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KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ
Az adventi gyertya lángjai a készülődést, a várakozás idejét
jelzik. Hamarosan megszólalnak a karácsonyi csengők, és
szelíd hangjaik a családot, az otthon melegét, a békét juttatják eszünkbe. Tiszta szívvel gondolunk szeretteinkre,
és boldog izgalommal készülünk arra, hogy ezt az érzést
kifejezve, lelkünket fénybe öltöztetve, új értelmet, örömöt
vigyünk egymás életébe.
Nem a drága ajándék jelenti a fényt lelkünkben, hanem
az önzetlen, őszinte, szívből jövő szeretet az, amely megsokszorozza ajándékunk értékét, egyedivé, felülmúlhatatlanná teszi azt.
Ahol béke és szeretet van, ott meghitt, bensőséges kapcsolatokra épülő családot, közösséget lehet építeni. Figyeljünk
arra, hogy a szeretet lángja ne csak néhány napig, az ünnep
idején égjen szívünkben, hanem a hétköznapokon is maradjon izzásban.
Szeretettel viseltessünk embertársaink iránt, életünkben ne
legyen helye haragnak, gyűlöletnek.

Kedves Úrhidaiak!
Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve, köszönetet
mondjak magam és a Képviselő-testület nevében mindazoknak, akik egész évben segítették településünk fejlődését és
az Önkormányzat munkáját.
Így köszönöm a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat,
az iskola, az óvoda, az egészségügy, és a szociális terület dolgozóinak a lelkiismeretes munkáját, köszönöm a lakosságnak, a civil szervezeteknek a különböző társadalmi kezdeményezésekben nyújtott segítségét és aktív részvételét,
a vállalkozók támogatását.
Úrhida község képviselő-testülete nevében kívánok a község minden polgárának szeretetteljes, áldott karácsonyt,
békés, boldog, eredményekben gazdag új esztendőt.
Meggyőződéssel hiszem, hogy az elkövetkezendő 2019-es
esztendőben is a szeretet, közösségért érzett felelősség, az
összefogás jellemzi majd mindennapjainkat. Ehhez kívánok erőt, jó egészséget, kitartást, jókedvet és lelki békét.
Bognár József
polgármester

„Karácsonyi szeretet, csend és béke
Legyen ott az ünnepvárásban,
A fellobbanó gyertyalángban,
A sülő kalács illatában,
A csengő harangok hangjában,
Az egymásra mosolygásban,
A szemek tükrözte ragyogásban,
A hit csillagában,
A világban!
Legyen szeretet, csend és béke
A lelkek találkozásában.”

Kovács Elemérné „Iparos
Mester Vállalkozói Díjat” kapott
Kovács Elemérné 1959ben Úrhidán született.
Az általános iskola elvégzését követően a Kereskedelmi és Vendéglátó Ipari Szakmunkásképző Intézetben sajátította el a kereskedelem
alapjait. A szakmunkás bizonyítvány megszerzését követően az ALBAKER-nél helyezkedett el, bolti eladóként,
majd 1992-ig az Úrhidai óvodában dolgozott.
Folyamatosan képezte magát, esti iskolában leérettségizett,
majd a boltvezetői képesítést is szerzett. 1992-ben, saját
vállalkozás keretében vegyesboltot nyitott Úrhidán.
Köztiszteletben álló személy, aktív résztvevője Úrhida
közösségi életének. 2002-től minden ciklusban kimagasló
arányban választotta a település lakossága Önkormányzati
képviselőnek.
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, munkája elismeréseként „Iparos Mester Vállalkozói Díjban”
részesítette, melyhez ezúton is gratulálunk!
Bognár József
polgármester

Magyarok Kenyere
A Magyarok Kenyere jótékonysági kezdeményezés elsődleges célja, hogy búzaadományokat gyűjtsön és rászoruló gyermekeket segítő
szervezeteket támogasson, a határokon innen
és túl.
A program során a Kárpát-medence magyarlakta területeiről nemzeti összefogással búzát
gyűjtenek a segítőkész adományozóktól, s a
felajánlott búza egy részét liszt, a másik részét
pedig kenyér formájában juttatják el a rászorulókhoz.
A program keretében már harmadik alkalommal kapott támogatást önkormányzatunk, 165 kg liszt formájában, amit a szociális
bizottság javaslata alapján a rászoruló családoknak juttatunk el.

Szociális tűzifa pályázat
A Belügyminisztérium azoknak az önkormányzatoknak, ahol a
lakosságszám nem éri el az 5000 főt, s előzetesen jelezték, hogy
a szociálisan rászoruló családok részére tűzifát biztosítanának,
kiegészítő támogatás nyújtott. Úrhida önkormányzata 79 köbméter, azaz 1,4 millió forint összegű támogatást kapott. A megállapított támogatási összeget az önkormányzatnak köbméterenként
1000 forint (plusz áfa) összeggel kell kiegészítenie, valamint a
szállítási költségeket is önerőként kell vállalni.
A támogatott természetbeni juttatás jogosultsági feltételeit az Önkormányzat képviselő-testülete helyi rendeletben szabályozta.
A pályázat jóvoltából az idén is sok rászoruló család fűtési költségeinek csökkentéséhez sikerült így hozzájárulni. A szociális bizottság döntésének megfelelően a rászoruló családok egy-egy köbméter fát kapnak. A testület további segítséget nyújt azoknak, akik
a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerülnek.

Tisztelt Lakosok!
A Képviselő-testület megalkotta rendeletét a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről. Erre azért volt szükség, mert vannak olyan
magatartások, melyek szankcionálatlansága komolyan veszélyezteti településünk közrendjét, az itt élő, illetve tartózkodó polgárok nyugalmát. Ezért mindenképpen szükséges gondoskodni a
szabályozásról.
Gyakorlati tapasztalatok alapján a közterület-használat egyes jogellenes formái is közigazgatási bírsággal sújtandó szankcionálási
lehetőséget nyernek ezen rendelet elfogadásával, melynek indoka
az, hogy a hatályos rendeleteink szerint alkalmazható közterület
használati díj kiszabása nem jelent kellő visszatartó erőt az ilyen
magatartások elkövetőivel szemben.
A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások
elkövetőivel szemben közigazgatási hatósági eljárás lefolytatásának van helye, amelyre az irányadó általános szabályokat az
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
rögzíti, az eljárás lefolytatásának hatásköri címzettje a jegyző.
A rendelet megtekinthető a www. urhida.hu honlapon.
dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

Tisztelt Úrhidai Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy az
Önkormányzati Hivatalban
az ügyfélfogadás és a Közösségi ház nyitva tartása

2018. dec. 24. - 2019. jan. 1. között szünetel!
Köszönöm megértésüket!
Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

Tisztelt Lakók!
Szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy
a Közmeghallgatás várható időpontja:

2019. január 23-án 17 óra
Bognár József
polgármester

Tisztelt Lakók!
Ezúton értesítjük Önöket az ünnepi
lakossági hulladékszállítás rendjéről.

dec. 24-én, illetve dec. 31-én

esedékes szállítást a szolgáltató
mindkét alkalommal a dátumok napján
fogja elvégezni.
Az ünnepi szállítási rend miatt kérjük
Önöket, hogy az edényeket reggel 6
órára tegyék ki az ingatlanok elé.
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Úrhida Község Önkormányzata „Négy évszak
Úrhidán” címmel fotó pályázatot hirdet, amelynek alapvető célja, hogy népszerűsítse településünk
csodálatos adottságait, természeti szépségeit. Szeretnénk
inspirálni mind azokat, akik vágyat éreznek magukban e hobbi űzéséhez, hogy szenvedélyükön keresztül bemutassák ezen csodálatos értékeket.

FOTÓ pályázat

Célunk, hogy a településünkön élők és az ide látogatók jobban megismerjék Úrhida természeti értékeit.
Olyan képeket várunk a pályázatra, amelyek az úrhidai tájat, vagy az úrhidai emberek életét egy-egy évszakra
jellemzően örökítik meg.

A következő kategóriákban lehet nevezni, az alábbi beküldési határidők betartásával:

Ki pályázhat?

1. Tél
2. Tavasz
3. Nyár
4. Ősz

2019. március 15.
2019. június 15.
2019. szeptember 15.
2019. december 15.

A fotópályázaton bárki részt vehet, hivatásos és amatőr fotósok foglalkozástól, életkortól függetlenül. A pályázó
a fotók beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy Úrhida Község Önkormányzata különféle kiadványaiban felhasználhassa a képeket, a szerző nevének feltüntetésével.

Milyen képekkel lehet pályázni?

A pályázaton kategóriánként legfeljebb 3 darab saját készítésű digitális felvétellel lehet részt venni.
A pályázatra beküldhető képeknek minimum 4 megapixel nagyságúaknak és kiváló minőségű JPG formátumúnak kell lenniük. A JPG file neveket az alábbi módon kérjük elnevezni a könnyebb rendszerezhetőség
érdekében: évszak - a pályázó neve - a fotó elnevezése - a fotózáshoz használt készülék neve vagy típusa.
Példa: tavasz.kovacs-tamas.naplemente.canon600d.jpg
A képek készülhetnek fényképezőgéppel, tablettel vagy okostelefonnal.
Kérjük, hogy mindenképpen lássák el ötletes címmel a fényképeket!

Hová várjuk a képeket?

A képeket el lehet küldeni a következő email-re: polgarmester@urhida.hu vagy személyesen beadhatóak a
Közösségi Házba, nyitvatartási időben.
A pályázatunkra beérkezett képeket, évszakonként kétféle módon díjazzuk:
- A szakmai zsűri kiválasztja az első három helyezettet.
- Úrhida Község Önkormányzat hivatalos facebook oldalán a közönség is szavazhat a legszebb képekre,
a legtöbb lájkot kapó fénykép elnyeri a közönségdíjat. További információ a facebook oldalunkon található.
A képekre a közönségdíjért szavazni, a beadási határidőt követő további 30. napig lehet. Az összességében legtöbb
lájkot kapó fénykép elnyeri az „Abszolút közönségdíj”-at a Négy Évszak fotópályázaton
Terveink szerint a legjobb képekből évszakonként kiállítást szervezünk, a Civilház „Mini galériájában”.

A Tündérkert Óvoda hírei
Az őszi időszak az új kisgyermekek beszoktatásával, nevelés
nélküli napjaink a pedagógusaink továbbképzéseivel telt.
Ruhabörzét szerveztek a szülők, immár hagyományosan, de sajnos nagyon kevés érdeklődőt vonzott a lehetőség.
Október végén elköszönt tőlünk helyettesítő pedagógiai asszisztensünk – új munkahelyet talált - így novembertől új kolléganőt
köszönthettünk Nyakas-Egyedi Regina Laura személyében.
Bölcsődéseink száma is napról-napra növekszik, már 13 fő jár a
Napocska csoportba. Egyre ügyesebben, aktívabban részt vesznek a csoport életében. Folyamatosan érkeznek a gyerekek, így
folyamatosak a beszoktatások is. Köszönjük a szülők
támogatását, segítségét, amivel megkönnyítik a kisgyermeknevelők munkáját!
November 09-én Márton napi
rendezvényünkre invitáltuk az
érdeklődőket. Délelőtt Gini néni vezetésével táncoltak, délután
barkácsolós játszóházban tevékenykedhettek a gyerekek
szüleikkel, melyet az óvó nénik szerveztek. Rengeteg érdeklődőt vonzott a vidám,
libás program, amelyet hagyományosan lámpás felvonulással zártunk a Tájháznál,
ahol zsíros kenyér és forró tea várta a vendégeket. Köszönjük az
anyukáknak és a Nyugdíjas Klub tagjainak a segítséget a szervezésnél, lebonyolításnál!
November 14-én egészségnapot tartottunk, zöldséggyümölcs kóstolgatással, rengeteg kreatív zöldség-gyümölcs szobor érkezett a felhívásra! Gratulálunk minden
szobrásznak!
A védő néni a felnőtteknek
reggel vércukrot, vérnyomást mért.
November közepétől folyamatosan szerveztük a fogadóórákat
csoportonként. A fogadóórákon a szülők saját gyermekük
fejlődéséről kaphatnak tájékoztatást, minden évben két alkalommal.
A leendő elsős tanító Laura néni is látogatni fogja a nagycsoportosainkat, ismerkedik velük nálunk az oviban. A nagycsoportosok – iskolába készülők január 23-án délelőtt 10 órakor látogatnak el az iskolába egy igazi tanórát megnézni.
Óvodánkban a múlt évben alakult a Tündérműhely tehetséggondozó szakmai munkaközösség Anikó néni vezetésével.
Az óvodapedagógusok, havi
egy alkalommal kézműves
foglalkozásokat biztosítanak a
nagycsoportosok számára.

Az ünnepek közeledtével készülünk, hangolódunk a gyerekekkel
együtt a szeretet ünnepére.
December 6-án (szerdán) délelőtt várjuk a Mikulást.
December 7-én az első adventi gyertyagyújtáson óvodásaink
adnak műsort a templomban, ezt követően a Közösségi házban
Mikulás bulit szerveznek a szülők!
December 12-én 15.30-tól adventi kézműves délutánon alkothatnak együtt a gyerekek –szülők - óvó nénik karácsonyi díszeket.
December 13-án (csütörtök) 8.30-kor bábszínházi előadással
érkezik hozzánk a Tekergő Bábszínház.
December 19-én, (szerdán) délelőtt óvodai karácsonyi ünnepség
lesz, amely zártkörű.
December 21-én (péntek) 17 órakor falukarácsony a templomban, nagycsoportosaink is szerepelnek. Szeretettel várunk minden
érdeklődőt!
Tájékoztatom Önöket, hogy 2018. december 22-től (szombat),
2019. január 1-ig (kedd) intézményünk zárva tart és a konyha
sem üzemel ezen időszak alatt!
Első nevelési nap 2019. január 2. (szerda).
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Békés, Boldog Új Évet
Kívánok az óvoda minden dolgozójának nevében!
Bozsák Szilvia
intézményvezető

ISKOLÁNK HÍREI
Előző számunk óta eltelt időszakban a Batthyány Lajos Általános Iskola Géza Fejedelem Tagiskolában a következő események
történtek:
A szeptemberben a Menő menza pályázat keretében eredményesen megvalósult az ingyenes tanulmányi kirándulás Vérteskozma
úticéllal, ahol a gyógynövényekkel ismerkedhettek meg tanulóink. Pákozdon a Miska huszárt és a sajtmanufaktúrát látogattuk
meg, Csákváron pedig a Vértes Natúrparkban jártunk. Tavasszal
ugyanezen projektünk keretében Tihanyi kirándulás vár ránk.
Szeptemberben eredményesen megvalósult programjaink:
Szeptember 11-én szülői értekezlet.
Szeptember 14-én Úrhidai Gazda Tábor meglátogatása a 3-4. osztályosokkal.
Szeptember 26-28-án Erzsébet-tábor Zánkán pályázati támogatással.
Szeptember 28-án 7-8. osztályosok az EuroSkill európai szakmaismereti versenyen vehettek részt Budapesten a Fejér Megyei
Iparkamara jóvoltából.
A Menő menza pályázat keretében tanulóink szeptembertől is,
havonta többször egészséges ételeket kóstolhattak, mint például
szőlő, sütőtök, nyers zöldség, gyümölcssaláta, méz. Technika
órák keretében a felsős osztályok főznek, sütnek az egészséges
étkezés jegyében, pályázati forrásból. Egyéni és kiscsoportos
dietetikai tanácsadást tartunk csütörtök délutánonként dietetikusunk vezetésével. Főzőszakkörünkön a terveinknek megfelelően
megvalósul szintén az egészséges étel készítés. Az őszi iskolakezdést színesítette az elkészült emelt ágyású tankert.

2018 DECEMBER
Októberberi rendezvényeink:
Október 1-jén fut a falu futóverseny.
Október 2-án fogadóóra.
Október 5-én idősek napján műsorral kedveskedtünk Karácsony
Zsuzsanna tanárnő szervezésében a falu szépkorúinak.
Október 12-14-én szülői összefogással Soós Tamás szervezésében megvalósult az öko tudatos iskolaudvar szépítési akciónk.
Október 19-én megemlékezés a Köztársaság kikiáltása alkalmából
szervezett Bognár Andrea tanárnő ünnepi műsort.
Október 19-én diákközgyűlés.
Október 26-án Halloween party Bán Balázs tanár úr szervezésében.
Október 10-én a körzeti mezei futóversenyen négy első helyezést
szereztünk, egy második és négy harmadik helyezést.

December 20-án a Palánta Bábszínház tartja karácsonyi előadását
az alsósainknak.
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, szülői értekezletre az alábbi
időpontokban:
December 12-én (szerdán) 16 órától az iskolába készülőknek
“Adventi készülődés” címmel,
Február 6-án (szerdán) 16 órától “Farsangi vígasságok” címmel
szervezünk foglakozást,
Március 5-én (kedden) 16 órától szülői értekezletet tartunk, ahol
a szülők bővebb információt kapnak az intézményvezetőtől és az
osztálytanítótól.
Intézményünk programjairól bővebben tájékozódhatnak honlapunkon, a http://www.urhidaiskola.hu/ címen, email címünk
urhidaiskola@gmail.com és a facebookon is megtalálhatnak
minket.

November havi programjaink:
November 6-8-án papírgyűjtést szerveztünk.
November 13-án ünnepeltük a Magyar nyelv napját, ahol a
felsősök adtak műsort az iskolának Liszi Katali szervezésében.
November 20-án fogadóórát tartottunk.
November 22-én az egészségnapot egészségvetélkedővel, előadásokkal, ételkóstolással, zöldségszobor készítő versennyel valósítottunk meg.
November 29-30-án ásvány és növénybörzét tartottunk.
November 22-én a Móra Hétvezér megyei műveltségi versenyen 4. osztályos csapatunk 2. helyezést ért el Bálványos Fanni,
Belányi Levente és Makk Benedek csapattagokkal.
November 23-án a Nádasdy napi versenyeken Ki tud többet Mátyás királyról vetélkedőn első helyezést szerzett tanulónk: Szilágyi
Szabolcs, Molnár Márton, Belányi Levente, Makk Benedek. Második helyezést értek el: ének kategóriában Keviczki Zita, meserajzból Barabás Ruben, Pintér Bence, Bálványos Nóra, Bálványos
Fanni, Lukács Lili, Zayzon Anita, Ly vagy j versenyen Keviczki
Zsófia és a versmondó versenyen Urbán Klaudia. Harmadik helyezettek lettek: természettudományos versenyen Kossovics Máté,
Berki Zoltán, Barabás Miriam, Sági Kata, meserajzból Wlaszczyk
Boján, Makk Máté, Nagy-Lippai Bendegúz, szövegértésből Farkas Réka és Szauter Tíria.

Decemberi rendezvényeink:
December 6-án mikulás ünnepséget szerveztünk (Molnárné Pauló
Laura és Takács Mónika).
December 5-én 7 csapatunk jutott tovább a megyei természetember-környezet versenyre, ahol a 4. osztályos csapatunk első
helyezést ért el, Belányi Levente és Kovács Regina részvételével.
Tervezett programjaink:
December 14-én Iskolások adventi műsora a templomban.
December 17-21-én Adventi vásár.

Közösségi Ház hírei
október - december

Idősek napja
Idén, 2018. október 05.-én került megrendezésre az Idősek Napja
ünnepségünk a Közösségi Ház Nagytermében. Az Idősek világnapján mindenhol köszöntik a szép korúakat. Megköszönve nekik
a sok gondoskodást, és türelmet, amit a fiatalok felé tanúsítottak. Nevelték, óvták a gyermekeiket, és unokáikat nagy szeretettel és odaadással. Bognár József polgármester köszöntő beszéde
után az Önkormányzat színes programmal gondolt az ünnepeltek
szórakoztatására.
Műsort adtak a Tündérkert Óvoda kicsinyei, majd az iskolások
apraja nagyja csalt könnyeket
az elérzékenyült szemekbe. A
Nyugdíjas Klub és az Úrhidai
Táncimádók közös műsorral
szórakoztatták a közönséget,
nagy sikert arattak. Vidámabb
fellépő következett: az úrhidai
fiataljaink adták elő szüreti táncukat, ezzel megalapozták a hangulatot a teremben.
A színpadot a zenész foglalta el, a teremben elkezdődött a vacsora. Mikor leszedték az asztalokat beszélgetésbe kezd-tek
az egymás mellett ülő emberek, akik csak látásból ismerték
egymást, most közelebbről is
megismerkedhettek.
Az ismert zeneszámok hallatára táncra perdültek, látszott, hogy jól érzik magukat. Az
élő muzsikaszó mellett gyorsan telt az idő, s a mulatságba
elfáradt idősek elindultak haza, hogy reggel ismét a szorgos kezek munkába álljanak. Ki-ki a saját szokása szerint,
a kertben, vagy a konyhában kezdi a napot. Mi magunk, a
munkájuk gyümölcsei, nagy tisztelettel és hálával kívánunk az
időseinknek még sok-sok szép, boldog évet és egészséget!

Megemlékezés 1956.október 23.
Úrhidán 2018. október 19.én 11.00 órakor a Közösségi Házban a Himnusz
éneklésével kezdődött az
ünnepség. Az ÁMK Géza
Fejedelem Általános Iskola
tanulói, akik felnőtteket felülmúló tehetségükkel előadták
megemlékező műsorukat. Köszönjük az ünnepi műsort összeállító és a tanulókat felkészítő Bognár Andrea tanárnőnek a kitűnő
pedagógiai munkáját. Elismerés illeti a közönséget is, akik
fegyelmezetten, méltósággal
figyelték az előadást. Majd
ezt követte a koszorúzás
az 1956-os emlékműnél.
Köszönet minden résztvevő
úrhidai ünneplő polgárnak,
szereplőnek a méltó megemlékezésért!

Halloween felvonulás
Október 31-én ismét megrendezésre került a nagyszabású
jelmezes felvonulás. Délután
15 órára vártuk a kicsiket és
nagyokat a Lóca együttes koncertjére, mellyel nagy sikert
arattunk zsúfoltságig telt meg
a Közösségi Ház nagyterme.
16 órakor gyülekeztek a beöltözöttek kint is bent is, ki- pónival ki
a seprűre ülve várta a menet
kezdetét a Közösségi Háznál.
A felvonulást követően közös tábortűz mellett forró
teát iszogatva és finomabbnál
finomabb sütiket fogyasztva, jó hangulatban telt el az
este. Szeretnénk azoknak a
kedves Lakosoknak köszönetet mondani, akiknél a népes társaság
megjelent, sőt nagy szeretettel fogadták és édességgel jutalmazták őket! Mindenkinek nagyon köszönjük a részvételt és a sok
segítséget is, találkozunk jövőre!

Márton nap

meg, köszönjük a felajánlásokat! A reggeltől estig tartó eseményen jókat lehetett beszélgetni, illetve a nyugdíjas klub tagjaitól
remek praktikákat lehetett elsajátítani, az igazi Márton-napi menü
elkészítéséhez.

Mikulásház
December 1-jén megrendezésre került idén is a Mikulásház Úrhidán. A vártnál sokkal több kisgyermek látogatott
el hozzánk, hogy találkozzon
a Mikulással. Volt, aki kicsit
megszeppent, olyan is akadt,
aki kicsit sírdogált, de mindenki egytől-egyig nagyon várta, hogy rá kerüljön a sor és beszélgethessen kicsit vele. Az
egész délutános programon
rengeteg lehetőség és móka
várt a gyerekekre. Az angyalkával levelet lehetett írni,
voltak színezők, gyurmák,
minden, ami egy jó kreatív
órához szükséges. Aki kedvet
érzett hozzá, még csillámtetoválást is készíttethetett. Mindenki
nagyon jól érezte magát a délután folyamán.

Házhoz ment a Mikulás
December 6-án ismét Úrhidára
látogatott a Mikulás. Délután
a Dózsa utcából indulva kezdte meg ajándékosztó körútját,
melyre lovas hintóval érkezett.
Sok kisgyermeknek sikerült
meglepetést és örömet okoznunk már csak azzal is, hogy
az utcán látták a Mikulást, aki természetesen mindenkivel beszélgetett egy kicsit, és a jóknak
szaloncukrot is osztott!
A házaknál már nagyon várták
az apróságok, sok gyönyörű
ajándék került kiosztásra,
virgácsot senki nem kapott!
Reméljük mindenhova időben
megérkeztek az ajándékocskák, és jövőre is ilyen jó gyerekek lesznek Úrhidán, és ennyi
dolga lesz a Mikulásunknak!

Adventi hétvégék

November 10-én, a hideg
idő ellenére szép számmal
gyűltünk össze a Tájháznál,
ahol a Nyugdíjas Klub látta
vendégül az érkezőket. Volt
bormustra, lila káposzta, sült
comb, krumpli, meleg tea és
forralt bor, tehát minden, ami
egy igazi Márton-napi ünnepséghez elengedhetetlen. A finom ebédet követően jobbnál
jobb borokat kóstolhattunk

Az úrhidai Nagyboldogaszszony Templom adventi koszorúján már két gyertyát
közösen meggyújtottunk, melyeknek fényei beragyogták az
első héten a Nyugdíjas klub,
második héten pedig a Tündérkert Óvoda szívét. Mindkét
alkalom méltón előkészítette a közelgő ünnepekre mindannnyiunk lelkét. A december 20-ai Falu Karácsony alkalmával is
sok szeretettel várunk mindenkit, ahol közös meglepetés műsort
adnak elő az intézmény tagjai.

2018 DECEMBER
„A szeretet ünnepén, amikor annyi költemény hirdeti ékes
mondatokban, hogy végre ismét karácsony van. Mikor övéihez
rohan, mindenki meghatottan, boldogan, mikor mindenki egyetért, mindenki egyért, egy mindenkiért.”		
Heltay Jenő: Karácsony

50 éves osztálytalálkozó
Vidám hangulatú osztálytalálkozóra jöttek
össze az úrhidai általános iskola 1968 évben
végzett öregdiákjai.
50 év nagy idő, volt
is miről beszélgetni.
Főhajtással emlékeztek
meg elhunyt tanáraikról, diáktársaikról. Mindenki sorba elmondta élete elmúlt 50 évének fontosabb mozzanatait. Ebéd utáni poharazgatás során felelevenítették diákcsínyjeiket, kedves emlékeiket. Meglátogatták volt
iskolájukat, osztálytermeikben nosztalgiáztak.
Estébe nyúló beszélgetés során megállapodtak, hogy legalább 5 év
múlva újra találkoznak.
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Meghívó
KEDVES ÚRHIDAI LAKOSOK

2009. december 21-én 18,00-kor

„A szeretet csillagára nézek”
címmel

A Falu karácsonya

műsor kerül megrendezésre a Tájház - Közösségi Házban
(Úrhida, Kossuth Lajos utca 32.)

Szeretettel várunk minden érdeklődőt,
különösen azokat, akik az ünnepeket egyedül, magányosan töltik!

KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT

A Polgármesteri Hivatal ügyfél- Tanácsadás:
Városkörnyéki ügyelet:
Építésügy Szfvár, Polgármesteri
A polgármesteri
Védőnő rendelési
ideje:– 10.00 óráig Orvosok
Városkörnyéki
ügyelet:
E.ON Észak-dunántúli ÁramszolVárandós:
Kedd: 08.00
Háza, Szfvár,
Seregélyesi út 17. Hivatal
fogadási
rendje:hivatal
		

ügyfélszolgálati rendje:
Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-16.00 óráig
hétfő: 8.00-12.00, 12.30-15.30 óráig
Kedd, csütörtök: nincs ügyfélfogadás
kedd:
nincs ügyfélfogadás
Szerda:
13.00-17.00 óráig
szerda:
13.00-17.00
óráig
Péntek:
8.00-11.00 óráig
csütörtök:
nincs ügyfélfogadás
Tel./fax:
(22) 364-514
péntek:
8.00-11.00 óráig
Tel./fax: (22) 364-514

A polgármester fogadónapja:
Ügyfélfogadási időben
Tel.:
(22) 588-111 fogadónapja:
A polgármester
Ügyfélfogadási időben
588-111
ATelefon:
jegyző(22)
fogadónapja:

Ügyfélfogadási időben
Tel.: (22) 364-514
A jegyző fogadónapja:
Ügyfélfogadási időben
Falugazdász
fogadónapja:
Telefon: (22) 364-514
Novográdecz Mónika
Hétfő:
13.00-16.00 óráig
Telefon:
(30) 496-6090
Balázsik Zsófia falugazdász
fogaE-mail:
novogradecz.monika@nak.hu
dónapja:
hétfő:

7.30-10.00 óráig

Családsegítő
és gyermekjóléti
Telefon: (30) 698-9103
szolgálat ügyfélfogadási rendje:
Gyermekjóléti
szolgálathivatalban:
Az
úrhidai polgármesteri
ügyfélfogadási
rendje:
Csütörtök:
11.00-15.00 óráig
A Polgármesteri Hivatalban:
Telefon:
(30) 862-1960
szerda:
10.00-12.00 óráig
Telefon: (22) 364-514
Védőnő
rendelési
ideje:u. 10. sz.
Székesfehérvár,
Tolnai
Soósné
alatt: Fekete Éva
Tel.:
(30) 225-8848óráig
kedd:(22) 786-626; 13.00-16.00
Telefon: (22) 332-058

ÚRHIDAI
HÍREK

Soósné Fekete
Éva
Gyermek:
Kedd:
10.00 – 12.00 óráig
Tel.: (22) 364-517
Fogadóóra:
Szerda: 08.00–10.00 óráig
Terhes tanácsadás:
kedd:
8.00-10.00
Háziorvos rendelési
ideje: óráig
Csecsemő tanácsadás:
Dr.
Popovics
Nóra
Tel.:
(22) 786-886
Kedd:
10.00-12.00
óráig
Hétfő:
08.00 - 12.00 óráig
Kedd:
14.00
- 17.00 óráig
Háziorvos rendelési
ideje:
Szerda:
08.00 - 11.00 óráig
Dr. Bíró János
Csütörtök:
13.00 - 16.00 óráig
Telefon: (22) 364-517
Péntek:
08.00 - 11.00 óráig
Hétfő:
8.00-12.00 óráig
Kedd:
14.00-18.00 óráig
Várandós
tanácsadás:
Szerda:
8.00-12.00 óráig
Csütörtök:
12.00-16.00 óráig
(bejelentkezés
alapján)
Péntek:
8.00-12.00
óráig
Kedd:
12.00
- 14.00 óráig
Terhes tanácsadás:
Kedd:
12.00-14.00 óráig

Gyermekorvos rendelési ideje:

Dr. Fülöp Edit Tel.: +36 (30) 902-5227
Hétfő:
11.30-12.30
Gyermekorvos rendelési
ideje:óráig
Csütörtök:
11.00-12.00 óráig
Dr. Fülöp Edit
Tanácsadás:
Tel.: (22) 364-517
Szerda:
10.30-11.30 óráig
hétfő:
12.00-13.00
óráig
csütörtök:

11.00-12.00 óráig

Fogorvosi szolgálat:
Fogorvosi szolgálat:
(Szabadbattyán)

(Szabadbattyán)
Dr.
Kis Piroska
Tel.: (22) 362-612
Dr. Kis Piroska:
Hétfő:
7.00-13.00 óráig
Tel.: (22) 362-612 13.00-19.00 óráig
Kedd:
hétfő:
7.00-13.00 óráig
óráig
Szerda:
13.00-19.00
kedd:
13.00-19.00
óráig
Csütörtök:
13.00-19.00 óráig
szerda: Iskolafogászat13.00-19.00
óráig
7.00-13.00 óráig
Péntek:
péntek:
7.00-13.00 óráig

gáltató Zrt. Győr,
Kandó
Kálmán
Székesfehérvár,
Városház
tér 1.
fsz.
út 11-13.
Építés
ügy.
Tel. (22) 537-233
Ügyfélszolgálat:
06-40-220-220
Ügyfélfogadási
idő:
Fogorvosi ügyelet:
Hibabejelentés:
06-40-330-330
Hétfő:
08-00-16.00
óráig
Orvosok Háza, Szfvár, Seregélyesi út 17. Közvilágítás hibabejelentés
Szerda:
13.00-18.00 óráig
Tel.:
(22)
502-140
Fogorvosi ügyelet:
06-40-330-330
Péntek:
8.00-12.00
óráig
Munkanapokon:
Telefon: (22) 502-140
E.On Dél-dunántúli Gázszolgáltató
16.00
órától
másnap
reggel
8.00
óráig
munkanapokon:
Hivatal:
Zrt. Székesfehérvári
Régió
Hétvégén: 16.00-másnap reggel 8.00-ig Járási
Szfvár, KirályHonvéd
sor 1/A u. 8.
az
utolsó munkanap
órától 16.00
az
Székesfehérvár,
hétvégén:
az utolsó16.00
munkanap
Hibabejelentés:
06-40-404-040
első munkanap reggel 8.00 óráig
órától az első munkanap reggel 8.00 Ügyfélfogadási idő:
Hétfő:
13-00-15.30
óráig
óráig
Építésügy Székesfehérvár, PolgárSzerda:
8.00-12.00, 13.00-15.30 óráig
Állatorvosi szolgálat:
mesteri Hivatal
Péntek:
8.00-12.00 óráig
Városház tér 1. II. em.
Dr. Koller István Tel.: (20) 318-8191
Állatorvosi szolgálat:
Schmidtné Lengyel Andrea
Járási
ügysegéd:
Dr. Somogyi
Lajostartás:
Építésigazgatási
Iroda
22-537-175
Könyvtári
nyitva
Telefon: (22) 363-117
Ügyfélfogadási
idő:
Az
úrhidai polgármesteri
hivatalban:
Hétfő:
13.00-16.00 óráig
Szabadbattyán, Széchenyi u. 16/A
hétfő: hónap 2. kedd:
13.00-15.00 óráig
Minden
Szerda:
14.00-17.00 óráig
13.15-13.45 óráig
szerda: 8.00-12.00, 13.00-18.00
óráig
péntek:
8.00-12.00 óráig
AAposta
nyitva nyitva
tartása:
gyógyszertár
tartása:
Lakossági Szennyvízszippantás:
Úrhida,
Kossuth u. 109.
Hétfőtől-péntekig:
8-16 óráig
Lakossági szennyvízszippantás:
Bársony Zsolt
Tel: (22) 789-195 08.00 - 12.00 óráig Tel:
ÓZON Kft.
Hétfő-péntek:
(20) 8059-009
Székesfehérvár, Várfok u. 1.
12.30 - 16.00 óráig
Könyvtári
nyitva
tartás:
Telefon:
22-315-307,
505-320
Szombat:
Zárva
hétfő:
Tel.:
(22) 362-208 13.00-16.00 óráig Segélyhívók:
Rendőrség:
107
szerda:
14.00-17.00 óráig Segélyhívók:
105
Rendőrség: Tűzoltók:
107
E.ON ügyfélszolgálat:
104
A posta nyitva tartása:
Tűzoltók: Mentők:
105
Észak-dunántúli régió
hétfő-péntek:
8.00 - 12.00 óráig Mentők:
104
Áram hibabejelentés:
Úrhida Község hivatalos honlapja:
12.3006-80-533-533
- 16.00 óráig
Gáz
hibabejelentés:
06-80-301-301
szombat:
zárva Úrhida község hivatalos honlapja:
Telefon: (22) 787-402
www.urhida.hu
Orvosok Háza
Tel.: (22) 501-220
Székesfehérvár, Seregélyesi út 17.
Tel.: (22) 501-220

www.urhida.hu

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

