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Óvodaépület bővítése és korszerűsítése
2014 április 7-én elkezdődött
az óvodaépület bővítése és
korszerűsítése.
A fejlesztést három ütemben terveztük megvalósítani,
mind háromhoz sikerült pályázati kiírást találni, de csak
két ütemre sikerült a támogatást elnyerni.
Az óvoda udvar bővítése az
ÚMVP III. tengely keretében
elnyert támogatásnak köszönhetően a tavalyi esztendőben a Zrínyi utca irányában létesítendő játszótérrel
megvalósult, a kerítés megépítése az idei tervek között
szerepel.
A megnövekedett gyereklétszám miatt az épület bővítése elkerülhetetlenné vált, bár
a kötelező óvodai ellátás biztosítását kitolták 2015. szeptemberére, de a Belügyminisztériumtól elnyert 30 millió forintos
támogatást az idei esztendőben fel kell
használni. A fejlesztéssel két csoportszobával és a hozzátartozó kiszolgáló létesítményekkel bővül az épület.
A meglévő épület korszerűsítésére benyújtott pályázat nem nyert támogatást,
de a képviselő-testület határozott szándéka a külső hőszigetelés és nyílászáró
csere, a fűtéskorszerűsítés, a tető átalakítása is. A meglévő épület felújítását követően komoly energia megtakarítást lehet
elérni és az épület együttes így fogy egy
egyöntetű képet nyújtani.
Az óvoda épület fejlesztése szerves része
a 2009-ben megindított településközpont fejlesztésnek, melynek első üteme
az Egészségház építése volt. Második
ütemben a Közösségi Ház felújítása történt meg 2010-ben. A harmadik ütemben, 2011-ben elkészült a Kossuth utcai
csapadékvíz elvezetés és a gyalogosok
biztonságos közlekedését szolgáló járda.

szeptemberét követően az
óvoda udvarhoz lesz csatolva, így a szabadidőparkban
épített játszótér és egyéb
infrastruktúra biztosítja a nevelési időn kívüli igényeket. A
Szabadidőpark jobb elérhetősége miatt, a képviselő-testület már döntött a COOP-os
bolt melletti út megnyitásáról
és parkolók kialakításához
szükséges terület megvásárlásáról.
Az idei esztendőben ha az
óvodaépület bővítése és korszerűsítése elkészül, még egy
jelentős beruházás van hátra,
hogy teljesen megvalósuljon
a településközpont fejlesztése, az új iskola és tornaterem
építése.
Azt, hogy ilyen ütemben és ilyen sorrendben haladunk a fejlesztésekkel a pályázati kiírások sorrendje és azok sikere
határozta meg, hiszen szinte mindet pályázati támogatásból valósítottuk meg.
Bognár József
polgármester

Bár szorosan nem tartozott a központ
fejlesztési programhoz a Civilház felújítása, de az udvaron kialakított parkolók az
iskolaudvar bővítése hozzájárul a centrum jobb kihasználhatóságához.
A tavalyi esztendőben átadásra került a
Zrínyi utcai közpark és játszótér. A közpark mellett kialakított 10 új parkolóhely biztosítja a
központ jobb
Tisztelt adófizető lakosság!
elérhetőségét.
Szintén a tavalyi eszten- Ezúton felhívjuk szíves figyelmüket, hogy községünkben az
idei évben hét civil szervezet számára ajánlható fel a személyi
dőben sikerült
jövedelemadó 1%-a. Kérjük Önöket, hogy éljenek ezzel a
megvalósítani lehetőséggel és támogassák valamely szervezetet – belátásuk
az Arany Já- szerint – és ezzel településünket is.
nos utcai sza- A támogatható szervezetek az alábbiak:
badidőpark I.
ütemét, mely Úrhidai Tanulókért és Iskoláért Alapítvány
18490987-1-07
fejlesztés
is Úrhidai Óvodáért és Óvodásokért Alapítvány 18497094-1-07
szervesen kö- Úrhidai Nyugdíjas Egyesület
18497537-1-07
tődik a köz- Úrhidáért Kulturális és Szabadidős Egyesület 18498576-1-07
ponti fejleszté- Úrhidai Polgárőrség
18267990-1-07
sekhez, hiszen „Szittya” Sárrét Vidéki Lovas Egyesület
18502136-1-07
a Zrínyi utcai Úrhidai Lovas Egyesület
18501805-1-07
játszótér 2014.
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Köszönetnyilvánítás

Belügyminisztérium Szociális
tűzifa pályázata

Bizonyára sokan értesültek róla, hogy
Nemzeti ünnepünk alkalmából Áder
János, Magyarország köztársasági
elnöke a Magyar Arany Érdemkereszt
állami kitüntetésben részesített. A
kitüntetést a köztársasági elnökének
megbízásából Balog Zoltán, az emberi
erőforrások minisztere adta át 2014.
március 15-én a budapesti Művészetek
Palotájában.

A BM rendelet értelmében azok az
önkormányzatok akik előzetesen jelezték, hogy a szociálisan rászorult
családok részére tűzifát biztosítanának, kiegészítő támogatásra váltak
jogosulttá.
Úrhida Község Önkormányzata 39 m3 – azaz mindösszesen
594.360 Ft összegű – támogatást
kapott.

Kedves Úrhidaiak!
Úgy gondolom, hogy az elismerés nemcsak engem illet, hanem a képviselő-testületet, az önkormányzat, az intézmények dolgozóit, a civil szervezeteket, a
falu közösségét. Az elmúlt évek közös
munkájának eredménye ez a megtiszteltetés.
Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni mindenkinek a közösség érdekében
végzett munkájáért, mert biztos vagyok
benne, hogy mindannyiunk közös szándéka, hogy Úrhida egy élhető, mindenki
számára szerethető, vállalható település legyen, olyan község, amely közös
ügyünk, közös felelősségünk és közös
örömeink forrása.

A megállapított támogatási összeget az önkormányzatnak 2.000 Ft/
m3+áfa összeggel kellett kiegészíteni.
A támogatott természetbeni juttatás jogosultsági feltételeit az önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozta.

Köszönet érte!

Bognár József
polgármester

A pályázatnak köszönhetően 39
rászoruló család fűtési költségének csökkentéséhez sikerül hozzájárulni.
Boda Zsuzsanna
jegyző

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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gi, megyei és
ágazati értéktárakat, valamint a külhoni közösségek
értéktárait
összesítő
gyűjtemény.
A helyi önkormányzat közigazgatási
területén fellelhető nemzeti érték felvételét a települési, illetve megyei értéktárba bárki írásban kezdeményezheti
az adott érték fellelhetőségének helye
szerint illetékes önkormányzatnál.
Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 110/2013. (X.30.) számú
határozatával döntött arról, hogy tele-

Értéktár Bizottság
Az Országgyűlés 2012. tavaszán fogadta el a magyar nemzeti értékekről
és a hungarikumokról szóló 2012. évi
XXX. törvényt, amely 2012. április 11én került kihirdetésre. A törvény célja a
nemzeti értékek számba vétele és dokumentálása annak érdekében, hogy
ebből egy közös nemzeti nyilvántartás,
adatbázis készüljön.
A Magyar Értéktár a települési, tájegysé-

pülési értéktárat hoz létre.
Ezen munkához szeretnénk kérni az
Önök segítségét.
A magyar nemzeti értékekről szóló törvény célját fontosnak tartva és azzal
egyetértve tisztelettel kérem Önöket,
hogy javaslataikat küldjék el hozzánk.
Bognár József
polgármester

Rendőrségi Hírek!
Megelőzés
Az elmúlt években országosan elszaporodott lakásbetörések és besurranás
bűncselekmények. Az Önkormányzat
nem ad ki engedélyt az utcai árusoknak és házalóknak. Az ilyen módon kínált árucikkek kétes eredetűek, gyenge
minőségűek és esetleg bűncselekményből származhatnak. (Aki valamilyen bűncselekményből származó árut vásárol az
orgazda, és azt a törvény bünteti.)
Az utcai, vagy házaló árusítás alkalmával
a bűnözők felmérik a terepet, szemrevételezik a helyszínt.
Mit tegyünk ilyen esetben?
Ne vásároljunk árut házalóktól, utcai árusoktól, és ne engedjünk be az udvarunkba, lakásunkba ismeretlen személyeket.
Milyen formában jelenhet meg az ilyen
cselekmény?
Sokszor adják ki magukat valamilyen
szolgáltató alkalmazottjának, vizet kérnek, autó meghibásodásra hivatkoznak,
WC-t keresnek, vagy régi bútort, tollat
vásárolnának.
Ne engedjük be őket, és ne dőljünk be

Tisztelt Gazdálkodók!
A 2014 évi egységes területalapú kérelem beadása elkezdődött. Amennyiben
igénylik, felajánlom segítségemet.
Kérem, hogy a megfelelő hozzáférési
jelszavaikkal jöjjenek el az ügyfélfogadási időben az önkormányzat hivatalos helyiségébe.

ezeknek a trükköknek. A gyakorlat az,
hogy az egyik személy leköti a figyelmet
a társa meg végigkutatja a házat, értékeket keresve. Lehetőség szerint tartsa
mindig zárva lakásának ajtaját, az utcai
kaput és kisajtót! Ha egyedül van otthonában, soha ne nyisson ajtót idegennek!
Kulcsait soha ne rejtse postaládába,
kapuoszlopra, lábtörlő alá, vagy a villanyórához!
Az idegen autók rendszámát, színét, típusát jegyezze fel, és értesítse a 107-es
ingyenes számon a rendőrségi ügyeletet. Úrhidán is sok az idős és egyedülálló
személy. Figyeljünk rájuk fokozottan és
egymásra!
Gyakorta a lakosság a legnagyobb bűnmegelőző maga, aki bezárja értékeit, és
nem hagyja hivalkodóan elöl! Ezeknek a
lakásbesurranásos bűncselekményeknek az elkövetési ideje általában 08.00
órától 16.00 óráig terjedő időszak. Figyeljünk és segítsük egymást!
Kömives Tibor
körzeti megbízott

IDŐPONT HÉTFŐ (minden héten)
08.00-12.00 között
Határidő: 2014 május 15.
Teubel György
falugazdász
30 / 760 0199
teubel.gyorgy@nak.hu

Tisztelt Úrhidai Lakosok!
Kérem, engedjék meg, hogy
figyelmükbe ajánljam
az Úrhida
Kossuth utca 15. szám alatt,
a falu elején üzemelő
élelmiszer kis üzletemet.
Vásárolható
termékeink között található:

Tej, tejtermék, kenyér,
pékáru, finomáru, felvágott,
édesség, üdítő, szeszes ital,
vegyi áru, készétel, cukor,
liszt, zöldség, gyümölcs.
Kenyér és pékáru
naponta kétszer frissen
szállítva, reggel és délután!
Várom régi és új
kedves vásárlóimat!

Nyitva tartás:
Hétfő-péntek: 6-18- ig
Szombat: 6-12- ig
Vasárnap: 7-11- ig
Tisztelettel: Kovács Elemérné
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A Tündérkert Óvoda hírei
Az előző évekhez hasonlóan februártól
megélénkül óvodánk „háza táján” az
élet! Az idei évben még az eddigi mozgalmas programokon is túllépünk.
A február elején rendezett Mackó kiállítást követően, február 14-én, pénteken
tartottuk a farsangi délelőttünket, amely
nagyon színesre, forgatagosra sikeredett
a kreatív szülők segítségével.

Előző nap csütörtökön kisze bábot égettünk az udvaron, elzavartuk a telet mondókák, kereplők zajos támogatásával.
Vendégül láttuk Áprily Géza „Csavargót” is a gitárjával, aki vidám farsangi dalokat hozott el nekünk, közös zenélésbe
invitálva a játékos kedvű gyerekeket.
Február végén a Bozsik program keretében ismét fociedzésre mehettek a gyerekek egy délelőtt, a Maroshegyi-Dunafém
SE szervezésében, nagyon jó hangulatú
és fárasztó élmény volt a „focistáinknak”.

Márciusban óvodánk alapítványa hirdetett rajzpályázatot a víz és élővilága
témában, sok-sok szép alkotás érkezett,
mindenki kapott elismerést, köszönjük a
munkákat! Az óvoda előterében kiállítást
is rendeztünk a képekből.
Március 26-án ovi-váró délutánt szerveztünk a leendő óvodások és szüleik számára, hogy megismerhessék

óvodánkat, az itt folyó munkát, az óvó
néniket, a játszóudvarunkat. Nagyon
örültünk, hogy sokan kíváncsiak az intézményünkre, van, aki már jelet is választott!
Óvodai beiratkozás ideje:
2014. május 13-14-15
(kedd- szerda-csütörtök) 8 – 16 óráig
Szükséges dokumentumok:
• a gyermek születési anyakönyvi
kivonata
• lakcímkártya
• TAJ szám
• orvosi igazolás a gyermek fejlettségéről
A 2011. december 31-ig született gyermekek írathatók most be a 2014/2015
tanévre, illetve előjegyzésbe vesszük
azokat, akik 2015. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.
(A gyermekek 3 éves kortól való óvodakötelezettsége 2015. szeptember 1-től hatályos!)
Bővebb felvilágosítás az óvodában személyesen, telefonon a 22 /364-518 vagy
e-mailen kérhető: urhidaiovoda@gmail.
com
Beiratkozáshoz szükséges adatlap az
óvodában kérhető vagy honlapunkról letölthető www.ovoda.urhida.hu!
Április első hetében egészséghetet tartottunk több helyszínen, változatos programokkal vártuk a gyerekeket:
Hétfő: Védőnő vérnyomást, vércukrot
mért, életmód tanácsokat adott az érdeklődő szülőknek.
10 órától Rubos Kati tartott az udvaron
zenés tornát
Kedd: gabonanapot tartottunk a kóstolót
a Família pékség ajánlotta fel, napközben
a szülőknek antioxidáns mérés lehetőségét biztosította az egyik apuka.

Szerda: zöldséggyümölcs
nap
keretében salátákat készítettek az
óvónők a gyerekek
közreműködésével, 10
órától Zsani néni (tanárnő az iskolából) tornáztatta
meg a gyerekeket az iskolai pályán ezt követően az Úrhidai Póni Klub
támogatásával valósult meg a mellettünk
lévő füves területen a lovaglás, amit nagyon vártak a gyerekek.
Csütörtök: a Vertikál Nonprofit Zrt.
felajánlásának köszönhetően Öko játszóház működött délelőtt, Szűcs Attila
szakember lelkesen magyarázott a hulladék újrahasznosításának fontosságáról,
a szelektív gyűjtésről az újrahasznosított
anyagokból készíthető játékokról. Hozott bemutató játékokat a gyerekek nagy
örömére, amelyeket ki lehetett próbálni,
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hangszereket, amelyek segítségével dalt
is tanultak.
Péntek: „Füstmentes nap” kérésünk az
volt, aki teheti, ne autóval érkezzen ezen
a napon, köszönjük szépen, hogy sokan
segítettek ebben is! Az ÁNTSZ által hirdetett pályázat egyik feltétele volt a füstmentes nap lebonyolítása, Csukás István
meséjének megismertetése a gyerekekkel, szép színezőkkel kiegészítve.

sott PET palackokat várunk! A bevételt a
gyerekek kirándulására használjuk fel!
Május 19-én és 20-án kerül sor az óvodai
kirándulásokra, amelyeket a veszprémi
állatkertbe és a csókakői várhoz tervezünk!

Április 3-án szülői értekezlet keretében
szó esett az óvoda felújításáról, bővítéséről a várható tevékenységekről, nyári
óvodai életről – Bognár József polgármester úr tájékoztatta a szülőket, pedagógusokat minderről.
Fogadóórák is lesznek a hónap folyamán, amelyekre a csoportok előtt elhelyezett jelentkezési lapokon lehet feliratkozni.

Május 23-án (pénteken) a kis- és középsőcsoport évzáró műsora lesz 16 órai
kezdettel.
Május 30-án (pénteken) a nagycsoportosok búcsúzó, évzáró műsora lesz szintén 16 órától.
Május 21-én (szerdán) az előző évekhez hasonlóan kerül megrendezésre a
kihívás napja, szándékunkban áll ismét
a „Fut a falu” programon részt venni ovisainkkal.

Óvodánkba április 16-án, szerdán lesz a
húsvéti délelőtt.
Április 22-én (kedden) nevelés nélküli
napot tartunk.
Május első hetében lesznek az anyák
napi köszöntők:
• május 06 (kedd) Süni (kis) csoport
• május 07 (szerda) Margaréta (középső) csoport
• május 08 (csütörtök) Katica (nagy)
csoport
Május 07- 09-ig(szerdától-péntekig) tavaszi szelektív hulladékgyűjtő akciót
szervezünk a Vertikál Nonprofit Zrt. segítségével. Ezeken a napokon az óvoda
épülete mellett elhelyezett konténerbe
papírhulladékot,(újságpapír, szórólap,
stb) a „big bag” zsákokba laposra tapo-

Május elején ruhabörzét szerveznek a
szülők, bővebb információ e-mailben
kérhető az akcióról (urhidaiovoda@
gmail.com)!

Májusban lehetőség szerint vendégül
kívánjuk látni a rendőrséget technikai
bemutató keretében, a program jelenleg
szervezés alatt áll.
Június 7-én (szombaton), az előző évekhez hasonlóan egész napos települési
gyermeknap lesz az óvoda mögötti területen.
Óvodánk alapítványa: Az úrhidai óvodásokért és óvodáért alapítvány ebben az
évben is szívesen fogadja a felajánlott
adó 1 %-át. Az új csoportszoba eszközeinek beszerzésére, székekre, padokra, játékeszközökre, virágládákra szeretnénk
fordítani a befolyó összeget!

Mivel az óvodánk bővítési munkálatai
megkezdődtek – nagy örömünkre! –
az udvart már nem használhatjuk, így a
szomszédos játszóteret vesszük igénybe délelőttönként levegőzésre, játékra,
illetve többet sétálnak a csoportok a
környéken.
Délutánokat azonban átmenetileg a
csoportszobákban töltjük, ezért kérnénk a szülők szíves megértését, segítségét! Aki meg tudja oldani erre a
pár hónapra, átmenetileg a délutáni alvás utáni időszakot, hogy előbb jönne
gyermekéért az óvodába, a zsúfoltság
elkerülése érdekében nagyon szépen
köszönjük!
Előreláthatóan, június 16-tól a szomszédos általános iskolában kerülnek elhelyezésre két csoportban a nyári időszakra az óvodások.
Intézményünk 2014. augusztus 1-től
augusztus 31-ig a karbantartási, felújítási munkálatok idejére teljes körűen
zárva tart, ezen időszak alatt a konyha
sem üzemel.
Számításaink szerint 2014. szeptember
1-én az épület külsőleg-belsőleg megújulva, a négy csoportszobával, tornaszobával szép, új környezetben tudjuk
fogadni a kis óvodásainkat!
Köszönjük a kedves szülőknek az eddig
felajánlott segítséget, és kérjük szíves
megértésüket, türelmüket!
Szalainé Bozsák Szilvia
óvodavezető

Adószám: 18497094-1-07

Iskolánk hírei
Előző számunk óta eltelt időszakban
Géza Fejedelem Tagiskolánkban a következő események történtek.
A decemberi adventi készülődésre tervezett az előző számban ismertetett
programjaink, a kézműves foglalkozások sikeresen megvalósultak Kálmánné
Szerényi Judit szervezésében.
December 13-án az adventi gyertyagyújtás keretében iskolások adtak műsort, míg 20-án délután a falukarácsony
keretében léptek fel tanulóink egy fél
órás műsorral. Meghitt karácsonyi ünnepségünket Bán-Németh Ildikó és Szalainé Cseh Katalin szervezte.

Január 17-én zártuk az első félévet.
A félévi tanulmányi
átlageredményeink
a tavalyinál is magasabbak 4,11. Félévkor 2 fő kapott elégtelen osztályzatot,
ami az előző évek
tükrében is igen alacsony.
2013. májusi országos kompetenciamérés eredményét
megkaptuk, amik az
alábbiak:

Kompetenciamérés eredménye 2013.
2012/2013
tanév

iskolánk
átlaga

községi
iskolák
átlaga

városi
országos
iskolák
átlag
átlaga

matematika 8.
évfolyam

1682

1558

1595

1620

szövegértés 8.
évfolyam

1571

1439

1529

1555

szövegértés 6.
évfolyam

1546

1428

1478

1497

matematika 6.
évfolyam

1429

1433

1470

1489
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Az előzetes tájékoztatások szerint ebben a tanévben két alkalommal tartottunk foglalkozást a leendő első osztályosoknak, az előző szám óta február
5-én farsangi készülődés címmel, míg
a szülőknek ezalatt szülői értekezletet.
Január 27-én délelőtt a nagycsoportos
óvódások meglátogatták az első osztályt is, ahol ismerkedhettek az iskolások életével.
Január 25-én és 22-én tartottuk Bankó
Judit tanítónőnk szervezésében az 1
perc és nyersz ügyességi versenyünket,
amin első helyezettek lettek: Berki Zoltán, Bodnár Borka, Czentár Imre, Knauer
Csenge.

Úrhidai Hírek
Máté hőlégballon és Kossovics Lili robot jelmezében. Február 17-én Activity
versenyt rendeztünk. Két kategóriába
hirdettük meg a versenyt, az alsóban a
Csizmadia Máté, a Kiss Eszter és a Knauer
Csenge, míg a felsőben Németi Lídia,
Németi Sámuel és Soós Benedek nyert
csapatban. Az első három helyezettek
csapattagok rejtvénykönyvet kaptak jutalmul.

Február 13-ig a Valentin napi szerelmes
üzeneteket lehetett leadni Kati néninél,
aki a címzetteknek közvetítette.
Knauer Csenge Székesfehérváron a
Hétvezér Áltanos Iskolában 4. osztályosok részére 2014. 02.13-án rendezett
informatika versenyen harmadik helyezést ért el. Felkészítő tanára Takács Mónika.

Január 29-én tartottuk félévi szülői értekezletet, március 5-én pedig fogadóóránkat. Január 28-án alsósok Kisteleki
Zoltán előadását tekinthették meg.
Február a farsang jegyében telt. Februárban egy alkalommal (3-án) délután
szervezett a hónap felelőse Lencsésné
Kati néni farsangi díszkészítő kézműves délutánt. 7-én hagyományos gyermekfarsangi bálunkat tartottuk, ahol
az egyéni jelmezes versenyben első helyezettek: Németi Győző csiga, Kossovics

Február 26-án az 1-3. órában tartottuk
hagyományos nyílt napunkat, ahol minden osztály munkájába bepillantást nyerhettek a szülők.
Március hónapja programját Szabó
Gyöngyi tanárnő szervezte. A hónapban a hagyományokhoz híven logika
versenyt rendeztünk és rajzpályázatot
írtunk ki. A rajzpályázat témája a víz, a
Happy-hét alkalmából, amihez mandalát
vagy más absztrakt alkotásokat vártunk.
A rajzok iskolánk folyosóján megtekinthetőek. A logika versenyt osztályonként
hirdettük meg és jutalmaztuk, első helyezést szereztek osztályonkénti emelkedő sorrendben a következő tanulóink:
Knauer Kende Zsolt, Grabecz Hanna,
Csontos Vivien, Knauer Csenge, Szalay

Alexandra, Soós Benedek, Skoda Anita,
Farádi Tamás.
Március 14-én az elmúlt évek hagyományaihoz híven a március 15-i forradalomról nem ünnepség formájában, hanem
rendhagyó nap keretében emlékezünk
meg Kálmánné Szerényi Judit és Bognár Andrea tanárnők szervezésében. Az
utolsó két tanítási órában, 10 órától az
alsós és felsős négy-négy csoportunknak
felváltva négy-négy helyszínen szervezünk programokat. Az alsós programok:
nemzeti színű szendvics készítése, kokárda készítése, magyar tánc tanulása és
irodalmi vetélkedő. A felsős állomások:
nemzeti színű virág hajtogatása, történelmi totó, versírás és plakát készítése.
A projekt zárásaként az alsósok közösen
elszavalták a nemzeti dalt, bemutatták az
elkészített óriáskokárdájukat, a felsősök
saját plakátjukat a magasba emelve és elszavalták csoportonként a saját versüket.

Március 24-28-án hetében volt a Happyhét, aminek a programsorozatához iskolánk is csatlakozott.

Kaptunk vízadagoló gépet, többek kö-
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zött szerveztünk az alsósoknak „vízpróba” sportversenyt, minden tanulónknak
pedig divatbemutatót, ami keretében
vizes palackokat öltöztettek fel tanulónk.

A divatbemutatóra a legötletesebb alkotásokat készítették, ezért első helyezést
értek el: alsóban Mente László, Czentár
Imre, Róza Milán, felsőben Kossivics Lili
és Németi Lídia. Március 27-28-án a hagyományos ásvány és kagylókiállítás és
vásár volt, amit minden osztály megtekintett. Március 28-án délután Gyöngyi
néni Székesfehérvárra az Escape kalandbázisra szervezett kirándulást, ami a kellő
számú jelentkező hiányában meghiúsult.
Március 24-én a K&H Vigyázz, Kész,
Pénz! Győrben megtartott pénzügyi vetélkedő középdöntőjén csapatunk a 2.
helyezést szerezte meg, csapattagok voltak: Kossovics Lili, Németi Lídia, Németi
Sámuel, Soós Benedek, Urbán Krisztián.
Felkészítő tanára Szabó Gyöngyi.
Március 25-én a Szemere Gyula helyes-

írás megyei versenyen első helyezett
lett Knauer Csenge. Felkészítő tanára
Lencsésné Cseh Katalin. Március 26-án
a „Zentais 7”-en megrendezett számítástechnika versenyen 3. helyezést ért el
Csajági Bernadett 6. osztályos tanulónk.
Felkészítő tanára Takács Mónika.
Április elsején zajlott le a fényképezkedés
iskolai szinten, amiről a képek várhatóan
április végén érkeznek meg.

•
•
•
•
•

Székesfehérváron az Alba Plazában
alapítványunk támogatásával
április 23-25-én papír és PET palack
hulladékgyűjtés,
május első hetében anyák napi ünnepségek osztályonként,
május 10-én tanítás nélküli munkanap
lesz,
május 21-én terveztük a sportnapot,
június 3-án felsős tanulmányi kirándulás,
június 4-én alsós tanulmányi kirándulás,
június 11-én az utolsó tanítási nap,
(június 12., 13. tanítási nélküli munkanapok)
június 14-én szombaton, 17 órától ballagás és tanévzáró ünnepség.

Április 28-29-30-án 8-18 óráig hirdettük meg a beiratkozást a leendő elsősöknek. Beiratkozásra kötelezettek
Úrhida község közigazgatási területén
6. életévüket 2014. augusztus 31-ig betöltő gyermekek intézményünkbe vagy
a választott iskola első évfolyamára.

•

Várható programjaink:
• április 10-én tartjuk a költészet napját,
amikor az alsósok és a felsősök közösen szavalnak,
• április 11-én délután 16 órától tartandó Ki mit tud rendezvényünkre
minden érdeklődőt szeretettel várunk,
• április 16-án fordított napot és iskolai
szavalóversenyt rendezünk (téma az
állatok),
• április 17-től április 22-ig tart a tavaszi
szünet,
• április 23-án a Föld napja alkalmából
hulladékgyűjtési akcióban veszünk
részt délelőtt, délután pedig 3D-s filmet nézünk meg minden tanulónkkal

Az Úrhidai Tanulókért és Iskoláért
Alapítvány a tavalyi évben kapott
1%-os felajánlásból az előző évekhez
hasonlóan az év végi tanulmányi kirándulásokat támogatta 3500 forinttal tanulónként. 2013. február 26-án
a Mosonmagyaróvári Futura Természettudományi Múzeum költözött ki
hozzánk, ahol a tanulóink 3D-ben tekinthették meg a vetítésüket. Alapítványunk adószáma: 18490987-1-07,
melyre az 1%-os felajánlásokat megtehetik az előző évekhez hasonlóan.

•
•

Előre is köszönettel:

Liedermajer Heléna
tagintézmény-vezető

FELHÍVÁS

az általános iskolákba történő beíratásra

Batthyány Lajos Általános Iskola Géza Fejedelem Tagiskolája (8142 Úrhida, Kossuth L. u. 64.)
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2014/2015. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az
alábbi időpontokban kerül sor:
2014. április 28-29-30-án (hétfő, kedd, szerda) 8.00 órától 18.00 óráig
Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas,
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt
• és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a fenntartó hivatott a felül bírálati
kérelmet elbírálni.
A Székesfehérvári Tankerület általános iskoláinak körzetes listája megtekinthető a
http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek honlapon.
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A Közösségi Ház beszámolója
Az elmúlt időszakban is több eseménynek adott otthon a közművelődési intézményünk.
A 2014-es évben is arra törekszünk,
hogy minden korosztály találjon a számára érdekes és élvezhető programot.
Januárban a sportkedvelőknek kedveztünk elsődlegesen, hiszen asztalitenisz
bajnokságot tartottunk. 3 korcsoportban volt lehetőség jelentkezni a megmérettetésre, melynek a nagyterem
adott otthont.

Februárban családi kézműves foglalkozást tartottunk, melyen kicsik és
nagyok egyaránt részt vettek. A foglalkozás során farsangi díszeket, álarcokat
készítettünk. Ebben a hónapban a kulturált kikapcsolódás érdekében Retro
diszkót is szerveztünk, melyen ismét
Császár József gondoskodott a jó hangulatról.
Márciusban ismét megrendezésre került a helyi civil szervezetek közreműködésével, és a Barátság Klub irányításával a hagyományőrző disznósirató.
A hajnaltól késő estig tartó eseményre
kilátogatók megnézhették, hogy miként zajlik egy igazi falusi disznóvágás,
hogyan készül a híres úrhidai lángos.
Természetesen a munkából is kivehette

mindenki a részét, főzés, tálalás, töltés,
vágás a munkafolyamatok sora végeláthatatlan volt.

A Levente-téren ebben a hónapban
Tavaszköszöntő vetélkedőt tartottunk
a helyi fiataloknak. A csapatverseny
nagy sikert aratott, mindenki elszántan
küzdött, hogy a képzeletbeli dobogóra
állhasson.
Sok pályamű érkezett az „Úrhidai emlékeim” című rajzpályázatunkra, melynek eredményhirdetését márciusban
tartottuk. Díjazásban részesültek: Farkas
Réka, Lukács Míra, Lukács Lili, Harsádi
Janka, Major Dániel Máté, Barabás Mirjam, Csajági Bernadett, Németi Lídia,
Berki Boglárka, Érsek Boglárka, Kossovits
Máté, és Sági Kata. Sok szeretettel gratulálunk nekik!

Sulák Gábor
biztosító és pénzügyi tanácsadó

Telefon: 06-70-94-82-000
E-mail: sulak.gabor@tanacsado.allianz.hu

Március 14-én ünnepi műsorral készültek a Géza Fejedelem Általános Iskola
tanuló, Nemzeti Ünnepünk alkalmából.
Az idei évben először a megemlékezés
helyszínéül nem csak a Közösségi Ház
nagyterme, hanem a nem régen átadott
közpark szolgált, melynek éke a nemzeti színű kokárdát és a lyukas zászlót magán viselő Emlékmű.

Az iskolások műsorát követően az ünnepi menet a közparkban gyülekezett,
ahova korábban a Tündérkert Óvoda
gyermekei és nevelői piros-fehér-zöld
zászlókat és kokárdákat tűztek ki.
Bognár József polgármester úr ünnepi
beszédét követően az Emlékmű koszorúzására került sor.

• Lakásbiztosítás, lakástakarék pénztár
• Kötelező gépjármű, casco biztosítás
• Életbiztosítás, Balesetbiztosítás
• Megtakarítások (gyermek, nyugdíj, előtakarékosság)
• Adókedvezmény, állami támogatás
• Vállalkozásbiztosítás
• Hitel, hitelkiváltás
• Mezőgazdasági biztosítások
A fent említett lehetőségek közül bármelyik felkeltette érdeklődését, az elérhetőségeken veheti fel velem a
kapcsolatot.
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Úrhidai Nyugdíjas Egyesület!
Az Úrhidai Nyugdíjas
Egyesület az elmúlt évben
elnyert „Egészségfejlesztés
Úrhidán” TÁMOP 6.1.2. pályázattal hatalmas feladatot
vállalt, de nagy lehetőséget
is kapott, hiszen a támogatással olyan rendezvényeket és előadásokat kellett
szervezni, melyeken az
egészség megőrzése az
egészséges táplálkozás és
életmódvolt a téma.
Az előadónk Tóthné Oláh
Edit városi vezető ápolónő, aki a székesfehérvári
kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének munkatársa, mindig alaposan felkészülve
minden témából – akinek ezúton is köszönjük segítségét – értékes és hasznos

információkkal gazdagított bennünket.
Az előadások és egészségnapok megszervezése mellett módunk nyílt olyan
eszközök beszerzésére is melyekkel a
pályázati kiírásban is szereplő fenntartha-

tóságot is biztosítani tudjuk.
Az egészségügyi készülékek
– vérnyomásmérő, testzsírtömeg mérő és a kétféle önvizsgáló modell – mellett, vásárolhattunk főzéshez, étkezéshez
használatos eszközöket, valamint bútorokat, sporteszközöket és híradástechnikai
eszközöket is megközelítőleg
egymillió forintértékben. A
pályázattal kapcsolatos adminisztráció nagy figyelmet
kíván, hiszen szigorú ellenőrzés mellett végezzük a feladatokat. A projekt tervezett
vége a támogatás pénzügyi finanszírozásának csúszása miatt a májusi
befejezés helyett októberre várható.
Polyák István

Hagyományőrző Disznósirató
Idén márciusban megrendezésre került
a 8. Úrhidai Hagyományőrző Disznóvágás. Már kora reggel neki láttak
a munkáknak a Barátság Klub szorgos tagjai és barátaik. A munkákból
mindenki kivette a részét. Kezdődött a
Wellnessel, ahol a konnektor orrú kapott
hideg-meleg vizet, masszázst, sikálást.
Mire a szétbontásra került a sor,
megérkeztek a környező települések
civil szervezeteinek
képviselői is. A zenéről és a jó hangulatról Krausz József gondoskodott,
aki minden dalhoz
hozzátette a személyes élményeit,
ezzel is vidámabbá
téve a napot.
Ebédre már elérte a létszám a 100
főt is, de mindenkinek jutott meleg
leves, finom hurka,
kolbász, sült hús

és desszertnek sütemény. A jókedv fokozására a gazdák elhozták legjobb
borukat, tüzes pálinkájukat és csinos feleségeiket, hogy közösen eltöltsék ezt a
vidám, baráti, gondtalan napot tánccal,
mulatozással. Azt hiszem példa értékű
ez az összefogás, mely összekovácsolja és megerősíti az egymás mellett

élő embereket, azok kapcsolatait egymással. Itt is, mint minden buliban megvolt a kemény mag, akik csak éjfél után
fáradtak bele a nótázásba. Reméljük ez
a régi szép hagyomány megmarad még
sokáig és jövőre is együtt tudunk eltölteni egy szép napot, ahol sok barátság
megerősödik és újak jönnek létre.
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Az elmúlt időszakban több esemény is
történt egyesületünk életében.
Január 17-én került megrendezésre a
szokásos évzáró rendezvényünk. A köszöntőt és az éves közgyűlési beszámolót követően átadásra került a „2013-as
évben végzett kiemelkedő munkáért”
emlékplakett. Ez alkalommal is hárman
vehettek át kitüntetést Soós Tamástól,
Úrhida Községi Önkormányzat Képviselő-testület tagjától. Az emlékplakettet
Tóth László, Ács János és Eppeldauer
Jenő polgárőrök kapták közösségi munkájukért.

Tavaly polgárőreink 268 szolgálat során
3015 órát teljesítettek.

Polgárőr
hírek

szervezeteivel a közös eredményesebb
munkavégzés érdekében. Terveik között
szerepel minél több pályázati lehetőség
kihasználása, hogy a tagság technikai
ellátása és ruházata megfelelő legyen az
elvárt feladatokhoz.
Március végén meghívást kaptunk a Barátság klub által szervezett hagyományőrző disznótoros rendezvényre is, ahol a
megjelent kis létszámú – de annál lelkesebb – csapatunk aktívan kivette részét
a munkából. Egy igazán jó hangulatú,
vidám esemény részesei lehettünk, köszönet érte a rendezőnek.

Március 11-én tartottuk a Tisztújító közgyűlésünket, mivel az előző elnökség
mandátuma lejárt. Az Úrhidai Polgárőrség elnökségének megválasztása nyílt
szavazással történt. A megújult elnökség
továbbra is fontosnak tartja az egyesületi
alapszabályban megfogalmazott célokat
a település közbiztonságának megóvása, megerősítése, az itt lévő intézmények
és a lakók vagyonának védelme miatt. A
jövőben szeretnék felvenni a kapcsolatot a szomszédos települések polgárőr

Luczás Viktor elnökhelyettes
Soós Tamás elnök
Kádár Csaba Gábor titkár

Masszázs
Úrhidán!
Feszült, fáj a háta? Vagy csak egy kis lazításra vágyik?
Szakképzett masszõr várja Úrhidán a Kossuth utca 127. szám alatti fodrászüzletben.
Masszázs tetõtõl-talpig, hogy jól érezze magát testében és lelkében egyaránt.
Mire jön a bikini szezon, hozza magát formába!

Újdonság: cellulit vagy zsírégetõ masszázs!
Jelentkezzen be még ma!

Várom szeretettel: Kokaveczné Eitel Judit

06-20/2699-650

Ajándékozzon masszázsutalványt névnapra,
születésnapra vagy csak egyszerûen szeretetbõl!

Úrhidai Hírek
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Karateklub élete
Igen váratlan fordulattal kezdődött
egyesületünk számára az idei esztendő.
A két éve létrehozott Shotokan Dojok
Szövetségének alapító elnöke, Rétlaki
Gábor egyesületével kilépett a
szövetségből.
Mindenki meglepetten fogadta a döntését,
de elfogadtuk.
A
szövetség
többi egyesülete
továbbra
is közös jövőt
képzel el és ennek érdekében
meg is alakult
az új elnökség.
Az elmúlt három hónap már sok újdonságot hozott
az újjászerveződött szövetség életében.
A válogatott edzések, a versenyek lebonyolításának menete, a más szövetségek
felé nyitás mind-mind azt jelzi, hogy az
új vezetés komolyan gondolja, hogy ez
a kis szövetség a jövőben minél jobban
megerősödjön és a hazai karate élet fontos szereplője legyen. A saját klubban
történő edzésmódszerek egyeztetése is
folyamatban van a klubvezetők között.
Mindenki beteszi a közösbe a tudását
és így lehetőség lesz arra, hogy attól függetlenül, hogy az ország melyik részén
gyakorolja a sportolónk a karatét mégis
egyforma képzést kapjon.
Ebben a felfogásban vágtunk neki mi is
ennek az évnek, átgondolva a jövőbeni terveinket és egy kicsit előre tekintve
egyesületünk megváltoztatta nevét is. A
Karate Senshi Kyokai név már magában
foglalja a távol-keleti kultúra nagyobb
tiszteletét és az új gondolkodásmódot,
mely a jövőben tükrözni fogja az edzésmódszereinket is. Egy kicsit harciasabb,
életre nevelőbb szemléletet fogalmaztunk meg karatékáink számára az edzéseken. Így közösségünk hasznos tagjai
lehetnek a későbbiekben is, és az életben is jobban megállják a helyüket.
Az új változások mellett azért a régi jól
bevált programok nem maradhattak el
egyesületünk életéből. Megrendeztük
a szokásos farsangi rendezvényünket,

részt vettünk a Barátság feszítési technika gyakorlása, nagyon sok
klub által szervezett ha- földharc és test-testelleni küzdelem szegyományőrző disznóvá- repelt a repertoárban.
Egyesületünk az elkövetkező hetekben,
gáson is.
A Shotokan Dojok Szö- hónapokban több hazai és nemzetközi
vetsége február 15-én verseny meghívásnak tesz eleget. Remélrendezte meg idei első jük, hogy a legközelebbi hírekben ismét
nemzetközi
versenyét nagyszerű eredményekről számolhatunk
Zalaszentgróton. A ver- be mindenkinek!
senyen 11 egyesület 134
karatékája lépett tatami„Kellemes húsvéti ünnepeket
ra. A versenyt jelenlétékívánunk mindenkinek!”
vel megtisztelte Adrian Gherman, aki a
WUKF világszövetségnél Chief
Referee. A Karate
Senshi Kyokai 4
Ezúton értesítünk minden kedves érdeklődőt,
karatékával képhogy kertészetünk április közepétől
viseltette magát a
ismét megkezdi saját termesztésű
versenyen, akik 1
virágpalánták és zöldségpalánták árusítását.
arany- és 5 bronzérmet szereztek.
Március
29-én
Zöldségpalánta ajánlatunk:
tartotta a székes• Paprikák
fehérvári Rikaizen
•
Paradicsomok
karate egyesület
• Zellerek
az egészségnapját, melynek keretében Rostás
Tibor 6. danos
wado-ryu karate
mester, a Készenléti Rendőrség kiképzőtisztje egy
szemináriumot
Virágpalánta ajánlatunk:
tartott
haladó
• Muskátli
karatékáknak. A
részt vevők egy
kis
betekintést
kaptak a rendőrÉrdeklődni lehet:
ségi közelharcba
Jánosi Zoltán
a foglakozáson,
Úrhida, Kossuth utca 14/A, 17 óra után
amelyen különTelefon: 06-20-475-4517
böző földre viteli,
végtag és ízület-
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totta a halottak közül, halandó testeteket
is életre kelti a tibennetek lakó Lelke által”
(Róm.8,11). A keresztény ember – ez magától értetődik – kénytelen, sőt köteles is,
sok gyötrődés közepette küzdeni a rossz
ellen, és el kell szenvednie a halált is, de
reményből merített erővel a feltámadás
felé menetel, hiszen a húsvéti misztériumban részesedett, és Krisztus halálához hasonul.
Mindez azonban nemcsak a keresztény hívőre vonatkozik, hanem minden jószándékú
emberre is, akinek szívében láthatatlan módon működik a kegyelem. Mivel Krisztus
mindenkiért meghalt, és mivel az embernek valójában csak egy végső hivatása van,
mégpedig az isteni, vallanunk kell: a Szentlélek mindenkinek módot ad arra – Isten
tudja, miképpen – , hogy a húsvét titkában
részesedjék.
Ilyen szép és nagy az ember misztériuma,
titka, így tündöklik a hívők előtt a krisztusi
kinyilatkoztatás fényében. Krisztus által és
Krisztusban világosság derül tehát a halál és szenvedés rejtélyére, amely Jézus evangéliuma nélkül összezúzna bennünket.
Krisztus feltámadt, halálával legyőzte a halált, és élettel ajándékozott meg bennünket…

Egyházi Hírek
Az Ember titka Krisztusban!
Az Egyház életében legfontosabb Jézus Krisztus és a hozzá való viszonyunk. Ezért a két legjelentősebb ünnepkör a karácsony Jézus Krisztus földi születésnapja, emberré levése. A másik
legnagyobb ünnepünk Jézus Krisztus feltámadása, húsvét ünnepe. A két ünnepkört különböző felkészülési időszakok, s különböző szentek
és vértanúk ünnepei kötik össze és az úgynevezett évközi időszak, amelyben éppen most is
vagyunk. Az évközi időszakban Jézus Krisztus
személyét, az Ő személyiségét állítja szemünk
elé, életünk középpontjába az Egyház.
Szembesít korunkkal, amely szereti magát emberközpontúnak vallani. Valóban az embert, az emberiséget akarja szolgálni, felemelni a technika, civilizáció, gép, kultúra s az egész
modern élet. Csakhogy „egy kor számára sem lett nagyobb
kérdőjellé az ember, mint korunk számára” – vallja Heidegger,
és sokan mások is aggódva állapítják meg a szorongató „metafizikai céltalanságot és űrt”. „Az ember mintha a semmihez
érkezett volna el” – Jaspers szavaival.
Tud-e és mit tud segíteni a kereszténység „a modern ember
drámájában” – teszi fel a kérdést VI. Pál pápa. Mi keresztények
valljuk, hogy Jézus Krisztus, a mi Urunk – ennek a mi korunknak is Üdvözítője tud lenni!
Az ember misztériuma csak a megtestesült Ige misztériumában világosodik meg igazán… Krisztus, az új Ádám, az Atya
titkának és szeretetének kinyilatkoztatásával megmutatja az
embernek magát az embert, és feltárja előtte nagyszerű hivatását…
Krisztus a láthatatlan Isten képmása, ő a tökéletes ember, aki
visszaadta Ádám leszármazottainak, ez első bűn óta eltorzult
Isten-képmásoknak Istenhez való hasonlóságukat. Az emberi
természet bennünk is nagy méltóságra emelkedett azzal, hogy
Krisztus azt magára öltötte, anélkül, hogy megsemmisítette volna. Igen, Ő, az Isten Fia, valamiképpen minden emberrel egyesült, amikor testté lett. Emberi kézzel dolgozott, emberi értelemmel gondolkodott, emberi akarattal cselekedett, és emberi
szívvel szeretett. Szűz Máriától született, így valóban egy lett
közülünk: mindenben hasonló hozzánk, a bűnt kivéve.
Mint ártatlan Bárány, önként ontotta vérét, ezzel kiérdemelte
számunkra az életet! Isten Fia „szeretett engem és feláldozta
magát értem” (Gal. 2,20). Értünk szenvedve nemcsak példát
mutatott, hogy nyomdokaiba lépjünk, hanem utat is nyitott, s
ha azon járunk, szentté lesz és új értelmet kap az élet és halál.
A keresztény ember a Fiúnak, a sok testvér között elsőszülöttnek a képmása; megkapja tehát a Lélek zsengéit, és így
teljesíteni tudja a szeretet új törvényét. Ez a Lélek – örökségünk záloga – bensőleg megújítja az egész embert a test
megváltásáig. „Ha pedig bennetek lakik annak Lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Jézus Krisztust feltámasz-

Mayer László h. esperes-plébános

Szentmisék rendje templomunkban
Úrhida
Április 18. Nagypéntek 16:30 óra
Április 19. Nagyszombat 16:30 óra
Április 20. Húsvétvasárnap 8:00 óra Igeliturgia
Április 21. Húsvéthétfő 8:00 óra
Április 27. vasárnap 8:00 óra
Május 3. szombat 17:30 óra Igeliturgia
Május 11. vasárnap 8 óra Igeliturgia
Május 17. szombat 17:30 óra
Május 25. vasárnap 8 óra
Május 31. szombat 17:30 óra
Június 8. vasárnap 8 óra Igeliturgia
Június 14. szombat 17:30 óra
Június 22. vasárnap 8 óra
Június 28. szombat 17:30 óra
Július 5. szombat 17:30 óra
Július 13. vasárnap 8 óra Igeliturgia
Július 19. szombat 17:30 óra
Július 27. vasárnap 8 óra

Úrhidai Hírek
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AUTÓMENTÉS
0-24 óráig
Az egész ország területén
1 órán belül
Úrhidaiaknak jelentős kedvezmény

06-20-200-30-30
LAKÁS, KÖTELEZŐ ÉS CASCO BIZTOSÍTÁS
06-20-20-80-500
06-20-922-2-220
06-22-502-730
TACHOGRAF ILLESZTÉS, JAVÍTÁS, ADATLETÖLTÉS
06-20-922-2-229
06-20-334-9956
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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) 436-2393
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. Popovics Nóra
Tel.: (22) 786-886
Rendelési idô:
Hétfô: 08.00-12.00
Kedd: 14.00-17.00
Szerda: 08.00-11.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Péntek: 08.00-11.00
Várandós tanácsadás bejelentkezés
alapján kedd: 12.00-14.00

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
Fogorvosi szolgálat (Szabadbattyán): Városház tér 1. fsz.
Dr. Kis Piroska
Építésigazgatási Iroda: (22) 537-177
Tel.: (22) 362-612
Ügyfélfogadási idô:
Hétfô: 7.00-13.00 óráig
Hétfô: 13-00-15.00 óráig
Kedd: 13.00-19.00 óráig
Szerda: 8.00-12.00, 13.00-18.00 óráig
Szerda: 13.00-19.00 óráig
Péntek: 8.00-12.00 óráig
Csütörtök: 13.00-19.00 óráig
Péntek:
Járási Hivatal
Iskolafogászat 7.00-13.00 óráig
Székesfehérvár, Honvéd utca 8.
Ügyfélfogadási idô:
Fogorvosi ügyelet:
Hétfô: 13-00-15.30 óráig
Tel.: (22) 502-140
Szerda: 8.00-12.00, 13.00-15.30 óráig
Munkanapokon:
Péntek: 8.00-12.00 óráig
16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig
Hétvégén:
Lakossági Szennyvízszippantás:
az utolsó munkanap 16.00 órától az ÓZON KFT. Szfvár. Várfok u 1
elsô munkanap reggel 8.00 óráig
Tel: 22/ 315-307, 505-320
Állatorvosi szolgálat:
Dr. Somogyi Lajos
Tel: (22) 363-117
Szabadbattyán, Széchenyi u. 16/a.
Gyógyszertár nyitva tartás:
Hétfô-péntek: 8.00-16.00 óráig
Tel: (22) 789-195
Könyvtári nyitva tartás:
Hétfô: 13.00-16.00 óráig
Szerda: 14.00-17.00 óráig

Segélyhívók:
Rendôrség: 107
Tûzoltók:
105
Mentôk:
104
Hirdessen az Úrhidai 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 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.

