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TISZTELT ÚRHIDAIAK!
Legszebb hagyományainkat is felülírja a mostani járványhelyzet. Az évek óta megszokott rendezvényeinket lemondtuk, semmiképp nem akartuk a résztvevők egészségét
kockáztatni. Bízom benne, hogy rövidesen túljutunk ezen
a nehéz időszakon, és bepótolhatjuk azokat a kimaradt alkalmakat, amikor találkozhatunk egymással, és együtt ünnepelhetünk.
Addig is, kérem, tartsák be a járványügyi szabályokat, vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!
Karácsonyi köszöntő
Ismét vége felé közeledik egy esztendő. Elérkezett az adventi időszak. Advent a karácsonyra való lelki felkészülés,
a várakozás, a reménység ideje. Nemsokára megszólal a karácsonyi csengő, amelynek hangja a család, a békesség és a
szeretet melegét hozza el minden lakásba. A Karácsony mindent és mindenkit megváltoztat. Jobban vágyunk a csendre,
a nyugalomra, visszatérünk azokhoz az értékekhez, amelyek
a hétköznapok rohanásában időnként a háttérbe szorulnak.
Jobban figyelünk családunkra, barátainkra, embertársainkra.
Az ajándék vásárlás és az ünnepi készülődés izgalma csodálatos, azonban ezen az ünnepen mégis a szereteten van a fő
hangsúly, azokon a meghitt pillanatokon, melyeket szeretteinkkel együtt tölthetünk el. Néha egy szóval, egy mosollyal,
egy érintéssel sokkal többet tudunk kifejezni, mintha drága
ajándékokkal halmoznánk el egymást.
Sok ember nem tudja, mi hiányzik az életéből, pedig ez
nem más, mint az igaz szeretet. Az igazi ünnephez, és az
egész életünkhöz nem kell más, csak az, hogy szeretni, tisztelni tudjuk egymást, mert hiába jön össze a család, a baráti
társaság, ha csak rideg ajándékozásból, vacsorából és egymást untató beszélgetésből áll az ünnep. Kell, hogy legyen
közöttünk egy kapocs és ez nem más, mint a szeretet.

Horváth Piroska Csillagpihék...
Megnyílnak az egek, mennyek –
csillagpihék táncra kelnek,
pillekönnyű, puha remény
piruettez oly könnyedén,

könnyű álmok, csillagmese,
ezerarcú-éj szőttese
porcukrozott, ezüst tájra,
szeretet hull minden házra,

felhődunnák elfeslődtek,
kopasz fákra kucsmát szőnek
jégvarázstól csilló fények,
szeretettől égő mécsek,

kiskarácsony,nagykarácsony,
dióhéjban ring egy álom,
meghittség a takarója,
apró kisded lett lakója...

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. Áldott, békés szeretetteljes karácsonyt
és boldog újévet kívánok mindenkinek!
					Bognár József
					 polgármester

Új iskola és tornaterem épülhet Úrhidán
Törő Gábor országgyűlési
képviselő sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a
kormány támogatja egy új
iskola és tornaterem építésének terveit.
Az úrhidai iskolaépület
nem felel meg a mai kor
követelményeinek, így mindenképpen lépni kell. A polgármester a sajtótájékoztatón elmondta: – Jelenleg csak úgy
tudjuk megoldani a 8 osztályos képzést, hogy hat teremben
folyik a tanítás és kihelyezett órákat tartanak egy önkor-

mányzati, illetve egy óvodai helyiségben. A tanári szoba 12
négyzetméter és ebből rekesztették le az igazgatói szobát. A
tornaórák az önkormányzat színháztermében folynak.
A méltányos közoktatási környezet nem biztosítható a jelenlegi körülmények között Törő Gábor országgyűlési képviselő elmondta: –Úrhidán régi probléma az iskolaépület.
Korábban egy interaktív táblát vittünk az intézménybe, de
alig lehetett a vályogfalra felhelyezni a modern eszközt.
Első körben 74 millió forintot áldoz a kormány a tervezésre,
ám az új iskolaépület akár másfél, két milliárdba is kerülhet
majd.

Szelektív gyüjtőedények
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a
hulladékszállítási szerződéssel rendelkező lakossági ingatlantulajdonosok számára pályázati forrásból
díjmentes használatra szerződésenként 1 db új, tájékoztató matricával
ellátott, 120 literes, kerekes gyűjtőedényt biztosított, amelybe az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladékot kell elhelyezni. Önkormányzatunk vállalta a gyűjtőedények kiosztását.

Az új edényben kizárólag az alább felsorolt hulladékokat szíveskedjen gyűjteni:
-

műanyag üdítős, ásványvizes (PET) palackok, műanyag
zacskó, fólia, reklám táska, PP, HDPE jelzésű flakonok
LAPOSRA TAPOSVA.
papír (pl újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta
csomagolópapír)
Tetra-Pak italoskarton-dobozok (laposra taposva)
fém (alumíniumos italos doboz, alufólia, fém konzerves
doboz)

Útavatás Úrhidán - hordógurítással
Befejeződött Úrhidán, a Kossuth Lajos utca felső szakaszán
a komplex útfejlesztés első és
második üteme, a projektzárót
szerdán tartották szűk körben,
a vírushelyzet által megkövetelt szabályok betartásával. A
Kossuth utca fejlesztése folytatásos történet – mondta el Bognár József polgármester. Az önkormányzat 2007-ben kezdte meg a
projekt tervezését, a település központi részén és az út alsó szakaszán
annak a rendje és módja szerint időközben el is készült.
A felső szakasz felújítása azonban váratott magára. A tavaly októberben újonnan megválasztott képviselő-testület úgy döntött,
hogy a mára már a 300 millió forintot is meghaladó költségvetésű
beruházást több ütemre bontja. Az első ütem (cukrászda – Szegfű utca) kivitelezésére az idén májusban benyújtott pályázatuk a
Magyar Falu programban 30 millió forintos támogatásban részesült. Az összesen 72 millió forint költségvetésű beruházáshoz az
önkormányzat 42 millió forintot tett hozzá önerőként. A második
ütem (Szegfű utca – kis Jókai utca) 33 millió forintos költségét a
korábbi évek megtakarításának terhére tudták biztosítani. A munka
augusztus 10-én a csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésével vette
kezdetét. Az elmúlt három és fél hónap során mintegy 350 méter
hosszan, a korábban 4 méter szélességű út teljes pályaszerkezetét kicserélték, helyette 5,5 méter (a kis sugarú két ellenívben 6,5
méter) szelességű, kétrétegű aszfaltburkolattal ellátott új út épült.
A kiépített új útburkolat teljes hosszában elkészült a zárt csapadékvíz-elvezető rendszer, és felette az útburkolattól kiemelt szegéllyel
elválasztott 1,5 méter szélességű járda. A területen összegyűlő víz
befogadója a Kossuth utca már megépült alsó szakaszának vízelvezető rendszere, a végső befogadó pedig a Sárvíz-Malomcsatorna.

A két ütem szakaszcsatlakozásánál a nemzeti színű szalagot
Törő Gábor, a térség ország�gyűlési képviselője, Molnár
Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, Bognár József,
Úrhida polgármestere és Nemes Károly, a kivitelezést végző társaság cégvezetője vágta
át. Az úrhidai szokásokhoz híven ezt követően hordót gurítottak
a flaszteren.
– A mai napon olyan beruházást adunk át, ami településünk fejlődését, gyarapodását szolgálja, a lakosság komfortérzetét, valamint
a balesetmentes közlekedését javítja. Köszönet illeti a képviselő-testület tagjait, akik 2002 óta lemondtak tiszteltdíjukról, hogy
az önkormányzat finanszírozni tudja a falu fejlesztéseit – hangsúlyozta az elöljáró.
Amint Törő Gábor országgyűlési képviselő és Molnár Krisztián, a
megyei közgyűlés elnöke elmondta: a fejlesztés valóban komplex
célt szolgál. Hiszen szó van felszíni csapadékvíz-elvezetésről, útfejlesztésről, gyalogjárda-építésről, munkaerő mobilitásról, valamint közlekedési komfortról és forgalombiztonságról. A honatya,
a megyei elnök és a polgármester a falu további fejlesztési lehetőségeit is áttekintette. A terület- és településfejlesztési operatív
program többletforrás kiírása kapcsán várhatóan még az idén döntés születik arról, hogy folytatódhat a Kossuth utca „felső” még
hátralévő szakaszának felújítása. Arról is szó esett, hogy megvalósulhat Úrhida régi álma: a kormánydöntés szerint megkezdődhet
az új iskola és a tornaterem tervezése.
V. Varga József

Nagybánya
Úrhida Község Önkormányzat és az Úrhidáért
Kulturális és Szabadidős Egyesület közösségi
célú településfejlesztési programok megvalósításában évek óta együttműködik.
Az egyesület saját lehetőségei kihasználásával
igyekszik a község fejlődését szolgálni. Ennek az együttműködésnek az eredményeként
került felújításra a Civilház, készült a Zrínyi
utcai Szabadságharcos emlékmű, az óvodai
játszótér, a Tájháznál felújított pince és a harangláb.
Az idei évben ismét ennek az együttműködésnek köszönhetően
sikerült az Úrhidáért Egyesületnek a Magyar Falu Program, Falusi
Civil Alap keretében a nagybánya területének, illetve az Önkormányzatnak a bánya szomszédságában található közel háromezer
háromszáz négyzetméteres elhanyagolt ingatlannak, szintén a Magyar Falu Program keretében megvásárlására támogatást kapni.
Bár a nagybánya területe meghaladja az egy hektárt, de valójában
túlnyújtózik a jogi határokon, érintve a szomszédos ingatlanokat.

A terület rendezése a Kossuth utca felső szakaszának
felújításakor az útalapból
kinyert föld és kő keverékével megkezdődött. A vegyes
összetételű töltés anyagnak
a helyben történő elhelyezését az Önkormányzat már
a Kossuth utcai beruházás
kivitelezésének pályázati
kiírásánál vállalta, nagymértékben csökkentve annak költségeit. Közel ezerötszáz köbméter anyag tovább szállítása, elhelyezése körülbelül 6 millió forinttal növelte volna a vállalási árat.
A bánya további közösségi célú hasznosítására a vírushelyzetet
követő időszakban lakossági fórumokon egyeztetünk Önökkel.
Bognár József
polgármester
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Beszámoló az elmúlt egy év történéseiről.
Az idei év szeptemberében ünnepeltük az önkormányzatiság 30.
évfordulóját 1990. szeptember 30-án tartották az első helyhatósági
választásokat, és ezzel kezdetét vette az önkormányzatok önállósodása. Sokan úgy gondolták, hogy a rendszerváltás után az igazi
szabadság, a demokratikus jogállam egyik alappillére, úgy jön létre, hogy a kisebb települések is önálló önkormányzattal rendelkezzenek. Ezen törekvés eredménye volt, hogy a választások után
közel 3200 településen megalakultak az önkormányzatok, a helyi
közösségek szervezésében.
A rendszerváltáskor létrehozott önkormányzatiság az elmúlt 30 év
alatt nagyon sokat változott Az elmúlt esztendőkben jelentősen átalakult az önkormányzatokat érintő jogszabályi környezet, amely
változásokat hozott az önkormányzatok által ellátandó feladatok
tekintetében és új alapokra helyezte az önkormányzatok gazdálkodásának, finanszírozásának rendszerét is.

ségvetés számai, valamint a törvény kitekintés fejezetében foglaltak alapján az látható, hogy a Kormány a gépjárműadó korábban
helyben maradó 40 %-át már nem csak az idei évben, hanem 2024ig tartó időszakban is szeretné átvenni az önkormányzatoktól válságalap létrehozására.
A gépjárműadó elvonása 2024-ig kb. 70 millió forint hiányt jelent
önkormányzatunknál, amit szigorú gazdálkodás mellett tudtunk
volna félretenni, a pályázatokhoz szükséges önerő biztosítására.
Szeretném megköszönni mindazoknak a munkáját, akik ezen nehéz időszakban, a megváltozott körülmények ellenére is helytálltak. Köszönet azoknak az önkénteseknek, akik a nehéz órákban
vállalták, hogy Úrhida község összes lakója számára szájmaszkot
készítsenek. Köszönöm az Úrhidai Polgárőrség és különösen a vezetőjüknek Petőcz Ádámnak az idősellátásban nyújtott segítségét.
Köszönet azoknak, akik anyagi felajánlásainak köszönhetően létre

A településünk életében az elmúlt egy évben a legjelentősebb eseményt az önkormányzati választás jelentette a másik kiemelt esemény a közös hivatal átalakítása volt, ami azért lett időszerű, mert
a választásokat követő 60 nap állt rendelkezésére a testületeknek,
hogy végiggondolják a következő 5 évben mely településekkel
akarnak együttműködni. A mi esetünkben közel egy hónap vívódás eredményeként született az a döntés, hogy Nádasdladány, Sárkeszi, Úrhida községek közösen oldják meg a hivatali feladatokat.
Nem titkoltan elsősorban finanszírozás volt a meghatározó, ami
miatt három település szövetséget kötött a következő öt évre.
A 2020-as év az önkormányzatunknál megszokott rendben kezdődött, februárban elfogadásra került az idei évi költségvetés, a
közbeszerzési terv, a 2020-2030. közötti időszakra vonatkozó gazdasági program és az éves kulturális programterv.
Majd a kialakult járványhelyzet jelentősen átalakította mindennapjainkat.A Kormány március 11-től veszélyhelyzetet hirdetett
ki, március 16-tól, az összes iskolát bezárták. Jelentős korlátozások kerültek bevezetésre az óvodai nevelés, a közétkeztetés, az
egészségügyi ellátás és szinte az élet minden szegletén.
Az önkormányzatok a megváltozott helyzetben, kiemelt szerepet
kaptak a védekezés területén. A járványhelyzettel összefüggésben
önként vállalt feladataink mellett az idősek, a legrászorultabbak
megsegítését az önkormányzatokhoz utalta a kormány.

tudtunk hozni egy krízisalapot, amin keresztül segítséget tudtunk
nyújtani a rászorulóknak. A koronavírus-járvány első hulláma
május közepéig tartott, majd egy rövid nyári szünetet követően a
második hullám szeptember elején, a tavaszinál sokkal magasabb
esetszámokkal köszöntött be. Ennek ellenére eddig elmaradtak a
korábban tapasztalható szigorú intézkedések, mind a társadalom,
mind a kormányzat máshogy próbálja kezelni a helyzetet.

Ezek olyan plusz feladatokat jelentettek, amit önkormányzatunk
az emberek összefogása, önzetlen segítő szándéka nélkül önmaga,
csak nehezen tudott volna megoldani. Hisz nem volt kész menetrend, nem volt iránymutatás, nem tudtuk mit hoz a holnap, nem
tudtuk, hogyan érinti mindez családjainkat, szeretteinket. Ezek
után hidegzuhanyként ért mindenkit a kormány bejelentése, mely
szerint a gépjárműadó eddig helyben maradó 40%-át elveszi a településektől. Önkormányzatunk mindig kiegyensúlyozott és takarékos gazdálkodást folytatott, így a 2013. évi adósságkonszolidáció
sem érintett bennünket. A bevételek és a kiadások túlnyomórészt
az előirányzatokon belül alakultak, vonatkozik ez a megállapítás
úgy a kötelező, mint az önként vállalt feladatokra. Az önkormányzat folyamatosan tudta finanszírozni az intézményei működését,
határidőben fizette számláit.
Az idei költségvetésünket viszont újra kellett tervezni, mivel a
gépjárműadó elvonása jelentős közel 14 millió forint bevételkiesést eredményezett. Sajnálatos módon a 2021. évi központi költ-

Mindezen nehézségek ellenére a kötelezően és az önként vállalt
feladatainknak is igyekszünk megfelelni. Szociálpolitikánkban
továbbra is a legfőbb szempont a rászorultság elsőbbsége volt. A
szociális bizottság igen szűk keretek között igyekezett és igyekszik
segítséget nyújtani mindazok számára, akik szociális körülményeiket illetően nehéz anyagi helyzetbe kerültek. Önkormányzatunk
rendszeresen pályázik a belügyminisztérium által kiírt szociális
tűzifa pályázatára így az elmúlt években 40-50 rászoruló család
fűtési költségének csökkentéséhez sikerül hozzájárulni.
A képviselő-testület minden év végén 300 tartós élelmiszercsomagot oszt ki a nyugdíjasok és a rászoruló nagycsaládosok számára.
Az államilag támogatott felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulókat - amennyiben megfeleltek a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíjrendszer pályázati kiírásának - támogatásban
részesítettük. Az idei évben erre a célra 5 fő támogatására 250.000
ezer forintot biztosítottunk. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Fejér megyei szervezetének köszönhetően az elmúlt években a
Magyarok kenyere program keretében a településünkön élő rászorulók számára több mázsa lisztet tudtunk kiosztani.
A képviselő-testület még 2016-ban úgy döntött, hogy az Úrhidán
élő családok részére, a gyermekvállalás feltételeinek javítása érdekében anyagi támogatást kíván nyújtani a gyermekek születéséhez,
ezáltal is ösztönözve és elismerve a gyermekvállalás fontosságát.
A Képviselő-testület a születési támogatás összegét 50.000,- forintban állapította meg. 2017-ben 19, 2018-ban 27, 2019-ben 29
család kapott ilyen típusú támogatást. Az újszülöttek köszöntése
most már hagyományosan a Falukarácsonyi ünnepség keretében
történik.
A szociális alapellátási feladatainkat négy településsel közösen
társulási formában látjuk el. Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás
2015. július 01-i megalakulása óta folyamatos a szociális szférát

érintő változás. A finanszírozást érintő jogszabályok itt is folyamatosan szigorodnak, ami a költségvetés készítésekor nem kis
fejfájást okoz számunkra. Az elmúlt évtizedekben bekövetkezett
társadalmi változások miatt a szociális területen dolgozók szerepe
a mindennapi életben egyre jobban felértékelődik. Tisztelettel és
megbecsüléssel tartozunk azoknak, akik nap, mint nap hitükkel és
meggyőződésükkel azon fáradoznak, hogy az emberi méltóságot
tiszteletben tartva adják meg a tőlük telhető segítséget.
Ezúttal is köszönöm a szakmai vezetőnek, dolgozóknak, ezt a felelősségteljes, áldozatkész munkát, melyet településeinken végeznek. Az óvodai nevelés feltételeit 2014-ben az épület bővítésével
és korszerűsítésével majd 2016-ban a konyha felújításával sikerült
rendezni. Akkor még úgy tűnt, hogy hosszútávra megoldódott a
gyermekelhelyezésből fakadó probléma, de mára már világossá
vált, hogy az elmúlt években bekövetkezett a településünket érintő
migrációs, valamint családpolitikai intézkedések olyan demográfiai változásokat generáltak, amely egyre inkább sürgetővé teszi az
épületben 2017-től működő bölcsőde önálló létesítményben történő áthelyezését. Az iskolánkat a tankerület működteti, továbbra
is jó a kapcsolat az intézmény vezetőjével és a pedagógusokkal,
igyekszünk lehetőségeinkhez mérten a működtetésben segíteni.
Itt szeretném idézni Török Szabolcs tankerület igazgató iskolánkról hangoztatott véleményét. Az úrhidai iskolában végzett szakmai
munka példaértékű, a gyermekek által elért eredmények kimagaslóak, mindannak ellenére, hogy a körülmények kritikán aluliak.
Köszönetemet szeretném kifejezni igazgatónőnek és az iskola ös�szes dolgozójának, mert az Ö áldozatvállalásuk szükségszerű ahhoz, hogy az intézményt érintő infrastrukturális változások bekövetkezzenek. Településüzemeltetés terén is folyamatos a változás.
A közmunkaprogram keretében egyre kevesebb személyt tudunk
foglalkoztatni. Gépesítéssel igyekszünk segíteni a karbantartók
munkáját és az elmúlt években elindított útfelújítási programnak köszönhetően a burkolat fenntartással kapcsolatos feladatok
csökkentek. Intézményeink, közterületeink egész évben rendezetek voltak, az utak kátyúzása az időjárás függvényében folyamatos volt. A képviselő-testület a márciusban elfogadott gazdasági
program tervezésénél az uniós fejlesztési programmal összhangban 2030-ig tervezett. A gazdasági program a hosszabb időtávon
át kiszámítható és fenntartható fejlesztéspolitika alkalmazását és
megvalósítását célozta. A program elsősorban a település sajátos
adottságai miatt, az önkormányzat saját fejlesztéseire és saját gazdálkodási viszonyaira épül.

A projektek tervezésénél időről-időre az Önök segítségével településfejlesztési fórumokon mérlegeltünk minden lehetséges körülményt és ezek figyelembe vételével döntöttünk, hogy a kitűzött
célok ne egyéni ötletelések alapján készült látványberuházások,
hanem igényeinknek megfelelőek, elérhetőek, megvalósíthatóak
legyenek.
Kiemelt fejlesztések 2020-2030 között
Települési szintű fejlesztések
•
Kossuth utca felső szakasz komplex rekonstrukciója
III-V. ütem
•
Dózsa utca komplex rekonstrukciója (burkolat szélesítse, járda felújítása)
•
Új iskola és tornaterem építése
•
Új bölcsőde építése

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Petőfi utca csapadékvíz-elvezető rendszer komplex fejlesztése
Belterületi szilárd burkolatú utak építése I-III ütem.
Belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerek felújítása, és
fejlesztése
Szabadidőpark fejlesztése IV-V ütem
Helyi piac kialakítása
Egységes utca névtáblák kihelyezésének II. ütem.
Térfigyelő kamerarendszer bővítése.
Közvilágítás korszerűsítése.
Napelem park létesítése.
Kőbánya rekultivációja és újra hasznosítása

Térségi szintű fejlesztések
•
•
•
•

Székesfehérvár – Úrhida – Sárszentmihály – Sárkeszi Nádasdladány hivatásforgalmi és turisztikai kerékpárút
kiépítése
Halas Lajos lovas kerékpár és turistaút kiépítése.
Ráhajtó megépítésének támogatása a 63. számú elkerülő útra
Úrhidai út (7201 jelű) felújításának támogatása

A fejlesztések közül mindenképpen szeretnék kiemelni négy különösen fontos beruházást, amelyek elsődlegességet kell, hogy
élvezzenek. Kossuth utca felső szakasz komplex rekonstrukciója
III-V. ütem Dózsa utca komplex rekonstrukciója (burkolat szélesítése, járda felújítása)
Új iskola és tornaterem építése
Petőfi utca csapadékvíz-elvezető rendszer komplex fejlesztése
Bognár József
polgármester

Köszönet a felajánlásokért
Egy helyi vállalkozás, a Régió 2007 Kft. ügyvezetője, Lics Zoltán
egy nagy teljesítményű ózongenerátort adományozott településünknek. Ezzel a berendezéssel a jövőben megoldhatóvá válik a
község közintézményeinek rendszeres fertőtlenítése a pandémiás
időszakban.
Az ózon gáz halmazállapota miatt bejárja az egész teret, eljut
a nehezen elérhető felületekhez is, behatol még a textil tárgyak
szövetei közé is. Ez egy teljesen vegyszermentes eljárás, hiszen
a készülék a levegőben lévő oxigénből állítja elő az ózont, amely
a kezelés során visszaalakul oxigénné. Nemcsak a levegőt fertőtleníti, hanem pl a falakat, az asztalt, székeket, ágyakat, párnákat,
játékokat, kilincseket, tehát minden felületet, ahova eljut az ózon.
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Felhívás az ebtartás szabályainak betartására!
Kedves Úrhidai Lakosok! Tisztelt Ebtartók!
Az utóbbi időben egyre több bejelentés érkezett hivatalunkhoz a
település közterületein gazdátlanul
kóborló ebekről. Az esetek nagy
számában ez ténylegesen nem kóbor, gazdátlan kutyát jelent, hanem
sajnos legtöbbször felelőtlen állattartói magatartást.
Egy-egy véletlenül nyitva hagyott
kapu, vagy hiányos kerítés komoly
következményekkel járhat az utcán gyanútlanul sétáló gyermekek,
felnőttek és nem utolsó sorban a
közlekedő gépjárművek vezetői számára. Egy komoly sérülésekkel
járó kutyatámadás, vagy kóborló kutya miatt bekövetkezett közlekedési baleset alkalmával nem elfogadható magyarázat, hogy „nyitva felejtettem a kaput”, de nem elfogadható ez akkor sem, ha az
ijedségen kívül szerencsére nem történik komoly baj. Az az állattartó, aki a felügyelete alatt tartott ebet hagyja közterületre kijutni,
vagy más magánterületére bemenni több jogszabály rendelkezéseit
is megsérti.
Az állattartók kötelezettségeit egyrészt az állatok védelméről és
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Törvény.) szabályozza. A Törvény előírja, hogy az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről,
szakszerű gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. A
kötelezettség megszegése szankciót – állatvédelmi bírságot - von

maga után, melynek alapösszege tizenötezer forint, ami a jogsértés
körülményeitől függően - a jogszabályban meghatározott - szorzókkal növelhető, és a befizetés elmulasztása esetén adók módjára behajtható. Fentieken túl a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II.
törvényben nevesített veszélyeztetés kutyával szabálysértés is megvalósul, ami szabálysértési bírság kiszabását vonhatja maga után. A
kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló
41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szerint belterület közterületén
– kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet,
aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes. Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más
állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.
Ezek az előírások függetlenek a kutya fajtájától, vérmérsékletétől, tehát valamennyi ebre, legyen az kistestű, vagy hatalmas
méretű, jámbor, vagy kevésbé barátságos természetű egyaránt
vonatkoznak. Az ismertetett szabályok a felelős állattartás alapvető követelményei. Ezek betartása nem igényel különösebb erőfeszítést, csupán kellő körültekintést, egymás iránti tiszteletet és
figyelmet. Kérem ezért az ebtartókat, hogy a balesetek, kutyatámadások elkerülése érdekében a felelős kutyatartás általános
szabályait tartsák be, és gondoskodjanak arról, hogy kutyájuk
a közterületre kizárólag felügyelettel juthasson ki!
dr. Pahola Tünde
jegyző

A Tündérkert Óvoda és Bölcsöde hírei
A nevelési év elején még
reméltük, hogy megszokott
óvodai élet keretei között
nevelhetjük a gyerekeket.
Sajnos azonban rá kellett jönnünk megváltoztak a körülmények és ehhez alkalmazkodnunk kellett. Igyekeztünk
minél tovább biztosítani a
családok részére az épületbe történő belépést, a gyermekek beszoktatási idejét
zökkenőmentessé
tenni.
Szeptemberben a parkolási
problémák voltak előtérben.
Azonban október elején szükségesnek láttam a zsiliprendszer bevezetését. A tavasszal, kisebb gyermeklétszámmal jól működő rendszer az első héten nehézségeket okozott a 98 óvodás és 12 bölcsődés
gyermek mindennapjaiban.
Az új helyzet átgondolt megoldásokat, rugalmas hozzáállást követel minden résztvevő részéről. Ezúton is köszönöm a családok segítő hozzáállását, türelmét a kollégáim mindennapi munkáját, hogy a
rengeteg fertőtlenítés, a saját csoportos feladataik mellett mindent
megtesznek azért, hogy a gyerekek ebből a rendkívüli helyzetből
minél kevesebbet vegyenek észre! Mindenki kiveszi a részét a feladatokból. A dajka nénik, óvó nénik, kisgyermeknevelők, pedagógiai asszisztens mellett az élelmezésvezetőnk is segíti a gyermekek
reggeli, délutáni átvételét/átadását!
Sajnos bennünket is elértek a betegségek így november 16-20 között a bölcsődei csoportunk, november 30-december 5-ig a Katica
csoportunk került karanténba a járvány miatt.
Folyamatosan igyekszünk információkat közölni online, a bejárati
ajtón. Az ablakokon láthatóak a heti programok, fontos tudnivalók
stb. Telefonon is elérhető az intézmény, ha mégsem akkor kérjük,
e-mail formájában küldjenek üzenetet!
Az első féléves fogadóóra tájékoztatói is e-mail formájában történ-

tek. Nagyon jól esett a sok bíztatás, az Önök együttműködése, a
rengeteg pozitív visszajelzés. Örülünk a jelzéseknek, hiszen a mindennapi munkánk a gyerekekről szól.
A nevelési év kezdetén 2 új
óvodapedagógus kollégát köszönthettünk, Andi nénit a Katica csoportban, Lilla nénit a Nyuszi csoportban. Csiga csoportból
a nyár végén nyugdíjba vonult
a dajka nénink helyére novembertől érkezett közénk Szőke
Krisztina / Kriszti néni. Nagyon
vártuk őt is és reméljük, jól érzi
majd magát az ovinkban.
Közösségi programjaink sajnos ebben az évben elmaradnak, mint a
Márton nap, adventi gyertyagyújtások. Az intézményen belül zártkörűen megtartjuk természetesen a programokat. Így decemberben
vártuk a Mikulást, aki az udvaron sétálva, az ablakokon bekopogva
beköszönt a gyerekekhez, meghallgatva a neki szánt dalokat, verseket. Az ajándékokat sem felejtette otthon, minden kisgyermeknek hozott meglepetést! A karácsonyi ünnepünket december 17-re
(csütörtök) tervezzük. A karácsonyt megelőző adventi időszakot mi
is a várakozás jegyében töltjük, a gyerekekkel hangolódunk az ünnepre. Az intézmény dekorációi már karácsonyi hangulatot idéznek.
Utolsó héten igazi karácsonyfában is gyönyörködhetünk, amelyet
az idén ifj. Pereczes László ajánlott fel, ezúton is köszönjük neki!
Intézményünk 2020. december 21-től, 2021. január 03-ig teljes körűen zárva tart ezen időszak alatt a bölcsőde, óvoda és a konyha
sem üzemel.
Első munkanap: 2021. január 4. (hétfő).
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Békés Boldog Új Évet kívánok
kollégáim nevében is!
Bozsák Szilvia
intézményvezető

Iskolánk hírei
Géza Fejedelem Tagiskolánk
a járványhelyzetben is folyamatosan működik, digitális
oktatásra való áttérésre, rendkívüli szünet elrendelésére,
karanténba helyezésre eddig
nem volt szükség. A pedagógusok COVID szűréskor
mindenki eredménye negatív
lett, már a második héten. A
házirendünk mellékletét képező járványügyi intézkedési terv szerint folyik az oktatás, a megelőző intézkedések betartásával. A tanórák változatlanul 7.45 perckor kezdődnek.
Rendezvényeink jelentősen módosultak. Az akadályversenyt a faluban rendeztük, egy faluismereti kincskereső vetélkedő keretében az
osztályok versenghettek.Ősszel több osztályunk is a szabad levegőn
töltött egy-egy délelőttöt, településünkkel vagy környékével ismerkedve. A szeptemberi szülői értekezletet többségében még személye-

sen, a fogadóórákat online tartjuk meg. A megemlékezések osztálykeretben zajlottak, mint az Aradi vértanúk és a Köztársaság kikiáltása.
A falu rövid koszorúzási ünnepségén iskolánk adta a kis rövid műsort
Bognár Andrea szervezésében. Az éves kötelező diákközgyűlésünket
a diákképviselők jelenlétével tartottuk meg a szabadtéren. Október
22-én Bán Balázs tanár úr szervezésében egy hagyományos Csete-túrán vehettek részt az érdeklődők.
A Titkok Háza természettudományos élménypedagógiai órákat félévünkben kihelyezetten tartották csillagász szakkör, valamint szabadulószoba témákban. Az osztályok a Mikulás és Halloween-party
helyett osztálykeretben tartottak választásuknak megfelelően Márton napi, szüreti vagy mikulás mulatságot. A magyar nyelv napját
szintén osztálykeretben ünnepeltük. Az egészségnapot tavaszra halasztottuk. A Mikulás bácsi a szülői munkaközösség által készített
ajándékokat csak az alsósoknak osztja, de természetesen a felsősök
is megkapják a kis meglepetés csomagot.
Liedermajer Heléna
tagintézmény-vezető

Civilek a pályán – Közösségformálás sporttal
Befejeződtek a megyei kispályás
labdarúgó-bajnokság B csoportjának küzdelmei, az idény utolsó helyszíne és házigazdája Isztimér volt.
Az őszi bajnok az Úrhida gárdája
lett, a bajnokság tavasszal folytatódik. A kispályás bajnokság életre
hívásával a labdarúgás népszerűsítése
és az egészséges életmódra nevelés
mellett a települések közösségformálását is zászlajára tűzte a Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér megyei igazgatósága. Az igazgatóság a 2020–2021-es bajnoki szezon
indulása előtt megkereste azokat a településeket, melyek nem indítottak a bajnokságokban felnőttcsapatot, s egy sajátos kispályás
labdarúgó-bajnokságot szervezett számukra – tájékoztatta lapunkat
Soós Tamás úrhidai pedagógus, sportvezető. A települések 5+1 fős
csapatait területi alapon 4–5 csapatos csoportokba sorolták, és rotációs rendszerben minden település rendezett egy tornát ősszel és

Megemlékezés 1956. október 26.
Úrhidán 2020. október 22-én 11.00 órakor tartottuk az 1956-os megemlékezésünket. A műsort köszönjük a Batthyány Lajos Általános
Iskola Géza Fejedelem Tagiskolájának tanulóinak.
Köszönjük az ünnepi műsort összeállító és a tanulókat felkészítő
Bognár Andrea tanárnőnek a kitűnő pedagógiai munkáját. Majd ezt
követte a koszorúzás az 1956-os emlékműnél.

rendez tavasszal is. A csoportgyőztesek azután a megyei nagydöntőn
találkoznak majd a bajnokság végén. Az Úrhida negyedik fordulóban szereplő őszi bajnok gárdája (b-j), hátsó sor: Király Attila,
Kovács Levente, Illés Áron, Józsa Roland; első sor: Farádi Péter,
Pereczes Péter, Farádi Tamás. A képről hiányzik: Pereczes Attila,
Ács Tamás, Kovács Krisztián, Novák Zoltán, Papp Csaba
A B csoport menetrendje szerint először Úrhidán, azután Balinka-Mecséren, Kincsesbányán és végül Isztiméren játszottak az alakulatok.
– A csapatok igazán lendületes meccseket játszottak egymással: láthattunk vérpezsdítő cselsorozatot, látványos kapura lövést, óriási
kapus bravúrt, jó ütemű becsúszást, és néhány kisebb szabálytalanságot is – számolt be a sorozatról Soós Tamás. Az őszi bajnok az
Úrhida gárdája lett, a tabella így fest: 1. Úrhida (10 győzelem, 1
döntetlen, 1 vereség, 31 pont). 2. Kincsesbánya (9, 1, 2, 28 pont). 3.
Balinka-Mecsér (2, 1, 9, 7 pont). 4. Isztimér (1, 1, 10, 4 pont).
Folytatás tavasszal!

Halloween, maskarában
Póklányok, vámpirok, csontvázak,
zombik és „sikolyok” Úrhidán
A két főboszorkány, Müller
Szandra és Kopándi Rita
halloween-i édességgyűjtő
felvonulásra hívta a falu
apraját, nagyját. A rettegett
karaván a közösségi háznál
találkozott, majd a póklányok, vámpírok, halott
menyasszonyok, múmiák,
csontvázak, láncfűrészesek,
zombik, „sikolyok” (a srácok mondták így, akik a Sikoly-filmek
jellegzetes maszkját viselték) és további, kedvesen ijesztő társaik
átvonultak a szelfiponthoz.
A körülbelül 10 fős csoportok azután útnak indultak, a lurkókat
szüleik kísérték. A megálló pontok sorában – csokival és cukorral
– feljegyezhettük a tájházat, a Templom utcai betonos focipályát,
a Templom és az Arany János utca sarkán található füves területet,
valamint végállomásként az Arany János utcai Szabadidőparkot.
Mind a négy helyszínen önkéntesek kínálták az édességet a gyűjtögetőknek, akik pink színű karkosárral, töklámpásszerű kis vödörrel, neonzöld tarisznyával érkeztek.
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Karate klub élete
Szeptembertől új helyszínen zajlanak egyesületünk
edzései a járványügyi helyzet miatt. Sportolóinknak
a Magyar Karate Szakszövetség által meghatározott
egészségügyi protokollok
szerint tartjuk edzéseinket. Ennek köszönhetően versenyzőinknek továbbra is biztosítani tudjuk a folyamatos
felkészülést. 2020. november 28-án rendezte meg alapításának
negyvenötödik évfordulója alkalmából versenyét a Dombóvári
Karatesuli. A pandémiás előírások szigorú betartása mellett megrendezett zártkapus eseményére tizenegy egyesület 78 versenyzője nevezett. Az Úrhidai Karate Egyesület 10 versenyzővel, 2
edzővel és 1 bíróval vett részt az eseményen. A korábbi hagyományokat folytatva erőnléti (fekvőtámasz, felülés és békaügetés)
számokban, továbbá egyéni formagyakorlatban és küzdelemben
mérhették össze tudásukat a jelenlévők, bizonyítva ezzel azt, hogy
ki milyen fizikai és technikai felkészültséggel rendelkezik ebben
a kritikus időszakban. Jó volt megtapasztalni, hogy ebben a járványügyi helyzetben is élvezhető lehet egy verseny a korlátozások
betartásával, így a karate sporton keresztül még mindig lehetőség
van kikapcsolódni, ápolni a baráti kapcsolatokat és új élményeket
szerezni. A színvonalas és nagyszerű hangulatú összecsapásokat
követően a versenyzők közül a legeredményesebbek átvehették
jutalmukat Shihan Juhász Ferenctől a Magyar Karate Szakszövet-

Egyházi hírek - Karácsony
„Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy az Isten elküldte
a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk.”
(1 Jn. 4,9)
„Igazság sarjad a földből, és igazságosság tekint le az égből.”
(Zsolt. 85,12)
Ma leszállt az égből az igazi béke. Ma felvirradt megváltásunk új
hajnala, és elérkezett a kezdettől megígért üdvösségünk napja. Ma
édességet harmatoztak az egek a földre.
Isten értünk lett emberré, hogy mi is feltámadjunk a lelki halál
állapotából. Örökre a bűnben maradtunk volna, ha ő bele nem
születik az időbe. De mivel emberré lett, egy lett közülünk és kiengesztelte értünk Atyját, így örvendezve ünnepeljük meg üdvösségünk és megváltásunk eljövetelét. Krisztus megigazulásunkká,
megszentelődésünkké és megváltásunkká lett.
Igazság sarjad a földből: Krisztus, aki a Szűztől született. És
igazságosság tekint le az égből: aki hisz abban, aki megszületett,
Istentől kapja a megigazulást. Igazság sarjad a földből: mert az
Ige testté lett. És igazságosság tekint le az égből: mert minden
jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről az Istentől van.
Igazság sarjad a földből: a test Máriától. És igazságosság tekint
le az égből: mert semmit sem vallhat az ember magáénak, hacsak
nem a mennyből kapta.
Ezért amikor megszületett a Szent Szűztől, az angyalok dicsőítő
éneke zengett: Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a
földön a jóakaratú embereknek! Nincs ennél nagyobb kegyelem,
mint az, hogy egyszülött Fiát, Emberfiává tette; és fordítva: az ember gyermekét Isten gyermekévé tette. Keresd az érdemet, keresd
az okot, keresd az igazságosságot – és meglátod, nem találsz mást,
csak azt, hogy mindez kegyelem. És ez a kegyelem a Karácsony
lényege, hogy a Fiúisten emberré lett, hogy kisgyermekként megszületett Jézus Krisztus
Kívánok minden kedves Olvasónak Isten áldotta,
boldog Karácsonyt!
Mayer László
h.esperes-plébános

ség alelnökétől, aki egyben a verseny főbírája is volt.
Egyesületünk kis sportolói 48 érmet szereztek a versenyen, valamint Bálványos Fanni Barbara egy külön serleget is átvehetett,
mint a legeredményesebb leány versenyző a zöld- és kéköves kategóriában.
Eredmények:
- Györök Ádám 5 bronzérem
- Mohácsi János 2 arany-, 2 ezüst- és 1 bronzérem
- Kovács Regina 1 arany-, 2 ezüst- és 2 bronzérem
- Belányi Liliána 2 ezüst- és 2 bronzérem
- Bokor Miklós 2 arany-, 1 ezüst- és 1 bronzérem
- Györök Dávid 1 ezüst- és 4 bronzérem
- Szalai Krisztina Kíra 5 ezüstérem
- Szalai Viktória Vivien 5 bronzérem
- Bálványos Fanni Barbara 4 arany- és 1 ezüstérem
- Belányi Levente 1 arany-, 2 ezüst- és 2 bronzérem
December 03-án meglátogatott bennünket a nagy szakállú Mikulás a gyerekek nagy örömére. A sok mosolygó gyerek arc és a
csillogó szemek egy rövid időre feledtették velünk a jelenlegi szokatlan élethelyzetet. A következő övvizsgánkra december 17-én
kerül sor, ahol karatésaink bemutatják az elmúlt évben tanultakat.
Reméljük mindenki sikeresen veszi az esztendő utolsó megmérettetését is!
Kívánunk mindenkinek áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt!

Úrhidai polgárőrség
Az ország szinte valamennyi temetőjében és azok környékén fokozott
szolgálatot látnak el a mindenszentek
és a halottak napja alkalmából a polgárőrök, hogy a kegyelet és megemlékezés percei nyugodtan, biztonságban
teljen. Így történik ez Úrhidán is.
Az Úrhidai Polgárőrség mind önállóan, mind pedig a társhatóságokkal közösen részt vesz a koronavírus miatt bevezetett korlátozó intézkedések ellenőrzésében.
Köszönjük, hogy a településen fegyelmezetten betartják a kormány korlátozó intézkedésére vonatkozó szabályokat.
Petőcz Ádám
ÚRHIDA RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA
ÖRÖMMEL TÁJÉKOZTATJUK KÖZSÉGÜNK
LAKÓIT, AZ ALÁBBIAKRÓL:
-Egyházi közösségünk eredményesen pályázott és 4 898 999,Ft támogatásban részesült, a „ Magyar Falu Program keretében
meghirdetett, Egyházi közösség tulajdonában lévő temetők infrastrukturális fejlesztése” - 2020 című, MFP-FFT/2020 kódszámú
felhíváson, a fenti összeget az Államkincstár plébániánk bankszálájára átutalta. A tervezett beruházás szerint,
1. A temető utcafrontján, a meglévő kerítés elbontása után, új
GALAXI COLOR típusú kerítés épül, befelé nyíló kétszárnyú
kapuval és személybejáróval.
2. A kápolna közelében kétoldalú 42 férőhelyes urnafal épül.
A kivitelezőkkel a szerződéskötés folyamatban van.
Tervezett átadás 2021 év tavasza.
- Úrhida Község Önkormányzata 279 400,- Ft bruttó összeggel
finanszírozza, az Úrhida Katolikus temető (Úrhida 532 hrsz.)
adatait tartalmazó számítógépes nyilvántartásnak, térképezési
munkálatoknak, fotózásnak és Web-en történő publikációnak az
elkészítését.
FlexiTon Kft. készíti a számítógépes nyilvántartó programot,
mely többszintű hozzáférést tesz lehetővé, fenntartóit, sírhelykeresőit, nyilvántartóit stb.
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Tisztelt Úrhidai Lakosok!
MEGHÍVÓ

Meghívó

Tájékoztatom Önöket, hogy az Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfogadás
és a Közösségi ház nyitva tartása 2020. december 21 – 2021. január 1.között szünetel.

KEDVES
ÚRHIDAI
Sürgős ügyintézés
eseténLAKOSOK
a következő
telefonszámon
érdeklődhet:
06
9417-466
2009. december 21-én 20
18,00-kor
Köszönöm megértésüket!
Bognár József - polgármester

„A szeretet csillagára nézek”
címmel

A Falu
karácsonya
Hirdessen
az
Úrhidai Hírekben!
műsor kerül megrendezésre a Tájház - Közösségi Házban
1/1 oldal 16.000Ft
(Úrhida, Kossuth Lajos 1/4
utcaoldal
32.) 5.000 Ft

Szeretettel
várunk
1/2 oldal
9.000 Ft

minden1/8érdeklődőt,
oldal 3.000 Ft
különösen
azokat, akik az ünnepeket egyedül, magányosan töltik!
NETTÓ ÁRON, Hirdetésfelvétel: Polgármesteri hivatalban

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:
Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Szerda:
13.00-17.00
A jegyző fogadónapja:
Tel.:
(22) 364-517időben
Ügyfélfogadási
Telefon: (22) 364-514

Falugazdász fogadónapja:

Novográdecz Mónika
Balázsik Zsófia falugazdász
Hétfő:
13.00-16.00 fogaóráig
dónapja:
Telefon:
(30) 496-6090
hétfő: novogradecz.monika@nak.hu
7.30-10.00 óráig
E-mail:
Telefon: (30) 698-9103

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 óráig
Háziorvos
rendelési
ideje:
Csecsemő tanácsadás:
Dr.
Popovics Nóra 10.00-12.00
Tel.: (22) 786-886
Kedd:
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 Állatorvosi szolgálat:
mesteri Hivatal
ügysegéd:
Csütörtök:
12.00-16.00 óráig Dr. Koller István Tel.: (20) 318-8191 Járási
Városház
tér 1. II. em.
(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

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

ÚRHIDAI
HÍREK

gáltatókirály
Zrt. krt.
Győr,
Mátyás
13.Kandó
III. em. Kálmán
út 11-13.
Építés
ügy. Tel.: (22) 795-780
Ügyfélszolgálat:
Hétfő:
08-00-11.30 06-40-220-220
Fogorvosi ügyelet:
Hibabejelentés:
06-40-330-330
Szerda:
08.00-11.30, 13.00-15.30
Orvosok Háza, Szfvár, Seregélyesi út 17. Közvilágítás hibabejelentés
Fogorvosi ügyelet: Tel.: (22) 502-140
06-40-330-330
Járási Hivatal:
Munkanapokon:
Telefon: (22) 502-140
E.On Dél-dunántúli
16.00
órától másnap reggel 8.00 óráig Székesfehérvár,
HonvédGázszolgáltató
u. 8.
munkanapokon:
Zrt. Székesfehérvári
Régió
Hétvégén: 16.00-másnap reggel 8.00-ig Ügyfélfogadási
idő:
Szfvár, Király sor 1/A
az
utolsó munkanap
órától 16.00
az
Hétfő:
13-00-15.30 óráig
hétvégén:
az utolsó16.00
munkanap
Hibabejelentés:
06-40-404-040
első
munkanap
reggel
8.00
óráig
Szerda:
8.00-12.00, 13.00-15.30
óráig
órától az első munkanap reggel 8.00
Péntek:
8.00-12.00
óráig
óráig
Építésügy Székesfehérvár,
PolgárOrvosok Háza
Tel.: (22) 501-220
Székesfehérvár, Seregélyesi út 17.
Tel.: (22) 501-220

(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
Péntek:
7.00-13.00 óráig
péntek:
7.00-13.00 óráig

Állatorvosi szolgálat:

Dr. Somogyi
Lajostartás:
Könyvtári
nyitva

Telefon: (22) 363-117
Hétfő:
13.00-16.00 óráig
Szabadbattyán, Széchenyi u. 16/A
Szerda:
14.00-17.00 óráig

AAposta
nyitva nyitva
tartása:
gyógyszertár
tartása:

Úrhida,
Kossuth u. 109.
Hétfőtől-péntekig:
8-16 óráig
Tel: (22) 789-195 08.00 - 12.00 óráig
Hétfő-péntek:
12.30 - 16.00 óráig
Könyvtári nyitva tartás:
Szombat:
Zárva
hétfő:
Tel.:
(22) 362-208 13.00-16.00 óráig
szerda:
14.00-17.00 óráig

E.ON ügyfélszolgálat:

A posta nyitva tartása:
Észak-dunántúli régió
hétfő-péntek:
8.00 - 12.00 óráig
Áram hibabejelentés:
12.3006-80-533-533
- 16.00 óráig
Gáz
hibabejelentés:
06-80-301-301
szombat:
zárva
Telefon: (22) 787-402

Schmidtné
Lengyel Andrea
Az
úrhidai polgármesteri
hivatalban:
Építésigazgatási
Iroda kedd:
22-537-175
Minden
hónap második
Ügyfélfogadási
13.45-14.15
óráigidő:
hétfő:
13.00-15.00 óráig
szerda: 8.00-12.00,
13.00-18.00 óráig
Lakossági
Szennyvízszippantás:
péntek:
8.00-12.00 óráig
Bársony Zsolt
Tel:
(20) 8059-009
Lakossági szennyvízszippantás:
ÓZON Kft.
Segélyhívók:
Székesfehérvár, Várfok u. 1.
Rendőrség:
Telefon: 22-315-307,
505-320 107
Tűzoltók:
105
Mentők:
104
Segélyhívók:
Rendőrség:
107
Tűzoltók:
105
Úrhida Község hivatalos honlapja:
Mentők:
104

www.urhida.hu

Úrhida község hivatalos honlapja:
www.urhida.hu

SZERKESZTŐ
ÉS KIADÓ:
ÚRHIDA KÖZSÉG
FELELŐS KIADÓ:
BRIBEN
NYOMDA
KFT.ÖNKORMÁNYZAT
– ÚRHIDA, ZRÍNYI U. 10.
Levelezési
cím: 8142 Úrhida KossuthPOLGÁRMESTERI
utca 66.• tel,/fax.: 22/ 364-514 HIVATAL,
• Úrhida Község TEL.,
hivatalos honlapja:
WWW.URHIDA.HU
SZERKESZTŐSÉG:
FAX: (22)
364-514
Készült: KÉK ELEFÁNT NYOMDA • Székesfehérvár, Jancsár köz 2. • Tel.: (22) 338-674 • kekelefantnyomda@gmail.com
8142 ÚRHIDA, KOSSUTH L.
U. 66. • Úrhida
Község hivatalos honlapja: www.urhida.hu
• www.kekelefant.hu
• info@kekelefantnyomda.hu
ELŐKÉSZÍTÉS: VARGA TAMÁS
NYOMDAI
MUNKÁK:
BRIBEN NYOMDA KFT.
FELELŐS
VEZETŐ: NAGY
ATTILA

