Úrhidai Nyárköszöntő Gyereknap!

Tisztelt Úrhidai Polgárok!

2010. június 5.
programterv
09 órától: Futballtorna
- Játékos ügyességi vetélkedők
- Henna
- Lovaglás
- Kézműves foglalkozások
- Arcfestés
- Játékos foglalkozások
11 órától: Karate bemutató
13 órától: Eredményhirdetés, Ebéd
Nős – Nőtlen futballmérkőzés
15 órától: Bábszínház

Egész nap ingyenes légvár és
Sajti Pajti bohóc szórakoztatja a gyerekeket.

A képviselő-testület 2007-ben látva a település töretlen, dinamikus fejlődését és az országban kialakult egészségügyi helyzetet, úgy ítélte meg, hogy nem várhat tovább Úrhida
egészségügyi alapellátás-színvonalának javítása és napi szinten való elérhetőségének biztosítása. A 2008. január 1-től önálló védőnői, valamint 2008. február 1-től önálló felnőtt
házi orvosi körzet kialakítását követően a testület elsődleges feladatának tekintette az
egészségügyi központ megépítését.
2009. szeptember 23-án a munkaterület átadással kezdetét vette az épület kivitelezése és
ezzel elkezdődött a településközpont építése és felújítása. A Kossuth és Zrínyi utca sarkán
megvalósuló fejlesztéssel realizálódik a képviselő-testület által ciklusprogramként vállalt
egyik fő célkitűzés, Úrhida egészségügyi alapellátásának átalakítása. A felnőtt és gyermekorvosi rendelőt, valamint védőnői tanácsadót magába foglaló épület, amely 254 m2-en
került kialakításra, teljes költségét a képviselő-testület a fel nem vett tiszteletdíjakból
ﬁnanszírozta. Az épület műszaki átadása a téli rossz időjárási körülmények miatt a tervezett
időponthoz képest két hetet csúszott.
Az épület átadással párhuzamosan kezdetét vette a Kossuth utca önkormányzat és az
Egészségház közötti szakaszán, a járda és parkolók kialakítása, így az épület már környezetében is megszépülve kerülhet átadásra.

Meghívó
Szeretettel várnak mindenkit a szervezők
Óvoda, Iskola, Szülői munkaközösségek, Karate Klub, Székesfehérvári Kistérségi Szociális
Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálata, Egyházközség, Női tornaklub, Úrhidáért
Egyesület, Úrhidai Lovas Egyesület, Szittya Sárrét Vidéki Lovas Egyesület, Barátság Klub,
Támogató; Úrhida Községi Önkormányzat

ÚRHIDAI HÍREK különszám

Úrhida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete szeretettel meghívja Önt és kedves
családját 2010. május 7-én 13.00-kor az Úrhidai Egészségház avató ünnepségére.
A rendezvényen kerül felavatásra a Falvak Kultúrájáért Alapítvány által készített és
a tavalyi évben bemutatott Millenniumi Emlékoszlop, valamint átadásra kerülnek az
elmúlt időszakban készült utak.
Bognár József
polgármester
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Az egészségház elkészültével a következőképpen változik az orvosok és a védőnő elérhetősége valamin a rendelési idő.
Felnőtt Háziorvosi Rendelő - Rendel: Dr. Bíró János
Tel: 20/ 8236457
Rendelési idő:
Hétfő: 08.00-12.00
Kedd:
14.00-18.00
Szerda:
08.00-11.00
Csütörtök:
13.00-16.00
Péntek:
08.00-12.00
Várandós tanácsadás bejelentkezés alapján kedd: 12.00-14.00
Munkaidőn kívül a Városkörnyéki Ügyeletet lehet igénybe venni, melynek helye:
Szfvár, Seregélyesi u. 17 - Orvosok Háza, telefonszám: 22/501-220.
Mentők: 104.
Rendelő illetve előjegyzés kérés telefonszáma: 22/ 786-886
Fekvőbeteg-látogatási igényüket 08.00-09.00 között jelentsék be.
Gyermek háziorvosi rendelő - Rendel: Dr.Fülöp Edit
Tel: 30/ 9025-227
Rendelési idő:
Hétfő
11.30-12.30
Csütörtök 11.00-12.00
Tanácsadás:
Szerda:
10.30-11.30
Munkaidőn kívül a Városkörnyéki Ügyeletet lehet igénybe venni, melynek helye:
Szfvár, Seregélyesi u. 17 Orvosok Háza, telefonszám: 22/ 501-220.
Mentők:104
Védőnői Tanácsadó - Védőnő: Soósné Fekete Éva
Tel. : 22/ 786-626, 30/ 225-8848
Tanácsadás:
Várandós:
Kedd 08.00-10.00
Gyermek:
Kedd 10.00-12.00
Fogadóóra:
Szerda 08.00-10.00

Megújuló utcák
A képviselő-testület korábban két alkalommal is tartaléklistára került teut-pályázata
(települési belterületi közutak felújítása, korszerűsítése) a múlt évben kedvező elbírálásban
részesült. A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács mintegy 14 millió forint támogatást ítélt meg a Nefelejcs, az Ady és a Szüret utca felújítására, a csapadékvíz-elvezető
rendszer kialakítására; az önerő csaknem 20 millió forint. Az építési munkálatok április
elején kezdődtek és a napokban ezek műszaki átadása is megtörténik.
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FELHÍVÁS
2010. május 17-én
(hétfőn)

lomtalanítást
szervezünk a Vertikál Zrt. közreműködésével a településen.
Felkérjük a lakosságot, hogy a háztartásokban felgyülemlett

nem veszélyes
(azaz a háztartásokból származó, kiselejtezett bútorok, műanyagok, stb) hulladékot, a kisdarabos hulladékokat (pl.:maradék textíliák) - lehetőség szerint
zsákolva - 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 MÁJUS 17-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!
Bognár József
polgármester
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