-dunántúli
Áramszolgáltató Zrt.
Gyôr, Kandó Kálmán út 11-13.
Ügyfélszolgálat: 06-40-220-220
Hibabejelentés: 06-80-533-533
Közvilágítás hibabejelentô:
06-80-533-533
E.On Dél-dunántúli
Gázszolgáltató Zrt.
Székesfehérvári Régió
Székesfehérvár, Királysor 1/a.
Hibabejelentés: 06-40-404-040
Építésügy - Székesfehérvár,
Polgármesteri Hivatal
Városház tér 1. fsz.
Építésigazgatási Iroda: (22) 537-177
Ügyfélfogadási idô:
Hétfô: 13-00-15.00 óráig
Szerda: 8.00-12.00, 13.00-18.00 óráig
Péntek: 8.00-12.00 óráig
Járási Hivatal
Székesfehérvár, Honvéd utca 8.
Ügyfélfogadási idô:
Hétfô: 13-00-15.30 óráig
Szerda: 8.00-12.00, 13.00-15.30 óráig
Péntek: 8.00-12.00 óráig

Fogorvosi ügyelet:
Tel.: (22) 502-140
Munkanapokon:
16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig
Hétvégén:
az utolsó munkanap 16.00 órától az Lakossági Szennyvízszippantás:
elsô munkanap reggel 8.00 óráig
ÓZON KFT. Szfvár. Várfok u 1
Tel: 22/ 315-307, 505-320
Állatorvosi szolgálat:
Dr. Somogyi Lajos
Segélyhívók:
Tel: (22) 363-117
Rendôrség: 107
Szabadbattyán, Széchenyi u. 16/a.
Tûzoltók:
105
Mentôk:
104
Gyógyszertár nyitva tartás:
Hétfô-péntek: 8.00-16.00 óráig
Hirdessen az Úrhidai Hírekben!
Tel: (22) 789-195
Könyvtári nyitva tartás:
Hétfô: 13.00-16.00 óráig
Szerda: 14.00-17.00 óráig

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 áron

Hirdetésfelvétel:
Polgármesteri Hivatalban

Felelős kiadó: Black Werk Nyomda Kft. - Úrhida, Zrínyi u. 10.
Szerkesztőség: Úrhidai Polgármesteri Hivatal, 8142 Úrhida, Kossuth L. u. 66., Telefon/fax: 06 22 364 514
Nyomdai munkák: Black Werk Nyomda Kft.

