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ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Úrhidai polgárok!
Beszámoló a 2007. április 11-én tartott képviselő-testületi
ülésen történtekről:

Beszámoló a 2007. április 25-én tartott képviselő-testületi
ülésen történtekről:

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett „Települési
önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat
felújításának támogatására” pályázatot nyújt be. Pályázatra a
beépítettséget figyelembe véve a Nefelejcs utca, Szüret utca I –
II szakasza, illetve az Ady Endre utca lett kijelölve. Sajnos a
Nefelejcs utca és a Szüret utca I szakaszát a hatóság engedélykötelesnek minősítette, így azok nem indulhattak a pályázaton.
A pályázat kiírója forráshiányra hivatkozva tartaléklistára
helyezte az útépítésre beadott pályázatot.
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett HÖF CÉDE
támogatására pályázatot nyújt be, fűnyíró kistraktor vásárlására
és a Tájház felújítására.
A pályázat kiírója forráshiányra hivatkozva tartaléklistára
helyezte a fűnyírótraktor vásárlására benyújtott pályázatot.
A Tájház felújításra igényelt közel hárommillió forintos
támogatást elnyerte az Önkormányzat.

- A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az Önkormányzat és az intézmények 2006. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.
- Pályázatot ír ki önálló vegyes (felnőtt-gyermek) háziorvosi
körzet kialakítására.
- Az óvodavezető kérelmét megtárgyalta és egyetért azzal,
hogy a rendkívüli munkanapokon az óvoda ügyeleti rendszerben, de teljes nyitva tartási időben működjön.
- A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Székesfehérváron, 2005. május 6.napján kelt Társulási Megállapodását
2007. április 1-i hatállyal módosítja.
- A Polgármesteri Hivatal előterében található vitrinben elhelyezésre kerülő lakossági és vállalkozói közcélú hirdetések
tekintetében az alábbi díj összegeket állapítja meg 2007. május
1-től: - a lakossági hirdetések esetében a 10x15 cm méretű
hirdetési felületeket 600 Ft/hó (áfá-val együtt) díj ellenében, –
a vállalkozói hirdetések esetében a 10x15 cm méretű hirdetési
felületeket 7200 Ft/év (áfá-val együtt) díj ellenében.
- A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára a teljesítmény követelmények alapját képező célokat határozta meg:
- Megbízta a Közmű KKT az Úrhida 449/2, 449/3, 450/1,
450/2 hrsz-ú ingatlanokat érintő szennyvíz csatorna vezetékjog
bejegyzéséhez szükséges geodéziai munkáinak elkészítésével.
- A képviselő-testület kifejezte azon szándékát, hogy körjegyzőség megalapítását kezdeményezi, mely szándéknyilatkozatot
az érintett környező települések képviselő-testületeinek küldi
el.

Ezen az ülésen még a következőkről hozott határozatot a
testület:
- A 2007. évben 40.000 Ft könyvtári hozzájárulást fizet az
Aranybulla Könyvtár Alapítvány részére.
- Elfogadta Úrhida Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának ügyrendjét.
- Elfogadta Úrhida Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007–2010. évre szóló Gazdasági programját.
- Elfogadta Úrhida Községi Önkormányzat 2007. évi közbeszerzési tervét.
- Módosította a Polgármesteri Hivatal tanácstermét igénybevevő, nem közcélú rendezvények tekintetében a bérleti díj
összegét 3000 Ft/nap összegben 2007. május 1. napjától. Egyéb
rendezvények pl. lakodalmi rendezvény esetén a bérleti díj
15.000 Ft/nap.

A 2007. június 6-i nyílt képviselő-testületi ülésen hozott
határozatok:
- A képviselő-testület elfogadta a gyermekjóléti szolgálat 2006.
évi munkájáról készült beszámolót, illetve a jegyző által készített beszámolót az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 2006. évre vonatkozóan.
- Értékesíteni szándékozik az Úrhida 450/1 és 450/2 hrsz-ú
ingatlanjait.
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Úrhida Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 8/2007. (v. 02.) számú rendelete

ÉRDEMES PORTA CÍM
ADOMÁNYOZÁSÁRÓL
Úrhida Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6)
bekezdés a) pontjában és a 16. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az „Érdemes porta” cím odaítéléséről
az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
„Érdemes porta cím” adományozható azoknak az ingatlan
tulajdonosoknak, akiknek az építményeinek és azok
környezeteinek esztétikája, gondozottsága, összhatása,
formavilága, környezetkialakítása, az ingatlan előtti
területrész gondozottsága kiemelkedő.
2. §
1./ „Érdemes porta cím”-et évente maximum 3 ingatlan
tulajdonos részére – Úrhida Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete adományozza.
2./ A cím adományozására javaslatot tehet:
a.) Képviselő-testület bizottsága,
b.) képviselő,
c.) Úrhida szavazásra jogosult lakosságának 10%-a.
3. §
A kitüntetett ingatlan tulajdonosnak kerámia tábla és oklevél
adományozható. A kerámia táblán Úrhida címere és az
adományozás éve található.
Bognár József
polgármester

Tisztelt Úrhidai polgárok!
A pollenallergia egyre súlyosabb egészségügyi-, és az életminőséget kedvezőtlenül befolyásoló probléma. Nemcsak Magyarországon, de Európa más országaiban is növekszik az
allergiás megbetegedések száma. Nálunk a lakosság 20%-a
szenved valamilyen légúti allergiában.
A fő kiváltó ok az egyes gyomnövények, elsősorban a parlagfű
elszaporodása, de pollenszennyezettséget okoznak fűfélék,
egyes fák és cserjék is.
Az allergizáló növények szaporodásának és elterjedésének
visszaszorítása, az allergének koncentrációcsökkentésének elősegítése eredményezheti a megfelelő életminőséget, az elvárható és szükséges környezeti állapot megőrzését.
A feladatok címzettje alapvetően a termőföld-tulajdonos (ingatlantulajdonos), illetőleg a használó.
Nagyon sok múlik a megelőzésen, helyes művelési technológián, a szakszerű növényvédelmi és fenntartási feladatok időben történő elvégzésén. A jogkövető magatartás és az összehangolt munka eredményezhet javulást.
Kérem Önöket, hogy az elkövetkező időszakban még fokozottabban ügyeljenek arra, hogy a földterületeik gyommentesek
és parlagfűmentesek legyenek.
A képviselő-testület 22/2000. (12.21.) számú rendelete a
közterületek tisztántartásáról 4§(1) bekezdése szerint:
Az ingatlan tulajdonosa kezelője, bérlője, használója- köteles gondoskodni:
- az ingatlan előtti járda (járda hiányában egy méter széles
területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig terjedő teljes terület) továbbá a járda és a kiépített
úttest, vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és gyommentesítéséről, hóeltakarításáról, síkosságmentesítéséről,
- járdaszakasz melletti nyílt árok és annak műtárgyainak
gondozásáról, karbantartásáról,
- beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról, gyommentesítéséről,
- telekingatlanról a járdára és az úttest fölé, annak űrszelvénybe benyúló ágak, bokrok megfelelő nyeséséről.
Dancs Norbert
jegyző

ISKOLÁNK HÍREI
Az előző számban beszámoltam az ÁMK Géza Fejedelem
Általános Iskolában történtekről március végéig. Április 4-én a
hagyományokhoz híven Ki mit tud? műsorunkat rendeztük
meg, Leitner Tamásné, Viki néni szervezésével. Az előadás
közel felét a már több éves hagyománnyal rendelkező,
sikeresen működő táncszakköröseink műsora tette ki. E mellett
a népi játékok szakköröseink is bemutatkoztak, és

természetesen énekkarosaink most sem maradtak ki.
Hagyományosan az osztályaink is egy-egy, többségében
jókedélyű műsorral készültek. Fordított napunkat ugyanezen a
napon tartottuk.
Április 14-én Szabadbattyánban a Bevetés próbán részt vettek
Brownwood Joshua, Langmár Melinda, Járó Gyula és Nagy
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István tanulóink és az előkelő harmadik helyet szerezték meg.
Április 16–20-ig Bán Balázs és Bán-Németh Ildikó vezetésével
erdei táborban Mattyon vettek részt jelentkező gyermekeink. A
tábor költségei Balázs bácsi pályázatának köszönhetően alacsonyabbak voltak, ugyanis a programok költségeit a pályázatkiíró
Tom-túra Kft. állta.
Az évenként megrendezett vásárral egybekötött csiga-, kagylókiállítás május 4–5-én volt az önkormányzat dísztermében. A
kiállított élőlényvázak egy kis részéből az iskola folyosóján láthatnak állandó kiállítást.
Május elején a hagyományokhoz híven az anyák napját osztálykeretben tartottuk, osztályfőnökeink vezetésével.
Május a sport hónapja volt, így foci és kosárbajnokságokat,
sor- és váltóversenyeket tartott délutánonként Kovács Ferenc
tanár úr minden érdeklődő diákunknak.
Május 11-én tartottuk a Pentelei Parkerdőben akadályversenyünket Kissné Körmendi Elvira tanítónő szervezésében. Az
állomásokon a madarak és fák napja jegyében az élővilággal
kapcsolatos változatos, érdekes feladatokat kellett az ügyességi
feladatok mellett megoldaniuk tanulóinknak. Rendezvényünket
Elvira néninek köszönhetően a Black&Decker támogatta, így
az első csapat minden tagját egy futball labdával jutalmaztuk.

Június másodikán tartottuk a faluval közösen gyermeknapunkat
9–13 óráig. Hagyományos, óráról órára változó ügyességi versenyeink mellett futballtorna, pónilovaglás, Mikka-makka
játszóház, kézműves foglakozások, arcfestés, henna és karatebemutató színesítette programjainkat.

Június 7-én tartottuk év végi iskolai tanulmányi kirándulásunkat. A felsősök Vácon a múmiákat nézhették meg, hajókázhattak a Dunán, és Nagybörzsönybe kisvasutaztak. Az alsósok

Tihanyban és környékén voltak, ők a Balatonon hajókáztak.

A ballagás és tanévzáró ünnepségünket június 15-én tartottuk.
Az ott elhangzottak közül a tanévre vonatkozó néhány fontos
dolgot kiemelnék. 14 nyolcadikosunk ballagott el tőlünk, osztályfőnökük Szabó Gyöngyi tanárnő vezetésével. A nyolcadik
osztályosok pályaválasztása eredményesen zárult. Nagy
örömünkre minden tanulót felvettek valamilyen középiskolába
a rendes felvételi eljárás keretében. Tanulóink 86%-át vették fel
az általuk első vagy második helyen megjelölt középiskolába.
Az első helyen megjelölt iskolába 7 tanulót, a második helyre 4
főt.
Iskolánk tanulmányi átlageredménye magas: 3,8, a felsőben
3,74.

Külön kiemelném itt is, akikre büszkék lehetünk tanulmányi
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vagy versenyeredményük, magatartásuk vagy szorgalmuk
miatt. Munkájukat egy-egy könyvvel és oklevéllel jutalmaztuk.
Az első osztályból Benkő Dorina, Brownwood Esther, Farádi
Tamás, a második osztályból Filkorn László példamutató magatartása és kiváló tanulmányi eredménye miatt kapott jutalomkönyvet. Filkorn Lászlót e mellett igazgatói dicséretben részesítettük a sárszentmihályi hangos olvasási versenyen elért első
helyezéséért. A harmadik osztályból három tanuló ért el kitűnő
eredményt, akiket igazgatói dicsérettel is jutalmaztunk az alábbi versenyeredményük miatt: Brownwod András és Király Eliza a sárszentmihályi aszfaltrajz versenyen elért első helyezéséért, valamint Váradi Márk a nádasdladányi mesemondó verseny 1. helyezéséért. A negyedik osztályból jeles tanulmányi
eredménye miatt Székely Tamást jutalmaztuk. Dömös Ágnes a
sárszentmihályi aszfaltrajz versenyen elért első helyezéséért
igazgatói dicséretben részesült. Az ötödik osztályból Ács Ágnest és Brownwood Elizabethet jeles tanulmányi eredménye és
Elizabeth a Spiel und Gewinn országos német nyelvi levelezős
verseny harmadik helyezése miatt igazgatói dicséretet kapott. A
hatodik osztályból jeles tanulmányi eredménye miatt könyvjutalmat vehetett át Bakos László. Müller Alexandra a Spiel und
Gewinn országos német nyelvi levelezős versenyen elért nyolcadik helyezése miatt igazgatói dicséretben részesült. A hetedik
osztályból Brownwood Joshuát jeles tanulmányi eredménye
és a Spiel und Gewinn országos német nyelvi levelezős verseny harmadik helyezése, a sárszentmihályi Activity versenyen
elért 1. helyezéséért és a nádasdladányi szófaj párbajon elért 1.
helyezéséért könyvvel és igazgatói dicsérettel jutalmaztuk.
Kovács Zsolt, Langmár Melinda és Szabó Szilárd a sárszentmihályi Activity versenyen elért 1. helyezéséért kapott igazgatói dicséretet. A nyolcadik osztályból Nagy Adriennt a nyolc
éven át elért kitűnő tanulmányi eredményéért egy díszoklevéllel és egy könyvvel jutalmaztuk.
A szép eredmények mellett sajnos voltak sikertelenségeket is.
Ez évben a felsőben 2 tanulónk bukott egy tantárgyból, így

mindegyikük javítóvizsgát tehet.
A hetedik-nyolcadik osztályosok vizsgái május 30-án lezajlottak, ahol változó eredmények születtek. A nyolcadikosok irodalomból, a hetedikesek nyelvtanból teljesítettek a legjobban, 3,7
átlaggal. A szóbeli vizsgán pedig matematikából voltak magabiztosabbak.
Ez évben a hiányzások átlaga 6 nap tanulónként. A legkevesebbet hiányzó osztály a negyedik osztály 3 nap/ tanuló, felsőben a
legkevesebbet hiányzott az ötödik osztály 7 nap/tanuló.
Néhány közérdekű közlemény: a javítóvizsgát augusztus 28-án
8 órától tartjuk. A tankönyvek árát befizetni Csontos Jánosnénál az iskolában augusztus 28–31-ig, 7.30-tól 14 óráig lehet.
Aki kedvezményes, ingyenes tankönyvre jogosult, a szükséges
igazolást köteles hozni, legkésőbb a tankönyvpénz befizetésének határidejéig, augusztus 31-ig. Mindenki az első napon
2007. szeptember 3-án kapja meg könyveit.
Ügyeleti napjaink nyáron a következők: július 3-án, kedden és
augusztus 2-án, csütörtökön 8–13-ig.
A következő tanév első napja szeptember 3. hétfő. Az első órában lesz a tanévnyitó ünnepség, ezért mindenki ünneplőben jöjjön. A többi óra osztályfőnöki lesz. Aznapra kérjük a szülőket,
hogy az üzenő füzetbe írják be, hogy igényli-e gyermeke a
menzát vagy a napközis étkezést.
Ebben a tanévben két kollégától búcsúzunk Baloghné Wéber
Mónikától és Kovács Ferenctől, akiknek iskolánkban lejárt a
szerződése, mert a gyes idejére helyettesített, határozatlan időre
alkalmazott kolléganők a következő tanévben visszajönnek,
Bán-Németh Ildikó tanárnőnk pedig a következő tanévtől szülési szabadságra megy.
Mindenkinek kívánok jó pihenést a nyári szünetre, és a gyerekeket várjuk vissza kipihenten szeptember elején.
Liedermajer Heléna

ÓVODÁNK HÍREI
Születésnapi ünnepséggel zártuk
a 2006/2007-es nevelési évet
az úrhidai óvodában
Az április-május-júniusi időszak központi feladata más egyéb
fontos tevékenységek mellett az volt, hogy megszervezzük és
lebonyolítsuk az óvoda 20. éves születésnapi rendezvénysorozatát.
Április 17-én szülői értekezleten született meg az az ötlet, hogy
az eddig befolyt jótékonysági rendezvényekből (Mikulásdélután, Farsangi-bál, Húsvéti vásár) felújítsuk az óvoda udvari
játékait, környezetét.
Szülők javaslata alapján kezdtük el műanyag flakongyűjtő akciónkat. Szorgalmas anyukák, apukák gyűjtik, zsugorítják,
majd leadják ezeket, amivel pénzhez jut intézményünk.
Hétvégeken és sokszor hétközben is csiszoltak, festettek, tetőt
raktak az ügyes kezű szülők azért, hogy gyermekeik szebb,
esztétikusabb környezetben játszhassanak. A társadalmi munka
mellett, amit ezúton is köszönünk, kedvezményt kaptunk az
úrhidai Tüzéptől, köszönjük! Sajnos azonban sok úrhidai fiatalnak sem a hátsó kerítés, amit letaposnak, sem a kiskapu, amit
letörnek, nem akadály. Rendszeresen bemennek az udvarba,
megrongálják a padokat, szemetet, veszélyes eszközöket (szeg)
szórnak szét. Nem veszik figyelembe, hogy mennyi energiát és
pénzt fektettünk abba, amit ők tönkretesznek. Ezúton kérjük a
szülőket, hívják fel a gyerekek figyelmét arra, hogy az óvoda

udvara magánterület, oda idegeneknek tilos belépni. A rongálás
rendőrségi feljelentést von maga után! Véleményünk szerint ők
is sajnálnák azt, amit ők létrehoztak, más pedig tönkretesz. Reményeink szerint lesz majd egy játszótere a falunak , ahol öszszejöhetnek, kerékpározhatnak, beszélgethetnek, és amire vigyázhatnak!
A 2007/2008-as nevelési évre 21 gyermeket írattak be intézményünkbe. Ezzel jelentős arányban megnőtt az óvoda létszáma.
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Május 8-án Börgöndpusztára, május 15-én pedig a Veszprémi
Állatkertbe kirándultunk. A buszköltség egy részét szintén a
jótékonysági rendezvények bevételéből fedeztük.
Május 16-án az óvoda orvosa és védőnője tartotta szokásos,
rendszeres egészségügyi vizsgálatát a gyerekek körében. Akinél szükségesnek látták, fülészetre, szemészetre, kardiológiára,
ortopédiára adtak beutalót az esetleges problémák megelőzésére.
Május 29-én az óvoda logopédusa sikeresen zárta a 2006/2007es nevelési évet, majd kiszűrte azokat a gyerekeket, akiknek a
következő évben szükségük lesz beszédjavításra, diszlexiaprevencióra.
Május 30-án megkezdődött a születésnapi rendezvénysorozat.
Ezen a napon avattuk fel az óvoda emlékplakettjét, melyet
Miklós János keramikusművész alkotott. Délelőtt születésnapi
tortát kaptunk az úrhidai Önkormányzat képviselőtestületétől,
mely nagy meglepetést okozott a gyerekeknek.
Május 31-én tartottuk a volt dolgozók és volt óvodások találkozóját. Őket a jelenlegi és régi ovisok műsora köszöntötte. Majd
ötórai teára és pogácsára vendégeltük meg őket.
Június 1-én elbúcsúztak tőlünk iskolába készülő gyermekeink.
Őket a kisebbek köszöntötték. A ballagók 1-1 lufi felszállásával
szimbolizálták azt, hogy ők most kirepültek innen, de bármikor

nagy szeretettel visszavárjuk őket. Az elválás minden évben
nagy fájdalmat okoz nekünk, hiszen eddig az óvoda volt második otthonuk.
Június 2-án napközben a falu gyermeknapját tartottuk a focipályán. A rossz idő sok embert elriasztott a rendezvényekről, ennek ellenére délután versenyjátékokat szerveztünk és
bábjeleneteket adtunk elő a jelenlevő gyerekeknek.
Este 9 órai kezdettel a rendezvénysorozat zárásaként jótékonysági bált rendeztünk a Polgármesteri Hivatal nagytermében az
óvoda javára. A mulatság előtt az úrhidai iskola táncosai, valamint Czédulás Felícia, volt óvodásunk lépett fel, emelve az est
hangulatát.
Annak ellenére, hogy kevesebb belépőt adtunk el a vártnál, jó
hangulatban telt el az este.
Az itt befolyt bevétel szintén az óvoda udvarának felújítási
költségeit fedezte.
Ezzel lezárult a születésnapi rendezvénysorozat. 20 évvel ezelőtt a falu történetében is nagyon fontos esemény volt az óvoda
kapujának megnyitása, hiszen azelőtt a városba kényszerültek
behordani a szülők a gyerekeket.
Nagy megelégedésünkre évről-évre egyre több gyermeket iratnak be intézményünkbe, reméljük, ez a mi pedagógiai munkánkat is minősíti.

CIVIL HÍREK
Közösségi Faültetés

2007. március 24-én folytatódott a szovjet hősi emlékmű
mögötti tér parkosítása. A felszántott területen Kossovics
András által tervezett park fásítása volt soron. Az esős idő
ellenére is jó hangulatban ültette mindenki a megvásárolt
csemetéket. A területen közel 90 db fa került telepítésre. Az
iskolában és óvodában meghirdetett fásításra nagyon sokan
jelentkeztek, sajnos mindenki számára nem tudtunk fát
biztosítani. A jelen állapot szerint úgy néz ki, minden fa
megeredt, menetközben elkészült a parkon átvezető utacska is.
Az ősz folyamán tovább szeretnénk folytatni a fásítást, akkor is
számítva a település lakóira. Jelenleg folynak a tárgyalások a
Magyar Állami Közútkezelővel és az érintett ingatlantulajdonosokkal a bekötőút fásítása érdekében.

Szabadbattyáni
második helyezés
Május 19-én az Úrhidáért Egyesület csapata részt vett a Szabadbattyánban most már hagyományosnak mondható főzőversenyen. A csapat Pallag József vezetésével az előkelő második

helyezést érte el, így joggal bizakodhat az Úrhidai Csülökfesztiválon való eredményes szereplésében.

Példamutató kezdeményezés
Községünkben, július hónapban minden szerdán 10-12-ig szünidei programot szervezett a Gyermekjóléti szolgálat az önkormányzat nagytermében. A gyerekek gyöngyből ékszereket,
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szalvéta technikával keretezett képeket, üvegből mécsestartót,
vászonból batyubábokat készítettek a családgondozó
irányításával. Akinek nem volt kedve alkotni, az különféle
társasjátékokkal múlatta az időt. Köszönet Zseli Gáborné
családgondozónak
Bognár József

Mert nekünk is kell egy csapat!
Csapatunkat, ami az Úrhida nevet viseli, 2006 nyarán sikerült
elindítani a Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokságban, az
anyagi támogatást az Úrhidai Önkormányzat és az Úrhidáért
Egyesület biztosította, melyet ezúton is köszönünk. Társaságunk 11 főből áll, a 20 évestől egészen a 40 évesig. Az idényt
a nem túl előkelő 10. helyen zártuk, de a célunk nem is a feljutás, inkább a tapasztalatgyűjtés és a tisztes helytállás volt.
Mostanra igazi egységgé kovácsolódtunk és még nagyobb
lendülettel vágunk neki az őszi szezonnak.

Telefonos lelkisegély szolgálat
Kapcsolati, beilleszkedési problémája van?
Úgy érzi az élete romokban hever?
Konfliktusait nem tudja egyedül megoldani?
Magányos, nincs kivel beszélgessen?
Betegségek, veszteségek érték?
Hívja a 06/80-505-517-es telefonszámot,
ahol megértő szavakra talál.
A hívása anonim marad!

Szívesen veszünk részt a települést érintő közösségi munkákban, például a temetőben és a Tájháznál szervezett favágáson is
több csapattársunk segédkezett.
Harsádi Zoltán

Fiatalok Anonim Lelkisegély
Szolgálata
Hívj minket, ha segítségre van szükséged!
-Párkapcsolati konfliktusok
-Szerelmi válság
-Iskolai nehézségek
-Családi gondok
-Káros szenvedélyek
És bármi, amit Te fontosnak tartasz...
Velünk megbeszélheted!
06/80-505-005

Ingyenesen hívható éjjel-nappal,
de egyelőre csak T-Com számról érhető el!
Adószám:18488797-1-07
Adomány:12023008-00262778-00100009
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V. Úrhida Napok
Augusztus 10–11–12.
Programtervezet
Péntek:

Szombat:

Tájház:
18 óra Megnyitó
Képzőművészeti kiállítás
Futballpálya:
20 óra Fegyelmező részleg, rock együttes és vendégei műsora
21 óra Ayana hastánccsoport műsora
22 óra Disco
02 óra Ingyenes busz Szabadbattyánba, Székesfehérvárra és Sárszentmihályra.
Futballpálya:
8 óra VIII. Úrhida Vándorkupa futballtorna
II. Úrhidai Csülök fesztivál
Főzőverseny /mindegy mit, csak csülökből/
Játékos vetélkedők
13 óra ebéd
14 óra Aris (női futballcsapat) Úrhida futballmérkőzés
Karate bemutató a szünetben
Önkormányzat nagyterem:
13 óra X. Kistérségi Nyugdíjas találkozó
16 óra Nyugdíjas találkozó résztvevői, és a Főnix mazsorett csoport felvonulása a futballpályára
Futballpálya:
17 óra Nyugdíjasok műsora
18 óra Úrhida Községi Önkormányzat által alapított kitüntetések átadása
19 óra Tehetséges fiataljaink bemutatkozása
21 óra Pálya bál kifulladásig
22 óra Mary Zsuzsi műsora

Egész nap ingyen légvár a gyerekek részére!
Reptér: kedvezményes családi sétarepülés.
Vasárnap:
Futballpálya: Búcsú
11 óra
Buggy és Quadmotorozás
Infrás agyaggalamb lövészet, Paint-ball
15 óra
Szkander bajnokság

Úrhidai Csülökfesztivál
Az ÚRHIDA NAPOK részeként a szombati napon kerül megrendezésre a
Csülökfesztivál elnevezésű főzőverseny, amelyre várjuk csapatok jelentkezését.
A tavalyi évben is nagy sikert aratott versenyen 15 csapat kb. 500 adag ételt
készített.
Az idei évben a szervezők úgy gondolták, hogy a főzőversenyen elkészített
ételekért adagonként szimbolikus 300 Ft-ot kellene fizetni, amely magában
foglalja a rendezők által biztosított evőeszközöket, tányért, kenyeret. Ennek a
bevételét az új orvosi rendelő tervezési költségére ajánlják fel.

A főzőversenyen nevezési díj nincs.
A csapatoknak az elkészítendő étel alapanyagát és a
főzéshez szükséges eszközöket kell magukkal hozni.
Amennyiben szeretne jelentkezni a főzőversenyre, vagy egyéb kérdése lenne,
állok szíves rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken.
Telefon: 06 20/ 9417-466
E-mail: bognar.j@freemail.hu

Tisztelt Úrhidai Lakosok!
2006. októberében alakult a női énekkarunk.
Jelenleg 8 fő erősíti a csapatot. Filkorn
Krisztina kórusvezetésével felléptünk a
Falukarácsony műsorában, majd december
24-én a templomban. A nyugdíjas farsangra
is szeretettel várták kis csapatunkat. Azt
valljuk, hogyha szívből énekelünk, akkor
sikerül célunkat elérni, és egy kis lámpaláz
mellett is tudunk dalolni. Nagyon szeretnénk bővíteni a társaságunkat, ezért fordulunk Önökhöz. Bárkit szívesen várunk, aki
egy kicsit ki szeretne kapcsolódni. Lelkesen
készülünk a falunapra.
Filkorn Krisztina elérhetősége:
06/ 22 362-733
Sok szeretettel várjuk a jelentkezőket és
köszönjük szépen a szíves figyelmüket. A
nyár hátra lévő részére, aki teheti, kellemes
pihenést kívánunk.
Kubik Zsoltné
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FELHÍVÁS
2007. október 1.-től lomtalanítást szervezünk
a Vertikál Rt. közreműködésével a településen.
Felkérjük a lakosságot, hogy a háztartásokban felgyülemlett nem veszélyes,
azaz a háztartásokból származó, kiselejtezett lim-lom hulladékot lehetőség szerint szelektáltan, anyagfajtánként - a
kisdarabos, szóródó hulladékokat (pl.:maradék textíliák) lehetőség szerint összekötve vagy zsákolva továbbá a
bútorokat, a hatékonyabb helykihasználás érdekében szétszerelve helyezzék ki a házuk elé, arra a helyre, ahová az
edényzeteket az ürítési napokon kihelyezik.
A kihelyezett, ép állapotban lévő elektrotechnikai hulladékok, úgymint háztartási kis- és nagygépek, távközlési
berendezések, szórakoztató elektronikai készülékek (pl: villanyvasaló, mikrohullámú sütő, grillsütő, porszívó, hajnyíró,
kenyérpirító, számológép, telefon, televízió, rádió, számítógép, stb.) elszállításra kerülnek.

A lomhulladék kihelyezésének ideje legkésőbb
október 1.-e HÉTFŐ reggel 6 óra.
Az autók minden utcán csak egyszer mennek végig!
Kérjük, ne rakjanak ki ipari-, mezőgazdasági tevékenység következtében keletkezett hulladékot, építési törmeléket,
valamint naponta képződő háztartási hulladékokat.
A lomtalanítás keretében veszélyes hulladék (akkumulátor, szárazelem, festékes doboz, növényvédőszer, gyógyszer,
olajos hulladék, fénycső, állati tetemek stb.) ,valamint építési törmelék (pala) és gumi hulladék nem kerül elszállításra!
Úrhida, 2007. július 16.

Polgármesteri Hivatal

KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT
A polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálati rendje:
hétfő:
8.00-15.30 óráig
kedd:
nincs ügyfélfogadás
szerda:
13.00-17.00 óráig
csütörtök:
nincs ügyfélfogadás
péntek:
8.00-11.00 óráig
Tel./fax: (22) 364-514

Terhesgondozás:
péntek:

A polgármester fogadónapja:
ügyfélfogadási időben
Telefon: (22) 588-111

Gyermekorvos rendelési ideje:
Dr. Fülöp Edit Tel.: (22) 364-517
hétfő:
12.00-13.00 óráig
csütörtök:
11.00-12.00 óráig

A jegyző fogadónapja:
ügyfélfogadási időben
Telefon: (22) 364-514
Puskás Károly falugazdász fogadónapja:
hétfő:
8.00-10.00 óráig

Háziorvos rendelési ideje:
Dr. Várkonyi Mária: Tel.: (22) 364-517
hétfő:
13.30-16.30 óráig
péntek:
8.00-11.00 óráig
8.00-9.00 óráig

Fogorvosi szolgálat: (Szabadbattyán)
Dr. Kis Piroska: Tel.: (22) (22) 362-612
hétfő:
7.00-13.00 óráig
kedd:
13.00-19.00 óráig
szerda:
13.00-19.00 óráig
péntek:
7.00-13.00 óráig
A gyógyszertár nyitva tartása:
hétfő:
12.00-16.30 óráig
a gyermekorvos rendelésében is.
péntek:
8.00-11.30 óráig

Gyermekjóléti szolgálat
ügyfélfogadási rendje:
Az Úrhidai Polgármesteri Hivatalban:
szerda:
10.00-12.00 óráig
Telefon: (22) 364-514
Székesfehérvár, Tolnai u. 10. sz. alatt:
kedd:
13.00-16.00 óráig
Telefon: (22) 332-058

Városkörnyéki ügyelet:
Orvosok Háza
Székesfehérvár, Seregélyesi út 17.
Tel.: (22) 501-220

Védőnő rendelési ideje:
Hétfő:
Tel.: (22) 364-517

Fogorvosi ügyelet:
Telefon: (22) 502-140
munkanapokon: 16.00-másnap reggel 8.00-ig
hétvégén: az utolsó munkanap 16.00 órától

ÚRHIDAI
HÍREK

8.00-11.00 óráig

az első munkanap reggel 8.00 óráig
Állatorvosi szolgálat:
Dr. Somogyi Lajos: Tel.: (22) 363-117
Szabadbattyán, Széchenyi u. 16/A
Könyvtári nyitva tartás:
hétfő:
13.00-16.00 óráig
szerda:
14.00-17.00 óráig
A posta nyitva tartása:
hétfő-péntek:

8.00-12.00 óráig
12.30-15.00 óráig

E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató
Zrt. Győr, Kandó Kálmán út 11-13.
Ügyfélszolgálat:
06-40-220-220
Hibabejelentés:
06-40-330-330
Közvilágítás hibabejelentés 06-40-330-330
E.On Dél-dunántúli Gázszolgáltató Zrt.
Székesfehérvári Régió
Szfvár, Király sor 1/A
Hibabejelentés:
06-40-404-040
Építésügy Székesfehérvár, Polgármesteri
Hivatal, Városház tér 1. II. em.
Schmidtné Lengyel Andrea
Építésigazgatási Iroda
22-537-175
Ügyfélfogadási idő:
hétfő:
13.00-15.00 óráig
szerda:
8.00-12.00, 13.00-18.00 óráig
péntek:
8.00-12.00 óráig
Segélyhívók:

Rendőrség:
Tűzoltók:

FELELŐS KIADÓ: BRIBEN NYOMDA KFT. – ÚRHIDA, ZRÍNYI U. 10.
SZERKESZTŐSÉG: POLGÁRMESTERI HIVATAL, TEL., FAX: (22) 364-514
8142 ÚRHIDA, KOSSUTH L. U. 66.
ELŐKÉSZÍTÉS: VARGA TAMÁS NYOMDAI MUNKÁK: BRIBEN NYOMDA KFT.
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