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2009. JÚNIUS

a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett KDRFT/HÖF/CÉDE/2009 támogatására pályázatot
nyújt be, Úrhida Egészségügyi Központ építésére.
döntött az önkormányzat és intézményei 2009. évi épületfelújítási munkálatairól.
megismerte és elfogadta a Gyermekjóléti Szolgálat szakmai
beszámolóját, az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 2007. évre vonatkozóan.
Bognár József
polgármester

Tisztelt Úrhidai polgárok!
Az általános iskolánk táncszakköröseink bemutatója
nagy sikert aratott a nézők körében. (folyt a 7. oldalon)

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Úrhidai Polgárok!
Beszámoló a 2009. április 22-én tartott képviselő-testületi ülésen
történtekről:
Úrhida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
- az intézmények 2008. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót
megtárgyalta és elfogadta.
- az ÁMK 2008. évi úrhidai intézményeket érintő pénzmaradvány felhasználásának lehetőségét megtárgyalta és a
bankköltségek elkerülése érdekében azt a 2009. évi
pénzeszköz átadás-átvétel teljesítéseként elszámolja.
- Úrhida Község Önkormányzat 2008. IV. negyedévi
költségvetés módosított előirányzatait megtárgyalta és
elfogadta.
- döntött Úrhida településközpont térfigyelő kamerarendszerének kiépítéséről.
- a romániai Marosludas Város Önkormányzatával, partnertelepülési kapcsolatról szóló megállapodás aláírásáról.
Beszámoló a 2009. május 13-án tartott képviselő-testületi ülésen
történtekről:
Úrhida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
- Dr. Bíró János háziorvos részére 2009. június 1. napjától 2010.
május 31. napjáig havonta 200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer
forint hozzájárulást biztosít a működési kiadásaihoz a költségvetésben elfogadott általános tartalék keret terhére.
- megválasztotta a szavazatszámláló bizottságok tagjait.
Beszámoló a 2009. május 27-én tartott képviselő-testületi ülésen
történtekről:
Úrhida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
- a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által
meghirdetett KDRFT/HÖF/CÉDE/2009 támogatására
pályázatot nyújt be, Úrhida Község, Nefelejcs, Szüret és
Ady utcák útépítésére.

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.
Boda Zsuzsanna
Körjegyző
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PROSYS PATIKA
Patikus lettem Úrhidán
2009. május 25-e fontos dátum az életemben. Több hónapos
előkészület után hétfő reggel 8 órakor végre megnyitottuk a
gyógyszertárat Úrhidán. Úgy gondolom ez fontos esemény a falu
életében is, hiszen egy igazán szép intézménnyel gazdagodott.
A gyógyszertár nemcsak
esztétikailag, hanem funkcionálisan is megüt minden mércét. A legkorszerűbb laboratóriummal és informatikai rendszerrel felszerelt patika képes
bármilyen, a közforgalmú
gyógyszerellátás terén felmerülő igényt kielégíteni. Naponta kétszer érkezik gyógyszerszállítmány, ha valamit nem tudunk azonnal kiszolgálni, azonnal
rendeljük és legkésőbb másnapra megérkezik. Természetesen a
helybéliek igényeinek kiismerése után egyre kevesebb lesz a
halasztott kiadás, erre törekszünk. Ami nem is túl egyszerű
feladat, hiszen egyfajta hatóanyagból néha 8-10 különböző nevű
készítmény is forgalomban van, ezek az un. generikumok. A
gyógyszerellátás zökkenőmentessége mellett egy település
életében fontos az is, hogy az itteniek magukénak érezzék a
patikát. Próbálunk ebben is partnerek lenni. Magam és kollégáim
is maximális segítőkészséggel és kedvességgel igyekszünk
fogadni vásárlóinkat. Mindent megteszünk, hogy hasznos
tanácsokkal lássuk el a hozzánk látogatókat és ez kiterjedjen a
betegségekkel kapcsolatos tanácsok mellett az egészséges
életmódra vonatkozó ajánlásokra is. Kollégáimmal együtt
valamennyien fontosnak tartjuk a megelőzést, és az emberek ez
irányú tájékoztatását.
Néhány mondatban szeretnénk bemutatkozni Önöknek, hogy
a kitűzönkön szereplő név mellett mást is megtudjanak rólunk.
dr. Pásztor Henriette vagyok, a gyógyszertár személyi jogos
vezetője.
Sokfelé megfordultam életemben.
Minden állomás új tapasztalattal gazdagított. Voltam beosztott patikus,
főállású családanya (gyermekeim 22
és 18 évesek), multinacionális nagyvállalat menedzsere, vezettem saját
vállalkozást, voltam orvoslátogató és
értékesítési vezető, begyűjtöttem
gyógyszerész, közgazdász diplomát,
hogy csak a fontosabbakat említsem.
És most talán elérkeztem szakmai karrierem csúcsához.
Lehetséges, hogy minden összegyűjtött tapasztalat, minden
vargabetű értelme, hogy patikát vezessek Úrhidán? (Széles e
földön a legkitűnőbb patikát!)
Tősgyökeres budapestiként felüdülés számomra az itteni jó
levegő, madárcsicsergés és csend.
Gyógyszertári asszisztensünk: Hajdu Orsolya,
székesfehérvári lakos.
1981-ben tanulónővérként kezdtem pályámat a Szent György Kórházban, ahol 21 évig dolgoztam.
Akkor találkoztam először az élet és
halál körforgásával. Számomra kérdésként merült fel, hogy mi az „élet
értelme”? A választ nekem Jézus
tanítása adta.
Majd két évtizedet szánva tanulmányoztam az emberi sorsokat,

kapcsolatokat, problémákat, indulatokat, stresszt, kilátástalanságot, stb. Ennek eredményeként ráébredtem, hogy ez a lelki élet
hiányával, a nem megfelelő táplálkozással és a mértéktelenséggel
is összefügg.
Szívügyemnek tekintem, hogy az úrhidaiaknak is átadjam
táplálkozás tudományi tapasztalataimat és gyógynövény
ismereteimet. Jelenleg szakasszisztens képzésben veszek részt.
Assziszetens tanulónk: Almási Lászlóné Gabi
20 éve csak hétvégi telkes, 6 éve
már úrhidai lakosként kísérhetem
figyelemmel és segíthetem a falu
fejlődését /vezetékes ivóvíz, szennyvíz, gáz, szilárd burkolatú utak, kábel
TV-k stb/. Saját orvosunk is van, és
végre egy korszerű, gyönyörű gyógyszertárunk is lett. Ennek különösen
örülök, mert jelenleg gyógyszertári
asszisztensnek tanulok, és a gyakorlatomat már itt kezdhettem
meg egy nagyszerű csapatban. A falu gyógyszerellátásán kívül,
/ami nem kis segítség az itteni embereknek, mert nem kell
Székesfehérvárra utazni/ szívügyem az egészséges életmód,
betegségek megelőzésének ismertetése, elfogadtatása. Remélem,
hogy a falunapon sokan meglátogatják sátrunkat, ahol a természetes alapanyagú gyógyhatású készítményeket is megismerhetik
és meg is vásárolhatják.
Örülök, hogy itt lakom és talán egy kicsit én is hozzájárulhatok az itteni emberek életminőségének javításához.
Informatikai és logisztikai vezetőnk: Környei Gábor
1974-ben születtem Székesfehérváron. Az informatika mindig is közel
állt hozzám, ezért tanulmányaim befejezése után törekedtem arra, hogy
szakmai ismereteimet napra késszé
tegyem. Szeretem a kihívásokat, így
az informatikai és a logisztikai feladatok fejlesztése, hatékonyságuk javítása számomra testhez álló feladat.
A sikerhez számomra elengedhetetlen a támogatás, melyet
úgy érzem, hogy kollégáimtól teljes mértékben megkapok illetve
a nyugodt biztonságos környezet amit 2009 január óta mint
úrhidai lakos családommal együtt élvezünk.
Szeretettel várjuk Önöket!

A PROSYS GYÓGYSZERTÁR CSAPATA
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ÓVODÁNK HÍREI

Előző cikkünkben tévesen jelent meg az óvodai beiratkozás
időpontja. Ezt a hibát plakátok kihelyezésével korrigáltuk.
Ezúton is elnézésüket kérjük. Április 27-28-29-én 38 gyermeket
írattak be intézményünkbe. Ebből a létszámból szeptemberben 16
fő már óvodába lép. Szeptembertől decemberig újabb 10
gyermek, decembertől májusig pedig 12-vel gyarapodik
létszámunk.
Jelenlegi létszámunk 87 fő, ebből 23-an mennek iskolába.
Helyükbe lép a 38 beíratott gyermek. Így 2010. májusára az
óvoda összes létszáma 102 fő lesz. Egy csoport létszáma így 33.6
főre alakul. Az a tény, hogy ilyen sok gyereket beírattak hozzánk
büszkeséggel tölt el bennünket, hisz ez az óvoda jó hírnevét
tükrözi. Ugyanakkor komoly problémát jelent ennyi gyermek
elhelyezése és foglalkoztatása, mivel jelenlegi személyi és tárgyi
feltételeink erre nem alkalmasak. A június 24-i képviselő-testületi
ülésen e probléma megoldása lesz az egyik fő téma.
A folyamatos továbbképzések részeként beléptünk az
Országos Ovi-zsaru programba. A gyermekek óvodás korban
még nem kerülnek kapcsolatba a bűnözéssel, azonban áldozatokká válhatnak a baleseteken, bűncselekményeken keresztül,
ezért a korai megelőzés elkerülhetetlen. Az ovi-zsaru program
elsősorban a nagycsoportos óvodásoknál próbálja meg a bűnbaleset megelőzés „nevelési” módszerét megismertetni. Hat
alkalmas foglalkozás, melyek során elsőként meglátogat
bennünket egy rendőr, akivel beszélgetnek a gyermekek, testközelből megismerik a bilincset, botot, s a rendőr bácsitól nem
kell félniük, ő jó ember. Öt alkalommal pedig a képzésen részt vett
óvónő tanítja, ismerteti meg a gyermekekkel a különböző
témaköröket pl: közlekedés, egyedül otthon, háztartási veszélyek
stb. két segítővel Rosszcsont Ricsivel és Rendőr Robival, kiket a
„rendőr bácsi” hagyott itt segítségül. A program célja a gyermekek biztonság érzetének segítése, erősítése. A program
várhatóan szeptemberben indul.
Április hónapban nem feledkeztünk meg a föld világnapjáról
22-én. Egy új kezdeményezés keretében, ezen a napon minden
szülő a gyermekével együtt elültetett egy növényt az óvoda
udvarán. Célunk ezzel az volt, hogy formáljuk gyermekeink
természet iránti szeretetét, környezetük megóvását, szépítését.
Hisz tevékenyen részt vettek a munkálatokban, és a mai napig
figyelemmel kísérik növényeik fejlődését.
Hagyományainktól eltérően az idén mindhárom csoport másmás napokon tartotta anyák napi ünnepségét. A gyermeki
tekintetek és az őszinte szavak könnyeket csaltak az Édesanyák
szemébe.
Május 27-én a „Süni” csoport (középső) tartotta évzáró
ünnepségét, ahol röviden bemutatták egész éves munkájukat.
Előtte óvodánk néptánc csoportja lépett fel. Május 28-án a
„Pillangó” csoport (kis csoport) évzárójára került sor.

Május 29-én a gyermeknap alkalmából vidám délelőttöt
varázsoltunk az udvarra. A hangulatot fokozta, hogy két anyuka
bohócnak öltözve szórakoztatta a gyerekeket, és az óvoda
mazsorett csoportja és vezetője szintén közreműködtek. Nagy
sikere volt az arcfestésnek és az ajándék lufiknak is. A
meglepetés: az ebéd utáni jégkrém volt. Köszönjük a segítséget!
Június 5-.én tartottuk a „Katica” (nagy csoport) csoport
ballagását. Mindig fájó szívvel. Búcsúzunk 3-4 év elteltével
azoktól a gyerekektől, akik nap mint nap velünk voltak, hiszen ez
volt második otthonuk.
Nagy energiával és lelkesedéssel készültünk egy rendhagyó
műsor bemutatására. Óvó nénijükkel, Kati nénivel a „Kíváncsi
királykisasszony c. mese életrekeltésével jutottak el az iskolába
lépésig a ballagó gyerekek, aztán elbúcsúztak az óvodától.
Elköszöntek tőlük csoporttársaik és óvodás társaik is. A nézők
között köszönthettük Polgármester Urat és Igazgató Urat is, akik
elismerő szavakkal méltatták a ballagás színvonalát.
Június 9-én kirándulni vittük a középső és nagycsoportos
gyermekeket a veszprémi állatkertbe. A felújított rezervátumban
nagy élményt jelentett nekik a szebbnél-szebb állatok látványa.
Június-július hónapban ügyeletet tartunk azoknak a gyermekeknek, akiknek szüleik dolgoznak, nem tudják elhelyezésüket
megoldani.
Augusztus 1-től -augusztus 31-ig az óvoda zárva tart. Ez idő
alatt sor kerül a három csoportszoba pvc-padlózatának felújítására.
Intézményünk szeptember 1.én nyitja kapuit. Az újonnan
beíratott kiscsoportos gyermekeket szeptember 15-től várjuk.
Részükre az oviváró délután időpontja: szeptember 9 (szerda) 1516 óráig. Itt megismerkedhetnek az óvónénikkel és társaikkal,
hogy 15-től már ismerős környezet fogadja őket.
Jó nyaralást kívánunk minden kedves úrhidai lakosnak!
Spánitzné Pásztor Andrea
Intézményegység-vezető

LASSÚ A SZÁMÍTÓGÉPED?




Nem működik megfelelően
a számítógéped?
Számítógépet vásárolnál,
de nem tudod, hogy milyet vegyél?
Elakadtál a programtelepítésben?

Kérlek engedd, hogy segítsek neked!
Számítógép javítást, telepítést, vírusírtást,
szaktanácsadást vállalok garanciával.
Bármilyen számítástechnikai jellegű ügyed van,
hívj bizalommal!
70/542-5978
Szívesen segítek!
Jobban szeretnél érteni a számítógépedhez?
Nyugodt körülmények között,
akár a saját otthonodban,
akkor, amikor éppen van rá időd,
átadom neked mindazt a tudást,
amit egy tanfolyamon tanulhatnál.
Hívj bizalommal!
Kovács János, számítástechnika magántanár
70/542-5978
Úrhida, Petőfi u. 17.
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Az előző számban beszámoltam az ÁMK Géza Fejedelem
Általános Iskolában történtekről március végéig. Március 30-31én lezajlott a leendő elsősök beiratkozása. Örömteli hír, hogy
jövőre 19 tanulóval indítjuk első osztályunkat. Az elsősök osztályfőnöke Kálmánné Szerényi Judit tanító néni lesz. Március 27-én az
első, második és a hatodik osztály meglátogatta a Fővárosi Állatkertet.

ISKOLÁNK HÍREI

Április elsején hagyományos fordított napunkat tartottuk. Április hónap programjait magyartanárunk, Leitner Tamásné szervezte.
Április 18-án a hagyományokhoz híven Ki mit tud műsorunkat rendeztük meg, Viki néni szervezésében. Az előadáson a már több éves
hagyománnyal rendelkező, sikeresen működő táncszakköröseink sok műsorszámot adtak elő (bécsi keringő, hip-hop, salsa, szamba). E
mellett furulya és karate szakköröseink is bemutatkoztak, és természetesen énekkarosaink most sem maradtak ki. A Kubik testvérek
citerajátékukat mutatták be. Szabó Raul és Váradi Márk magával ragadó versmondásukkal nyűgözte le a közönséget. Hagyományosan
az osztályaink is egy-egy, többségében jókedélyű műsorral készültek.

Az évenként megrendezett vásárral egybekötött csiga-, és kagylókiállítás április 28-29-én volt az önkormányzat dísztermében. A
kiállított élőlényvázak egy kis részéből az iskola folyosóján láthatnak állandó kiállítást. Május 8-án 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.
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Április 20-án Pákozdra és Sukoróra kirándulást szervezett az érdeklődő tanulóinknak Bán Balázs tanár úr. Április 22-én a Föld
napja alkalmából csatlakoztunk az országos hulladékgyűjtő akcióhoz és osztályaink védőfelszerelésben segítettek a falu
megtisztításában.
Április 24-én vettünk részt a sárszentmihályi Zichy napok versenyein is, ahol négy versenyen értünk el első helyezést: hangos
olvasás és aszfaltrajz első és második osztálynak, és a kompetenciára épülő komplex tanulmányi versenyeken. Az első helyezettek
igazgatói dicséretben részesültek, nevüket a cikk végén olvashatják. Második helyezést a 3-4. osztályosok aszfaltrajz versenyen
szereztek: Benkő Dorina, Málik Dorina, Kubik Dániel. Fekete Máté helyesírás versenyen ért el második helyezést.
Április 24-én táncszakköröseink Leitner Tamásné vezetésével bemutatkoztak Szabadbattyánban a Gyermekszínjátszók
Találkozóján. A nagy sikerre való tekintettel május 5-én a szabadbattyáni általános iskolában két fellépésre kaptak meghívást. A falu
lakosainak pedig a május elsejei kistérségi majálison mutatkoztak be néhány műsorszámukkal. Április végén-május elején került
megrendezésre az osztályonkénti nyelvtan, helyesírási versenyünk. Első helyezéseket az alábbi tanulóink érték el: Suha Alexandra,
Rudniczai Kira, Fekete Máté, Filkorn László, Váradi Márk, Székely Tamás, Brownwood Elizabeth és Kozma Evelin.
Május elején a hagyományokhoz híven az Anyák napját osztálykeretben tartottuk osztályfőnökeink vezetésével. Május 13-án házi
vers- és prózamondó versenyt szerveztünk. Az 1. osztályból első helyezett lett Soós Benedek, a 2. osztályból Nagy Friderika és a 3. és 4.
osztályból Szabó Raul.
Május 25-én a 7. és 8. osztályosoknak hagyományos vizsgajellegű beszámolónkat tartottuk, míg 27-én a 4., 6. és 8. osztályosaink
országos kompetenciamérésen vettek részt.
Június 6-án Szabó Gyöngyi tanárnő szervezte gyermeknapunkat, amit az iskola területén tartottuk. A kötélhúzástól az aszfaltrajzon
át a lisztfújásig, asztaliteniszig igen sokféle versenyt, játékos és szellemi vetélkedőt szerveztünk, amiken minden évben nagy
lelkesedéssel vettek részt gyermekeink. Alapítványunk egy jégkrémet osztott ki mindenkinek. Gyermeknapi ajándékaink jó részét idén
a McDonalds ajánlotta fel. Ezúton is köszönjük felajánlásukat.

Június 9-én az alsósok az év végi kirándulás keretében Komáromban a Monostori erődöt illetve kiállításait (pékmúzeumot,
hadtörténeti kiállítást), és Fehérvárcsurgón a kastélyt látogatták meg.

Június 10-én Bakonybélbe és környékére (Szent Gellért forrás, Kisszépalma Vadászház, Bakony túra, Százhalmok), Pápára a
strandfürdőbe és a Kékfestő Múzeumba kirándultak felsőseink. Bakonybél környékén néhány látványossághoz kisvonattal utazhattak
tanulóink. Az év végi kirándulást alapítványunk személyenként 1500 forinttal támogatta.
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Az utolsó tanítási napunk június 10-én volt. A
ballagás és tanévzáró ünnepségünket június 12-én
tartottuk. Az ott elhangzottak közül a tanévre
vonatkozó néhány fontos dolgot kiemelnék.
Tizenkettő nyolcadikosunk ballagott el tőlünk,
osztályfőnökük Bognár Andrea tanárnő vezetésével. A nyolcadik osztályosok pályaválasztása
eredményesen zárult. Nagy örömünkre minden
tanulót felvettek valamilyen középiskolába a
rendes felvételi eljárás keretében. Tanulónk 92%át vették fel az általuk első vagy második helyen
megjelölt középiskolába, az első helyen megjelölt
iskolába 8 tanulót, a második helyre 3 főt, míg egy
tanulónkat a harmadik helyen megjelölt középiskolába.
Iskolánk tanulmányi átlageredménye magas:
4, az alsóban 4,46, a felsőben 3,85.
Külön kiemelném itt is azokat, akikre büszkék
lehetünk tanulmányi vagy versenyeredményük,
magatartásuk vagy szorgalmuk miatt. Az első
osztályból Király Lilla, Nagy Gréta, Soós Benedek
és Suha Alexandra, a második osztályból Nagy
Friderika, Rudniczai Kira és Székely Péter, a
harmadik osztályból Brownwood Esther, Farádi
Tamás, Fekete Máté, a negyedik osztályból,
Balogh Dóra és Filkorn László, az ötödikből
Brownwood András kiváló tanulmányi eredménye
és példamutató magatartása miatt kapott
jutalomkönyvet. Versenyeken elért első helyezése
miatt igazgatói dicséretben részesítettük Soós
Benedeket és Rudniczai Kírát a sárszentmihályi
hangos olvasási versenyen, Nagy Grétát, Nagy
Friderikát, Hegedűs Jázmint és Markovits Vivient
a sárszentmihályi és a nádasdladányi rajzversenyen elért első helyezéséért. Szabó Raul a nádasdladányi mesemondó verseny, Brownwood András,
Váradi Márk, Budai Gergely és Mucsi Gergely
pedig a sárszentmihályi kompetenciára épülő
komplex tanulmányi csapatvetélkedő első helyezésért kapott igazgatói dicséretet. A szép eredmények mellett sajnos meg kell említenem a sikertelenségeket is. Idén a felsőben 3 tanulónk bukott
több tantárgyból, mindegyikük javítóvizsgát tehet.
Remélem élnek a lehetőséggel, és legalább a
pótvizsgán teljesítik a minimális követelményeket!
Idén a hiányzások átlaga 8 nap tanulónként.
Kiemelném a legkevesebbet hiányzó osztályokat:
az alsóban a negyedik osztály (6 nap/tanuló),
felsőben a nyolcadik osztály (5 nap/tanuló).
Nyári napközis tábort tartunk június 15-től
26-ig a június 8-ig jelentkezetteknek, a kiküldött
program alapján.
Néhány közérdekű közlemény: A javítóvizsga
időpontja augusztus 25., 9 óra.
A tankönyvpénz-befizetés várhatóan augusztus 28-án és 31-én lesz 7.30-tól 14.00-ig. Aki kedvezményes, ingyenes tankönyvre jogosult, a szükséges igazolást köteles hozni. A következő tanév
első napja szeptember 1., kedd. Szokásainkhoz
híven az első órában lesz a tanévnyitó ünnepség,
ezért mindenki ünneplőben jöjjön. A többi óra
osztályfőnöki lesz. Mindenkinek kívánok jó
pihenést a nyári szünetre, és a gyerekeket várjuk
vissza kipihenten szeptember elején!
Liedermajer Heléna
intézményvezető
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ISKOLAI KARATE PROGRAM
Az A.J.K.A.-I. Shotokan Karate-Do Szövetség életben egyedülálló módon,
első alkalommal indította be a Nemzeti Alaptantervben is helyet kapott új
oktatási programnak megfelelő képzését.
A helyszíne községünk intézménye a Géza Fejedelem Általános Iskola, ahol
a 2008/2009-es tanévben az általános iskolai tanterv testnevelés tantárgya
keretében beindult a karate oktatás.
Az oktatást Sensei Rétlaki Gábor 6. Danos karate mester felügyeletével az
A.J.K.A.-I. Shotokan Karate-Do Szövetség által delegált szaktanárok, karate
oktatók végzik. Jelenleg Sensei Soós Tamás 3. Danos karate mester foglalkozik a
tanulókkal az iskolai foglalkozásokon.
2009. május 12-én került sor az első karate övvizsgára, melyen a tanulók
bemutatták, hogy mit is tanultak az első évfolyamon. A vizsgát, melyet az iskolás
társak, a szülők és nem utolsó sorban az igazgatónő, valamint a polgármester úr
is megtekintett sikeresen fejeződött be mindenki számára. A bemutatott
gyakorlati és elméleti anyag elsajátításában kiemelkedő teljesítményéért
Hadobás Vajk Álmos kiérdemelte a legjobb vizsgázónak járó címet.
Iskolánk és Szövetségünk büszke arra, hogy nekünk sikerült ezt a programot
megvalósítani valamint, hogy ezáltal egy újfajta képzéssel színesítettük a
tanulást gyermekeink számára és ezzel is öregbítjük a magyar karate jó hírnevét!

PEDAGÓGUSNAP
2009. június 11-én tartotta meg községünk a Pedagógusnapi megemlékezést.
A Polgármesteri Hivatal nagytermében az Önkormányzat nevében Bognár
József polgármester úr és Farkas Ferenc alpolgármester úr köszöntötte a
megjelent óvodai és iskolai nevelőket, pedagógusokat és segítőiket.

2009 JÚNIUS
Polgármester úr beszédében értékelte az elmúlt évet,
megköszönte mindenkinek a sok fáradságos munkát, majd egy
kis ajándékkal és virággal kedveskedett a megjelenteknek.
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ez a rendezvény, mely a településeken működő civil szervezetek,
intézmények és önkormányzatok közös szervezéssel valósult
meg. A rendezvény egységét a közös felvonulás a színes
programok, valamint az együtt eltöltött nap élménye jelentette,
egyben lehetőséget teremtve településünk bemutatására, a
közelgő millenniumi ünnepünk előkészítésére.

Ez a nap a legszebb példája az összefogásnak, a közös tenni
akarásnak, és lehetőség, hogy egy közel hasonló adottságú és
földrajzilag kötődő települések lakói, szervezeti megismerhessék
egymást.
A nap zárásaként a fesztivál vándorzászlaját Sárkeszi Község
vette át.
Köszönet illeti a rendezvény megszervezésében és
megvalósításában részt vevő civilszervezeteket, intézményeket
képviselő személyeket.
Bognár József
polgármester

CIVIL HÍREK
Emma napi zarándoklat (2009. április 18.)
Az idei évben második alkalommal került megszervezésre a
szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház vezetésével és
a településünk civil szervezeteinek, valamint a katolikus
egyházközség részvételével április 18-án az „Emma napi
zarándoklat és megemlékezés”. A három települést
(Szabadbattyán, Úrhida, Sárpentele) érintő program emléket állít
Batthyány Emma Róza grófnő tevékenységének. A Szabadbattyán és Székesfehérvár között fekvő lankás területet a XIX.
Század második felében legelőként használták. Egy pásztort
valószínűleg az akkortájt még gyakori homoki vipera megmart és
az életét már nem tudták megmenteni. Az ö emlékére Batthyány
Emma Róza grófnő kápolnát építtetett, melyet Szent Vendel a
pásztorok védőszentje nevét kapta. A szőlőket pusztító filoxéra
járványt követően ez a terület homokos talajánál fogva nagyon
alkalmasnak ígérkezett szőlőtelepítésre, és nagyon sok úrhidai
gazda vásárolt itt a 1800' évek végén szőlőterületet. A kicsi
kápolna és a mellette épült harangláb délben megkonduló
harangja évtizedeken keresztül jelezte a gazdák számára a
napfordulót.

Sárrét Fesztivál és Majális (2009. május 1.)
Május elsején, második alkalommal került megrendezésre a
Sárrét Fesztivál és Majális elnevezésű térségi szintű, Kőszárhegy,
Szabadbattyán, Úrhida, Sárszentmihály, Sárkeszi, Nádasdladány,
Jenő, Füle települések közös kulturális rendezvénye.
A regionalitás, a közösségi összefogás, a civil szervezetek és
az önkormányzatok együttműködésének egyik fontos állomása

Miklós János kerámiaszobrász kiállítása,
Úrhida története című előadás.
Tájház (közösségiház) (2009. május 22.)
Miklós János a Magyar
Alkotóművészek Országos
Egyesületének, a Székesfehérvári Művészek Társaságának valamint a „Parázs”
művészeti csoport tagja. Kerámia szobrokat készít, így a
képzőművészet és iparművészet
kevésbé ismert határait járja.
Székesfehérváron született
1950-ben. Térplasztikái az
egyetemesség és az ember számára csak közvetetten érzékelhető világ egységét, rendjét a
lét törékenységét sugallják.
A térformák színvilága az anyag belső energiáiból táplálkozva
a kerámiafestészetet nem felületi, hanem gondolati eszenciaként
vetítik a szemlélő elé. Miklós János azok közül az alkotók közül
való, akik érzik és tudják az agyagművesség archaikus voltát,
ismerik a történelmét és a kifejező lehetőségeit ma.
Falikorongjain sajátos szimbólumrendszert használ, melyben
fellelhetők az ősi magyar mondavilág motívumkincsei.
Alapvetőnek tartja a mesterség tisztán tartását. Gondolatilag és
formailag ehhez alkalmazkodik. Évek óta foglalkoztatja a Világ,
az Ember születése előtti pillanat mindent tudó formája, a Mag, a
Csíra. Egyénileg kialakított felületi technikái sajátos
kerámiagrafikai műfajt hoznak létre. Miklós János rendszeresen
részt vesz kiállításokon, alkotásait több országos pályázaton
részesítették díjazásban.

8

ÚRHIDAI HÍREK

A kiállítás

Boldog Gizella nevére szentelt templom ereklyéi egyenesen
Passauból, abból a rendházból érkeztek, ahol Gizella királynénk
utolsó éveit töltötte. Az impozáns modern templom a terület talán
legmagasabb pontján épült, harangja Svájci adományból került a
toronyba.

megnyitóját
kővetően
Miklós Árpád
tekerőlant
műsorát
halhatta
a „nagyérdemű”.

Úrhida történetéről Siklósi Gyula és Fülöp Gyula régészek
tartottak előadást, az est zárásaként a várpalotai Égikapunyitó
dobkör táltosdobosainak műsorát látták és hallgatták az
érdeklődők.
Csodálatos, felemelő és torokszorító érzés volt, amikor a szentelés
végén az egybegyűltekkel közösen, őszinte hittel, erőtől duzzadón,
hangosan elénekeltük a magyar himnuszt. Minden magyar embernek
kívánom ezt a varázslatos érzést. Másnap abban a megtiszteltetésben
volt részünk, hogy Vilmos atya meghívására az első szentmisén is
részt vehettünk.
Polyák István

Marosludassal
a partnertelepülési megállapodás aláírása.
Marosludas (2009. május 30.)

A program mérföldkőnek számit a Tájház életében, mivel
ilyen egész estét betöltő színvonalas rendezvény nem volt
eddig az épület falai között.
A Tájház egyre inkább kezdi betölteni szerepét, korábbi
elképzeléseinknek megfelelően a helyi kulturális és
közösségi élet központjává válik.
Bognár József
polgármester

Templomszentelés Marosludason.
Marosludas (2009. május 16.)
Az erdélyi Marosludas település magyar közösségének a
meghívására az Úrhidai Nyugdíjas Egyesület delegációja
május 16-án a helyi Andrási Telep új katolikus templomának
szentelésén vett részt. A különösen megható egyházi
ünnepségen több mint ezer ember vett részt. A meghívott
vendégek között az első sorokban különböző felekezetek
egyházi személyiségei, Marosludas polgármestere és a
testület tanácsosai, valamint a testvértelepülések delegációi
foglaltak helyet. Szent István királyunk hitvese,

Hosszú egyeztetések és kölcsönös látogatások eredményeként
aláírásra került a két település közötti partnertelepülési megállapodás.
A szerződés aláírásával szeretnénk lehetőséget biztosítani a két
település lakosságának, vállalkozóinak, hogy kölcsönös előnyökön
alapuló kapcsolatok alakuljanak, valamint lehetőség a civil
szervezeteink, egyesületeink számára, hogy kulturális értékeink,
hagyományaink bemutatásával tovább erősítsék a két ország közötti
jó kapcsolatokat.
A megállapodás megerősítésére Úrhidán, a millenniumi ünnepség
keretei között kerül sor.
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Karateklub élete








Harangozó Roland egyéni kumite versenyszámban
Ivanics József egyéni kumite versenyszámban
Simon Csaba Botond egyéni kumite versenyszámban
Szabó Edvin csapat formagyakorlatban
Filkorn László – Szabó Raul csapat formagyakorlatban
Harangozó Roland – Varga István – Mocsonaki József
csapat kumite versenyszámban
 Dumics Tamás – Simon Csaba Botond – Markovits
Kevin csapat formagyakorlatban

Bronzérmesek:

II. ALBA SHOTO KUPA
2009. május 03-án került megrendezésre
a II. Alba Shoto Kupa Csór városában.
A versenyen az Alba Shotokan Dojo KSE 112 egyéni
versenyzője vett részt.
Aki eredményes akart lenni ebben a mezőnyben, rendkívül
nehéz feladat előtt állt, hiszen itt szinte mindenki ismerte az
ellenfelét. Így bizony muszáj volt kis versenyzőinknek valami
újat, tőle szokatlant bemutatni, vagy szerepeltetni a technikai
repertoárjában. Minden versenyszámban szép számmal álltak
rajthoz korábbi hazai- és nemzetközi bajnokságok győztesei,
helyezettei.
A bírókat is próbára tették a 2 küzdőtéren reggeltől kora
délutánig zajló formagyakorlat és a küzdelem versenyszámok.
Először a selejtezőket rendezték, majd egyből a döntőket. Az
eredményhirdetésre a nap végén került sor.
Versenyzőink közül mindkét versenyszámban indultak
karatékák és próbáltak eredményesek lenni, ami a mezőnyt
elnézve borzasztó nehéznek tűnt. Mindenki végrehajtotta
gyakorlatát legjobb tudása szerint.
A verseny tapasztalatszerzésre is remek alkalom volt mind a
versenyzőknek, mind a csapat edzőjének. Így a szeptember 2-6.
között megrendezésre kerülő WUKF Gyermek, Kadett és Junior
EB, melynek a romániai Constanta városa ad helyt reményeink
szerint már eredményesebb lesz, mint a múlt évi olaszországi VB,
hisz az elvárásoknak megfelelően tudunk felkészülni a
megmérettetésre. Addig is jó nyaralást mindenkinek!

Aranyérmesek:





Mocsonaki József egyéni kumite versenyszámban
Varga István egyéni kumite versenyszámban
Szabó Edvin csapat kumite versenyszámban
Harangozó Roland –
Varga István – Mocsonaki József
csapat formagyakorlatban
 Farádi Tamás – Mocsonaki Balázs –
Estelecki Balázs csapat formagyakorlatban

Ezüstérmesek:








Estelecki Balázs egyéni kata versenyszámban
Varga István egyéni kata versenyszámban
Markovits Kevin egyéni kata versenyszámban
Mocsonaki József egyéni kata versenyszámban
Simon Csaba Botond egyéni kata versenyszámban
Estelecki Mercédesz egyéni kumite versenyszámban
Fister Patrik egyéni kumite versenyszámban












Dumics Tamás egyéni kata versenyszámban
Estelecki Mercédesz egyéni kata versenyszámban
Farádi Tamás egyéni kata versenyszámban
Ivanics József egyéni kata versenyszámban
Szabó Edvin egyéni kata versenyszámban
Estelecki Balázs egyéni kumite versenyszámban
Ivanics Zoltán egyéni kumite versenyszámban
Szabó Raul egyéni kumite versenyszámban
Szabó Edvin egyéni kumite versenyszámban
Fister Patrik – Zseli Bálint – Somogyi Kristóf csapat
formagyakorlatban
 Farádi Tamás – Mocsonaki Balázs – Estelecki Balázs
csapat kumite versenyszámban
Soós Tamás karate oktató 2 arany- és 2 bronzéremmel járult
hozzá az úrhidai csapat eredményességéhez.

Különdíjasok:
A legeredményesebb úrhidai versenyző:
Mocsonaki József
13-14 év közötti korcsoport legeredményesebb versenyző:
Varga István
36 év feletti korcsoport legeredményesebb versenyző:
Soós Tamás

MINDENKINEK GRATULÁLUNK
A SIKERES VERSENYZÉSHEZ!!!
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A „Szittya” Sárrét Vidéki
Lovas Egyesület hírei
Beköszöntött a jó idő, ezzel együtt jár az is, hogy egyre
több szabadtéri program kerül megrendezésre, melyekre
Egyesületünket is szívesen meghívják.
2009. április 18-án, lóháton, illetve lovas kocsikkal
kilátogattunk a mára már hagyományossá vált
zarándoklatra, a Szent Vendel-kápolnához. Mayer László
plébános úr, illetve Pintérné Koczó Zsófia református
lelkész megható beszédükkel, ünnepi hangulatot varázsolt
az eseményre. Egyesületünk munkáját, a szabadbattyáni
Római Katolikus Egyházközség, egy szalaggal jutalmazta,
melyet Mayer atya felszentelt, mi pedig büszkén
akasztottunk a zászlónkra. Ezt követően, a Szabadbattyánért Egyesület vendégszeretetét élvezhettük, majd
az Úrhidai Nyugdíjasklub tette színesebbé előadásukkal
az ünnepélyt.
2009. május 1. A dal szerint 8 óra munka, 8 óra
pihenés, 8 óra szórakozás az optimális időbeosztás. Mi a
munka ünnepén ezt megszegtük, és csak a szórakozás és a
szórakoztatás lebegett a szemünk előtt. Ebben az évben
Úrhida adott otthont a Sárrét majálisnak, ez annyit jelent,
hogy Kőszárhegy-Szabadbattyán-Úrhida-Sárszentmihály-Sárkeszi-Nádasdladány-Jenő-Füle települések,
ezen a közös kulturális eseményen mulathattak együtt.
A kilátogatókra rengeteg színes program várt, lehetett
lovagolni, lovas kocsikázni, íjászkodni, illetve egy
tradicionális magyar fegyverekből álló kiállítást is meg
lehetett tekinteni, a nap színvonalát emelték a
színpadi előadások, mint például a táncok, énekek.
A délre elkészült ételekkel pedig garantáltuk, hogy
gyomor ne maradjon üresen.
2009. május 9. Ez a nap az állatbará-toknak
kedvezett, hiszen a Nádasdladányi önkormányzat
szervezésében, ebben az évben került először
megrendezésre a „Regionális házi kedvenc kisállatkiállítás és börze”. Természetesen Egyesületünk is
kilátogatott a rendezvényre, melyre vittunk
magunkkal több lovat, pónit, leguánt, vaddisznót.
Az eseményt különböző előadások színesítették, a
baráti hangulatról, mi magunk gondoskodtunk,
hiszen ott helyben készítettük el a bográcsos
ebédünket. Délután lehetőségünk nyílt, a kastélyt
is megtekinteni, ami teljesen lenyűgözött
mindenkit.
2009. május 16-án Egyesületünk, a Szabadbattyánért Egyesület által megrendezett gyermeknapon vettünk részt. Ez a nap, családias hangulatban telt el, szerencsére sokan kilátogattak.
A leglelkesebbek a fiatalok voltak, hiszen
elsajátíthatták, az íjászkodás alapjait, lehetőségük
volt lovagolni, kreativitásukat, gyorsaságukat
különféle ügyességi versenyeken mérhették össze,
mint például a talicskatoló verseny.

Továbbá, kipróbálhatták a légpuska lövészetet, a hatalmas homokvárépítést, a helyi gazdák jóvoltából pedig
közelebbről is megtekinthették a mezőgazdasági gépeket.
Ez a nap, valóban a gyerekekről szólt, akik ezt szemmel
láthatóan élvezték is.
Ezúton is szeretnénk megköszönni, mindenkinek, aki
segíti a munkánkat. lehet találni
2009.május 22: Az ezeréves falu ünnepi rendezvényei
sorában pénteken este a tájházban nyitották meg Miklós
János kerámiaszobrász kiállítását. Az alkotó térplasztikái a
lét törékenységét sugallják. Falikorongjain sajátos
szimbólumrendszert használ, amelyben fellelhetők az ősi
magyar mondavilág motívumkincsei. Úrhida történetéről
Fülöp Gyula és Siklósi Gyula régész tartott előadást. A
programot a várpalotai Égikapunyitó dobkör
sámándobosainak előadása zárta.
2009.május31:
A nádasdladányi önkormányzat által szervezett
gyermeknapon tettük a dolgunkat, de már
legtöbb lovasunk szeme előtt a Sárkeszin június 13.án megrendezésre kerülő családi lovasnap lebeg melyre
nem kis készülődés folyik mivel ez már maguknak a
lovasoknak is
majális lesz. Mindenről további információt képekkel
is a : http://www.szittyalovas.hu/
oldalon találnak a kedves érdeklődők.
Áldás, békesség,
Szittya Sárrét Vidéki Lovas Egyesület
Horváth Edit
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ÚRHIDA KÖZSÉG
MILLENNIUMI
ÜNNEPE!
2009. AUGUSZTUS 20-21-22.
augusztus 20-án:
KATOLIKUS TEMPLOM:
12.00-tól Szentmise (kenyérszentelés,
I.-II. világháború áldozatai, koszorúzás)
TÁJHÁZ:
18.00-tól

Millenniumi rendezvény megnyitása.
Megnyitó

augusztus 22-én:
FUTBALLPÁLYA:
Úrhida Kupa Futballtorna
VI. Úrhidai Csülökfesztivál
ISKOLA UDVAR:
Nemzetközi Nyugdíjas Találkozó
ISKOLA UDVAR:
19.00-tól EVM zenekar műsora
21.00-tól ANIMÁL CANNIBALS együttes műsora
22.00-tól Bál

Kézműves Foglalkozás Úrhidán

augusztus 21-én:
KATOLIKUS TEMPLOM:
09.50-től
10.00-kor
10.10-tól

helyek elfoglalása.
a Szent Korona fogadása.
(Boldogasszony Anyánk)
Püspöki szentmise
Korona közszemlére kitéve 16 óráig

ISKOLA UDVAR:
11.00-tól Ünnepi köszöntők
11.30-tól Úrhida Község Képviselő-testülete által
adományozott kitüntetések átadása
ÖNKORMÁNYZAT NAGYTEREM:
12.00-tól

Polyák István Festőművész
kiállításának megnyitója
Marosludassal a partnertelepülési
megállapodás aláírása.

KATOLIKUS TEMPLOM:
14.00-tól Szent Cecília Kórus műsora
14.30-tól SEBESTYÉN MÁRTA (60 perc)
15.30-tól a Szent Korona története (előadás)
FUTBALLPÁLYA:

Egész napos program

16-0018.00-ig Hagyományőrző íjász lovas bemutatók
ISKOLA UDVAR:
18.30-tól

Néptánc és Népzenei csoportok

21.00-tól
22.00-tól

bemutatója
VARGA MIKLÓS műsora (60 perc)
Tűzijáték (himnusz)

Kézműves foglalkozás indult 2008 decemberétől az Úrhidai
Polgármesteri Hivatalban. A foglalkozások havi egy alkalommal
hétfői napokon este 6 órától körülbelül 8-ig tartanak. A szükséges
anyagok minden foglalkozáson biztosítottak, az anyagköltségek
a felhasznált mennyiségnek megfelelően a résztvevők között
kerül elosztásra.
Jelentkezni és érdeklődni a nagyedoka@gmail.com e-mail
címen lehet.
A foglalkozáson a következő technikákkal lehet
megismerkedni: mozaik, dekopázs, porcelánfestés, üvegfestés, és
egyéb lakásdíszek készítése.
Kisebb gyerekek részvétele segítő felnőttel együtt ajánlott.
Mindenkit szeretettel várunk, aki szeret kézműveskedni!
Horváth Edit

SVÉD MASSZÁZS
Szeretettel várok mindenkit.

Viktor Judit
okleveles masszőr

Bejelentkezés:

06/ 30/ 9944-334
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ÚRHIDAI
LOVAS EGYESÜLET
Május 24-én vendégül láttuk a VELO-s (ép

és sérült lovasok) túrázókat akik Keszthelyről
lovagoltak Budapestre a Nemzeti Vágtára.
A mozgássérült lovasaik indultak a
Nemzeti Vágtán, amire ép versenytársukkal,
Oszter Alexandrával együtt készülnek fel a
Keszthelytől Budapestig tartó VELO Túrán.
A lovasokkal együtt lovagoltunk VillonyaÚrhida-Székesfehérvár útvonalon, és a
lovaknak szállást biztosítottunk.
( a képen Oszter Alexandra és kísérőjük Vígvári Dénes)

Kisláng – A díjugrató lovasversenyt a pünkösdi falunapok egyik programjaként rendezték meg
szombaton a sportpályánál. Tizenegy településről mintegy huszonöten versenyeztek.
A díjugrató verseny az országos bajnokság egyik pontszerző versenye.
Eredmények a versenyszámok dobogós helyezettjei:
C0 nyitott: 3. helyezettje Vígvári Dénes, Univerzum lovával Úrhidai Lovas Egyesület
(Forrás: Fejér Megyei Hírlap 2009. június 5. szám)

Vígvári György

K Ö Z Ö N S É G S Z O L G Á L AT
A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-15.30 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 13.00-17.00 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8.00-11.00 óráig
Tel./fax: (22) 364-514

Háziorvos rendelési ideje:
Dr. Bíró János
Tel.: (22) 364-517
Hétfő:
08.00 - 12.00 óráig
Kedd:
14.00 - 18.00 óráig
Szerda:
08.00 - 12.00 óráig
Csütörtök: 12.00 - 16.00 óráig
Péntek:
08.00 - 12.00 óráig
Terhes tanácsadás:
Kedd:
12.00 - 14.00 óráig

A polgármester fogadónapja:
Ügyfélfogadási időben
Tel.: (22) 588-111
A jegyző fogadónapja:
Ügyfélfogadási időben
Tel.: (22) 364-514
Falugazdász fogadónapja:
Balázsik Zsófia
Hétfő: 7.30-10.00 óráig
Tel.: (30) 698-9103
Gyermekjóléti szolgálat
ügyfélfogadási rendje:
Az úrhidai polgármesteri
hivatalban:
Szerda 10.00-12.00 óráig
Tel.: (22) 364-514
Székesfehérvár, Tolnai u. 10. szám alatt:
Kedd: 13.00-16.00 óráig
Tel.: (22) 332-058

ÚRHIDAI
HÍREK

Védőnő rendelési ideje:
Soósné Fekete Éva
Tel.: (22) 364-517
Terhes tanácsadás:
Kedd: 08.00 10.00 óráig
Csecsemő tanácsadás:
Kedd: 10.00 12.00 óráig

Gyermekorvos rendelési ideje:
Dr. Fülöp Edit
Tel.: (22) 364-517
Hétfő: 12.00-13.00 óráig
Csütörtök: 11.00-12.00 óráig
Fogorvosi szolgálat: (Szabadbattyán)
Dr. Kis Piroska Tel.: (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

Városkörnyéki ügyelet:
Orvosok Háza
Székesfehérvár, Seregélyesi út 17.
Tel.: (22) 501-220
Fogorvosi ügyelet:
Tel.: (22) 502-140
Munkanapokon:
16.00 órától másnap reggel 8.00-ig
Hétvégén:
az utolsó munkanap 16.00 órától
az első munkanap reggel 8.00 óráig

E.ON Észak-dunántúli
Áramszolgáltató Zrt.
Győr, Kandó Kálmán út 11-13.
Ügyfélszolgálat: 06-40-220-220
Hibabejelentés: 06-40-330-330
Közvilágítás hibabejelentő:
06-40-330-330
E.On Dél-dunántúli Gázszolgáltató Zrt.
Székesfehérvári Régió
Székesfehérvár, Királysor 1/a.
Hibabejelentés: 06-40-404-040

Gyógyszertár nyitva tartás:
Hétfőtől-péntekig: 8-16 óráig
Tel: (22) 789-195

Építésügy Szfvár, 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-ig
Péntek: 8.00-12.00 óráig

Könyvtári nyitva tartás:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig
Szerda: 14.00-17.00 óráig

Lakossági Szennyvízszippantás:
ÓZON KFT. Szfvár. Várfok u 1
Tel: 22/ 315-307, 505-320

A posta nyitva tartása:
Hétfő-péntek: 08.00 - 12.00 óráig
12.30 - 16.00 óráig
Szombat:
08.00 12.00 óráig
Tel.: (22) 787-402

Segélyhívók: Rendőrség: 107
Tűzoltók:
105
Mentők:
104

Állatorvosi szolgálat:
Dr. Somogyi Lajos tel: (22) 363-117
Szabadbattyán, Széchenyi u. 16/a.

Úrhida Község hivatalos honlapja:
www.urhida.hu

FELELŐS KIADÓ: BRIBEN NYOMDA KFT. – ÚRHIDA, ZRÍNYI U. 10.
SZERKESZTŐSÉG: POLGÁRMESTERI HIVATAL, TEL., FAX: (22) 364-514
8142 ÚRHIDA, KOSSUTH L. U. 66. • Úrhida Község hivatalos honlapja: www.urhida.hu

