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2007 MÁRCIUS

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Úrhidai polgárok!
A Képviselő-testület 2006. december 20-i ülésén a következőkről határozott:

- Módosította Úrhida Községi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatalának Ügyfélfogadási rendjét a következőképpen:

- Elfogadta a település közigazgatási területén az ivóvíz- és a
csatornaszolgáltatás 2007. évi díjának megállapításáról szóló
rendelet-tervezetet.
- Megbízta a Kőszerfa Bt-t az úrhidai faluház féltető elkészítési munkálatainak elvégzésével.
- Módosította a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási megállapodását, szociális alapszolgáltatások tekintetében.
- Tájékoztató hangzott el a Katasztrófavédelmi feladatokról.
- Jóváhagyta a testület 2007. évi belső ellenőrzési tervet és a
feladat ellátásával megbízta a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Igazgatóság Ellenőrzési Irodát.

2007. február 5-étől:
Hétfő: 08.00 – 15.30
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 13.00 – 17.00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 08.00 – 11.00 óráig

A Képviselő-testület 2007. január 23-án tartott ülésén történtekről:
Dr. Almásy Ferenc Városi Tiszti Főorvos tájékoztatta a képviselő-testületet az önálló háziorvosi körzet alakításának lehetőségeiről. Elmondta, megérett a település vegyes háziorvosi
körzetként való működtetésre, de mindenféleképpen gondolkodnunk kell egy új rendelő építésében, mert a jelenleginek
csak ideiglenes működési engedélye van, nem felel meg az előírásoknak.
Ezen az ülésen a következőkről hozott határozatot a képviselőtestület:
- Megbízást adott Füzi Barna mérnök úrnak az önkormányzat
épületének statikai vizsgálatainak elvégzésére.
- Döntött, hogy megvásárolja az Úrhida 449/3 helyrajzi
számú ingatlan ¾ tulajdoni hányadát, és a 450/1 és 450/2 helyrajzi számú ingatlanok 1/1 tulajdoni hányadait összesen 5.070
ezer Ft értékben. Ezzel az intézkedésével befejeződik az évek
óta tartó pereskedés Szabó István és az önkormányzat között.
- Megbízta Kercser Viktor földmérőt a Fagyöngy utca és az
Újszőlők utca irányába kapcsolódó út kitűzési munkálatainak
elvégzésével a Szabályozási Tervnek megfelelően
- Megállapodást kötött Balázs Zoltánnal az informatikai feladatok átalánydíjas ellátására.

- Nem támogatta a Kémény Zrt. kérelmét az önkormányzat
tulajdonában lévő 70.000,- Ft névértékű részvények megvásárlásával kapcsolatban.
A Képviselő-testület 2007. február 7-én tartott ülésén történtekről:
- A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 2007. évi költségvetését.
- Megbízta Kósa Istvánt az Arany János utcában a Nefelejcs
utcától az Orgona utcáig rakodógépes munkálatok elvégzésével.
- A 422 helyrajzi számú Ady utcát a 415/6 helyrajzi számú
Szüret utcához csatolta.
- A Képviselő-testület kifejezte szándékát önálló orvosi (felnőtt, gyermek) körzet, valamint önálló védőnői körzet kialakítása tekintetében.
A Képviselő-testület 2007. március 21-i ülésen a következőkről határozott:
- Megbízta Pálffy György urat a Nefelejcs utca, Szüret utca,
Ady Endre utca tervezési munkálataival.
- Megtárgyalta és támogatta Füle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szándék-nyilatkozatát, hogy a Leader programban Szabadbattyán, Sárszentmihály, Sárkeszi, Nádasdladány, Úrhida, Jenő településekkel közösen részt vesz közös
akcióterv kidolgozásában a „Sárrét Kistáji Községek Akciócsoport” keretében.
- A Képviselő-testület kifejezte azon szándékát, hogy Jenő
Községi Önkormányzat Képviselő-testületével körjegyzőség
megalapítását kezdeményezi.
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Az Önkormányzat 2006–2007. évi
költségvetésének néhány főbb száma

INFORMÁCIÓK A VIZITDÍJ
VISSZAIGÉNYLÉSÉHEZ

adatok e. Ft-ban
2006
2007
BEVÉTELEK
Saját bevételek
Ebből:
- működési bevételek
- felhalmozási bevételek
- adóbevételek (csak kommunális adó)
- pótlékok, bírságok bevételei
- egyéb bevételek, visszatérülések

35 744

26 305

7 301
21 293
6 650
50
450

679
16 756
8 220
200
450

Átengedett központi adók
ebből:
- gépjárműadó
- talajterhelési díj

11 659

13 360

11 649
10

13 160
200

112 040
23 033
13 737
75 270

78 095
0
0
78 095

Képviselők által előző években fel nem
vett tiszteletdíjból felhasználás

20 351

9 000

Tervezett hitelfelvétel

12 826

24 329

192 620

151 089

Óvodai ellátásra
27 830
Iskolai oktatásra
38 208
Polgármesteri hivatal és képv. test.
47 612
Szociális kiadásokra
12 370
Támogatások egyéb közös feladatellátára 2 085
Egyéb önkormányzati feladatokra
34 622
Ebből:
- helyi közutak felújítása
14 295
- közutak üzemeltetése
3 840
- Város és községgazdálkodás
2 636
- közvilágításra
4 440
- települési hulladékkez., köztisztasági tev. 7 090
- egyéb
2 321

4 652
12 615
38 316
11 640
2 911
37 010

Állami támogatás
- iskola támogatása
- óvoda támogatása
- egyéb feladatokra

Összes bevétel
KIADÁSOK

Kölcsön visszafizetés
Többcélú társ. hitel. orvosi ügyelethez
törlesztő részlet
Szennyvízközmű hitel törlesztés

10 398
3 960
5 282
4 800
8 921
3 649

600

0

120
13 552

187
14 091

Kötelező tartalék állami támogatásból
974
Fejlesztési elképzelésekhez szükséges keret.
Pályázati önrész
14 647

0

Összes kiadás

192 620

- Amennyiben a biztosított nyugtával, illetve számlával igazolja, hogy az adott naptári évben általa igénybe vett háziorvosi
ellátásért (ideértve a fogászati alapellátást is), illetve járóbetegszakellátásért vizitdíjat legalább már 20–20 alkalommal fizetett, a 20 alkalom feletti ellátások után fizetett vizitdíjak összegét az illetékes jegyzőtől visszaigényelheti.
- A biztosított a befizetett – nem emelt összegű – vizitdíj
visszatérítése iránti kérelmet a lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat
jegyzőjénél terjesztheti elő, legkésőbb a tárgyévet követő 60
napon belül.
- A meghatározott 20 alkalmat háziorvosi ellátások (ideértve a
fogászati alapellátást is) és járóbeteg-szakellátások (ideértve a
fogászati szakellátást is) tekintetében külön-külön kell figyelembe venni.
- A kérelemhez csatolni kell az adott naptári évben igénybe vett
ellátásokért fizetett vizitdíjakról kiállított, a vizitdíj-visszaigénylésre feljogosító nyugtát, illetve számlát, valamint a
visszaigényelt vizitdíjak befizetését igazoló nyugtát, illetve
számlát.
- A kérelemben meg kell jelölni, hogy a biztosított a vizitdíj
összegének visszatérítését postai úton, vagy az illetékes önkormányzatnál történő személyes átvétel útján igényli.
- Úrhidán minden hónap első szerdáján ügyfélfogadási időben,
a jegyző, a biztosított által személyesen előterjesztett kérelem
tárgyában – ha az ügyfél kérelmének teljes egészében helyt ad
– azonnal dönt, és gondoskodik a visszaigényelt összeg készpénzben történő azonnali kifizetéséről, amennyiben az ügyfél
fellebbezési jogáról lemondott.
Dancs Norbert
jegyző

T I S Z T E LT Ú R H I DAIAK !

29 667

Felhívjuk figyelmüket, hogy
2007. ÁRILIS 12-én 13-18 óráig és
2007. ÁPRILIS 13-án 8-13 óráig

T Ü D Ő S Z Ű R ÉS
lesz.
A SZŰRÉS VIZITDÍJAS: 300 Ft.

151 089

Tájékoztatás
Dr. Várkonyi Mária háziorvos rendelése a következőképpen módosul.
2007. április 20-án elmarad, helyette április 18-án 13 órától rendel.
2007. április 30-án elmarad, helyette május 2-án 13 órától rendel.
2007. május 20-26-ig szabadság, helyettesítés 20-án délelőtt.
2007. június 15-én elmarad, helyette június 13-án rendel.
2007. június 25 - július 14-ig szabadság, helyettesítés minden csütörtökön, délelőttönként.
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Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról
2007. április 1-től a Tbj. 39. § (2) bekezdése értelmében azok a
személyek, akik nem rendelkeznek biztosítással, és egészségügyi szolgáltatásra más jogon sem jogosultak csak az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése ellenében szerezhetnek jogot az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére. Az
egészségügyi szolgáltatási járulék összege a minimálbér, vagy
az egy főre jutó családi jövedelem, de legalább a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum 9%-a.
(Gyakorlatilag megszűnik az eltartotti pozíció alapján a biztosított jogosultságán alapuló ellátás megszerzésének lehetősége.)
A települési önkormányzat polgármestere a járulékfizetés alapjának meghatározása érdekében kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki – a kérelmező és családtagjai jövedelmére vonatkozó igazolás alapján – annak a személynek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a teljes
munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér mindenkori kötelező legkisebb összegét.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogyha az egy főre jutó havi
jövedelem nem éri el a minimálbér összegét, az egy főre jutó
jövedelem alapulvételével kell az egészségügyi szolgáltatási
járulékot fizetni.

vagyonnal, szociális rászorultként jogosult az egészségügyi
szolgáltatásra.
Ha a jövedelem nem éri el a nyugdíjminimum összegét, de
rendelkezik vagyonnal az ellátás megszerzésére már csak
járulékfizetési kötelezettség teljesítésével szerezhet jogosultságot. Alapja az öregségi nyugdíjminimum összege: (27.130,Ft).
- A megváltozott munkaképességű és munkaképesség változásának mértéke az 50 százalékot eléri, valamint az illetékes
hatóság erre vonatkozó igazolásával rendelkezik.
A megváltozott munkaképesség mértékére vonatkozó igazolást
az Országos Orvosszakértői Bizottság adja ki. (Legalább 50%
mértékben munkaképesség-csökkent, de nem részesül rendszeres szociális járadék folyósításában.)
- A reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és jövedelme nem
haladja meg a minimálbér 30 százalékát és erről nyilatkozik.
(Betöltötte a nyugdíjkorhatárt, de nem részesül nyugellátásban,
illetve jövedelme nem haladja meg, jelenleg a havi 19.650,- Ftot.)
- Hajléktalan

Az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetését a lakóhelye
szerinti illetékes adóhatóságnál kell kezdeményezni.
Járulékfizetés nélkül is jogosult az egészségügyi szolgáltatásra:
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 54. §-a alapján a szociálisan rászorult személy,
ha ezt igazoló települési önkormányzat polgármestere által
kiállított hatósági bizonyítvánnyal igazolja,
Akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, aki egyedül
élő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150%-át nem haladja meg és nem rendelkezik

A járulékfizetést a kötelezett helyett annak hozzájárulásával
más személy vagy szerv is teljesítheti. A járulékfizetés átvállalása az állami adóhatóság jóváhagyásával válik érvényessé.
Ha a járulékfizetést átvállaló személy vagy szerv nem teljesít,
az egészségügyi szolgáltatási járulékot a kötelezettnek kell
megfizetni. (Art. 20. §)
Tájékoztató az APEH honlapján - www.apeh.hu - található, a
Tbj. 39. § (2) bekezdése alapján fizetésre kötelezett személyek
részére. Az adatbejelentő száma: 07T1011.
Diószeginé Tóth Éva
igazgatási előadó

Tisztelt Úrhidaiak!
Tisztelt Úrhidai Ebtulajdonosok!
A Polgármesteri Hivatalhoz több észrevétel érkezett, hogy
az ebtartás szabályainak figyelmen kívül hagyása miatt
némely ingatlanról az ebek kijutnak az utcára, megfélemlítve az ott közlekedőket.
Kérem az érintett ebtartókat, hogy a kutyák közterületre
történő kijutását akadályozzák meg, kerítésük állagát rendszeresen ellenőrizzék, illetve ingatlanukat lássák el kerítéssel, vagy kennellel.
Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy amennyiben konkrét
esetben panasz, bejelentés érkezik, a 218/1999 (XII. 28.)
sz. Korm. rendelet alapján veszélyeztetés kutyával szabálysértés miatt 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújthatók,
szabálysértési eljárás keretében.
Együttműködésüket tisztelettel köszönöm:
Dancs Norbert
jegyző

Ezúton szeretném Önöket tájékoztatni, hogy április elsejétől ingyenes számítógép és internet hozzáférést biztosítunk a lakosság részére könyvtár nyitvatartási időben. Sok szeretettel várjuk mindazokat akik, szeretnék igénybe venni ezen szolgáltatásokat.
Nyitva tartási idő: hétfő 13–16-ig, szerda 14–17-ig.
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Gyereknapi programtervezet
2007. június 2.
09 órától
10 órától

Futballtorna
Mikka-makka játszóház
- Arcfestés
- Henna
- Kézműves foglalkozások
- Ügyességi vetélkedők
- Sajti Pajti bohóc
13 órától
Eredményhirdetés
Nős - Nőtlen futballmérkőzés
14 órától
Kerékpáros ügyességi bemutató
15 órától
Bábszínház
17 órától
Szalonnasütés, DISCO
Egész nap ingyenes légvár.

Lőrinc Pál:
Három füles
Három kis nyúl ül a réten.
Mesebeli faluszélen.
Előttük egy halom tojás,
Húsvét táján ez így szokás.

Szebb az egyik, mint a másik,
Nincsen köztük mely hibázik.
Ügyes ez a három füles,
Nem lesz a tál sehol üres.

Festék is van jócskán, bőven,
Fut az ecset tekergően.
Tojáson a színes csíkok
Olyan, mint a fürge gyíkok.

Jut is bőven minden házba,
Locsolóknak tarisznyába.
Kinek nem jut fusson ide,
Nyúlapó tesz a zsebibe.

Nyúlapó is megjön közbe,
Leül köztük ott a földre.
Nagy bajuszát simogatja,
Tojásokat válogatja.

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok mindenkinek
az Önkormányzat dolgozói és a Képviselő-testület nevében!
Bognár József
polgármester

ÓVODÁNK HÍREI
A szülők ötleteinek és szervezésének köszönhetően Mikulásdélutánt tartottunk december 6-án. A Polgármesteri Hivatal
előtt izgatottan vártuk szülőkkel, testvérekkel együtt a lóháton
érkező Mikulást. Miután bekísértük a Nagyterembe, műsorral
köszöntöttük. Ezután büfé, zsákbamacska, tánc várta a vendégeket. Mindenki jó hangulatban, maradandó élménnyel távozott.
A Mikulás-délutánon a belépőből, büféből, zsákbamacskából
befolyt összeget a SZÜLŐK az óvodának ajánlották fel. Köszönjük!
A 2006. évet a falukarácsonnyal zártuk, ahol első ízben a tájház
udvarán ünnepeltünk együtt a falu lakóival. A feldíszített fenyőfa mellett állva kis műsorral próbáltuk meghittebbé tenni az
ünnepi együttlétet.
Az új évet új ötletekkel és változásokkal kezdtük. Január 11-től
el kellett köszönnünk Ági óvónénitől, akinek helyét az addig

GYED-en lévő Szalainé Bozsák Szilvia óvodapedagógus vette
át.
Nagy örömünkre a Képviselőtestület engedélyezésével felvehettünk egy negyedik óvónőt intézményünkbe. Így új kolleganőt köszönthettünk Berki Georgina személyében.
A kicsiknek tehát két új óvó nénit kellett megismerni, mely
zökkenőmentesen és pozitív tapasztalatokkal zajlott.
Február elejétől dajkaképző tanfolyam hallgatójaként Dőryné
Zsuzsa és Lánczos Beáta látogatta intézményünket. Szorgalmasan, lelkiismeretesen teljesítették gyakorlati idejüket és ismerkedtek meg óvodai életünkkel.
Január 31-én szerdán reggel az iskolába készülő gyerekekkel
meglátogattuk az úrhidai Géza Fejedelem Általános Iskola első
osztályát. Érdekes élmény volt ez, hiszen találkoztak azok a jó
barátok, akik nemrég még egy óvodai csoportba jártak. Lencsésné Cseh Katalin vezetésével, szeretettel vártak bennünket
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egy tanóra keretében. Büszkén néztük őket, hiszen ők már olvasnak, írnak, igazi iskolások. Nemsokára mi is ennyit fogunk
tudni?
Február 2-án, pénteken délelőtt meseelőadást néztünk meg az
alsó tagozatosokkal együtt, a már jól ismert Kisteleki Úr közreműködésével.
Február 3-án, szombaton az Egyházi Bál kezdetének műsort
adtunk óvodásainkkal. Vidám farsangi dalokkal, jelenetekkel
alapoztuk meg a jó hangulatot.
Február 9-én, pénteken, a Mikulás-délután sikerén felbuzdulva
farsangi délutánt szerveztek a szülők leendő óvodásokkal, testvérekkel együtt bohóckodtak az anyukák, apukák, óvónénik,
gyerekek. Volt fánkevő-verseny, labda-táncverseny, székfoglaló, zsákbamacska. Az itt befolyt pénzösszeggel is az úrhidai
óvodát támogatta a szülői szervezet.
Reméljük, hogy ezekkel a közös programokkal nemcsak anyagi
haszonra, de feledhetetlen élményekre is szert teszünk.
Február 15-én elköszöntünk Pintér Ildikó kolleganőnktől, aki
Hegedüs Ferencnét helyettesítette élelmezésvezetőként. Köszönjük a munkádat.
Február 28-án, szerdán délután Elvira néni várta a leendő iskolásokat játékos foglalkozásra.
Március 6-án, kedden délelőtt éves gyermekvédelmi tanácskozást tartottunk a Polgármesteri Hivatalban. Az érintettekkel
együttműködve (gyermekorvos, védőnő, óvodavezető, iskolaigazgató, polgármester, jegyző, családgondozó) értékeltük a
településen élő gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése
érdekében folyó munkát.
A szülők újabb ötleteként húsvéti kellékeket értékesítenek, melyeket az általuk alapított kézműves csoportban készítettek.
A húsvéti vásár
Helye: Óvoda
Ideje: március 28-tól, szerdától minden hétköznap 7.30–10 óra,
11.30–13 óra amíg a készlet tart. (igényes mécses tartók, üvegdíszek, ajtódíszek, tojások stb...)
Az eddig befolyt adományokból a már meglévő tervek és árajánlat alapján az óvoda udvari játékainak bővítése és felújítása
kezdődik el március végén.
Április 20-án, pénteken 15 órától családi sport délutánt tartunk
az óvoda udvarán. Anyukák, apukák, gyerekek versenyeznek a
győzelemért. Persze, a részvétel a fontos!

Április 25–26–27-én (szerda, csütörtök, péntek) 8–15 óráig
óvodai beiratkozást tartunk.
A beiratkozásra várjuk azokat az úrhidai lakosú gyermekeket,
akik 2007. december 31-ig betöltik 3. életévüket.
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
- a gyermek születési, anyakönyvi kivonata
- a gyermek TAJ-száma
- Orvosi igazolás arról, hogy közösségbe léphet
- Szülő személyi igazolványa
- Szülő lakcímkártyája
Kedves leendő ovisok!
Kérjétek meg szüleiteket, nagyobb testvéreiteket, olvassák el
nektek ezt a levelet. Nagyon várunk már benneteket, ide az
óvodába. Rengeteget fogunk verselni, énekelni, rajzolni, gyurmázni. A sok szép fejlesztő játék mellett az óvónénikkel tornázunk, vágunk-ragasztunk, színezünk. Járhattok majd néptáncra,
angol-nyelvre és hittanra. Itt aztán nem lehet unatkozni!
Gyertek, várunk benneteket!
Május elejére tervezzük kirándulásunkat Börgöndpusztára. Itt
állatokat simogathatunk, megnézhetjük hogyan készül a kecskesajt. A hatalmas füves területen kedvünkre szaladgálhatunk!
Május 30-31-én tartjuk az óvoda 20. születésnapját. Ebből az
alkalomból kiállítást rendezünk a volt óvodások fényképeiből,
tárgyi emlékeiből, melyeket április végéig kérünk leadni az
óvodában!
Május 30-án az óvoda emléktábláját avatjuk fel az úrhidai
lakosú Miklós János művész úrral, aki elkészíti számunkra ezt
az emléket. A rendezvényekre meghívjuk az óvoda volt dolgozóit és volt óvodásait is!
Június 2-án, szombaton, a falu gyermeknapján veszünk részt.
A születésnapi rendezvénysorozat zárásaként június 2-án este 9
órai kezdettel bált rendezünk. Ennek bevétele az óvoda javára
történik. Ezért jöjjön el mindenki, aki a gyermekek boldog
óvodai életét szeretné elősegíteni!

Tisztelt Adózó Állampolgár!
A 2007. évtől már támogathatja adója 1%-ával az úrhidai
óvodát és óvodásokat is.
Úrhidai Óvodáért és Óvodásokért Alapítvány
Adószám: 18497094-1-07
Spánitzné Pásztor Andrea
intézményegységvezető

ISKOLÁNK HÍREI
Előző számunk óta eltelt időszakban az ÁMK Géza Fejedelem
Általános Iskolában a következő események történtek.
December 6-án érkezett meg hozzánk a Télapó, akinek Kissné
Körmendi Elvira szervezésében ünnepséget tartottunk. December 8-án Mikulás bált rendeztünk.

December 21-én hagyományos karácsonyi ünnepségünket tartottuk a falunknak délután, gyermekeinknek másnap délelőtt.
Karácsonyi ünnepségünket Bán-Németh Ildikó tanárnő szervezte nagy odaadással, az énekkar támogatásával.

Január 15-én a 8. osztályosok számoltak be tudásukról matematikából és magyarból. A félévet január 19-én zártuk. A félévi
tanulmányi átlageredmények megközelítőleg 1 tizeddel javultak a tavalyihoz képest. Bukások száma a félévben is igen alacsony volt, 2 fő.
Január 31-én az óvodások meglátogatták az első osztályt, és
február 28-án Elvira néni tartott foglalkozást a leendő 1. osztályosoknak.
Február a farsang jegyében telt. Február 2-án Kisteleki Zoltán
„Aranyhal” című előadását láthatták az óvodásokkal együtt.
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Lencsésné Kati néni farsangi
álarckészítő versenyt írt ki,
amire most viszonylag kevés
alkotás érkezett. A farsanggal
kapcsolatos tesztet annál többen töltötték ki. A helyesen
megoldókat öt-öt farsangi
tombolaszelvénnyel jutalmaztuk. Február 6-án délután Valentin-napra készíthettek az érdeklődők ajándékot, Micimackós
hűtőmágnest.
Február 13-án farsangi álarcfestő versenyt tartott Kati néni,
ahol 15 tanulónk vett részt.
Február 14-én Valentin-napi üdvözleteket kézbesítettek a címzettnek a 7. osztályos lányok.
Február 16-án hagyományos farsangi bálunkat tartottuk. A jelmezes egyéni versenyben az „ördög” Király Eliza 3. osztályos
tanulónk lett az első helyezett. Második a „hastáncos” Cser
Boglárka az első osztályból, harmadik helyezett lett a „kalóz”
Mucsi Szabolcs szintén az első osztályból.
Igen sok ötletes, csoportos produkció volt, a zsűri döntése szerint mindegyiküket egy-egy tortával jutalmaztuk. Az első osztály pizsamapartival készült, a második osztályosok a Fájós
fogú oroszlánt játszották el, a negyedikesektől a Hófehérke és a
hét törpe paródiáját láthattuk, az ötödik osztályosok pedig az
iskolai oltást parodizálták. Harangozó Roland, Farádi Péter és
Farádi Tamás boksz jelenetet adott elő.
A tehetséges tánc szakkörösök két csoportban mutatták be
tudásukat.

Felnőtt farsangot február 17-én, szombaton tartottuk, amit szintén a táncszakköröseink Leitner Tamásné szervezte színvonalas
műsorral nyitottak meg.
Február 21-én az 1–3. órában tartottuk hagyományos nyílt napunkat, ahol a szülők szép számmal megjelentek.
Március a logika hónapja Szabó Gyöngyi tanár néni szervezésében. A tanárnő a szokásos internet szakkörön kívül hétfőnként a hatodik órában tartott internet foglalkozásokat.
Március 9-én az 1–3. osztály Székesfehérváron a Kölyöksziget
Játszóházat látogatta meg, ahol ugrálóvár, csúszda, homokozó,
babaszoba és a különféle hinták mellett ügyességi és képességfejlesztő játékokkal játszhattak a kisdiákok. A buszköltséget,
8000 forintot a karácsonyi felajánlásokból fizettük ki.
Március 19-én 10 órától a Kenguru nemzetközi matematika
verseny feladatait oldották meg a jelentkezők.
Március 14-én tartottuk iskolai ünnepségünket, Szalainé Cseh
Kati néni szervezésében, Bognár Andi néni és az énekkar segítségével. A hónapban hagyományosan megrendezésre kerül a
logikai versenyünk. Rajzpályázatunk témaköre e hónapban a
„Geometriai formák, a Mandala”.
Március 24-én szombaton Veszprémbe látogathatnak az érdeklődők a „Hókirálynő” című színházi előadásra.
Március 29-én a Fehér Palotában az Art Studióban a Sulitárlat
keretében bemutatkozik iskolánk rajzokkal és egyéb alkotásokkal. A kiállítás megnyitója 15 órakor kezdődik, ahol tanulóink
kis műsorral nyitják meg a tárlatot. A kiállítás két hétig tekinthető meg bárki számára.
Március 30-án, pénteken Budapestre a Természettudományi
Múzeumba és a Vajdahunyad Várba kirándul az egész iskola

ÚRHIDAI HÍREK
alapítványunk támogatásával, így tanulóinknak ingyenes a
részvétel.
Várható programjaink:
- április 4-én délután 16 órától tartandó Ki mit tud rendezvényünkre minden érdeklődőt szeretettel várunk,
- április 4-én fordított nap,
- április 5–10-ig tavaszi szünet,
- április 16–20-ig erdei iskola Mattyon a Kormorán Vendégházban,
- április 27-én akadályverseny a pentelei parkerdőben,
- május 29-én 7–8. osztály vizsgajellegű beszámolója,
- június 2-án gyereknap a faluval közös szervezésben,
- június 6-án tanulói kirándulás.
Tisztelt Szülők!
Az úrhidai ÁMK Géza Fejedelem Általános Iskola szeretettel
várja és visszavárja az általános iskolás és leendő iskolás gyerekeket.
Iskolánk előnyei a következők:
- kis létszámú osztályok (9–17 fős),
- szakképzett, fiatal, energikus tantestület,
- változatos szervezeti formák a tanórákon: frontális és egyéni
munkán kívül a csoportos, differenciált és páros munka
- sokszínű tanórán alkalmazott módszerek jellemzőek a bemutatásra, ismeret rögzítésre, képességfejlesztésre és az ellenőrzésre, értékelésre,
- a gyermek képességeihez mért maximális előrehaladás,
- kiemelkedően jó, összetartó iskolai közösség,
- alapképességek biztos megszerzése,
- alaposabb odafigyelés minden tanulóra,
- felzárkóztató, korrepetáló órák és ingyenes logopédiai foglalkozás,
- szakköri lehetőségek széles skálája,
- hónapról-hónapra változó, sokszínű programok,
- szerepelési lehetőség biztosítása,
- 7. és 8. osztályosoknak a vizsga által megszerzett vizsgarutin,
- versenyeken elért szép eredmények,
- eredményes felvételi vizsgák, például 2000-ben a 120 megyei iskolából 25. helyezettek voltunk magyarból (sok nagy
székesfehérvári iskola előtt), és a középmezőnyben szerepeltünk matematikából; 2001-ben mindkét felvételi tantárgyból
átlag feletti átlagpontszámot értünk el. 2006-ban tanulóink
100%-át vették fel az általuk megjelölt első vagy második
helyre,
- közepes tárgyi feltételek, modern számítógéppark internet
hálózattal, sokféle taneszköz,
- nemzeti és hagyományos ünnepek méltó megünneplése
(sportnap, egészségnap, mikulás és karácsonyi ünnepség,
mikulás és farsangi bál, Ki mit tud, akadályverseny, gyereknap, anyák napi ünnepség és október 23-i, március 15-i megemlékezés, ballagás).
A leendő elsősöknek a beiratkozás március 27–28–29-én volt.
Aki nem íratta be gyermekét, kérjük, mihamarabb pótolja! Magasabb évfolyamra, eddig más iskolába járó tanulók beiratkozását lehetőleg legkésőbb az év végi bizonyítványosztás után,
júniusban várjuk. Ügyeleti napjainkról a tájékoztatást az iskola
ablakába függesztjük ki.
Ebben a tanévben is sikeresen szerepeltünk a pályázatokon. A
Nemzeti Sporthivataltól délutáni sportfoglalkozásra 188.500
forintot nyert iskolánk, amit elsősorban sportszerekre költöttünk. Bán Balázs erdei iskolai táboroztatásra 54.000 forintot
nyert, a tábori programokra. Alapítványunk eszközökre szintén
pályázott, így 100.000,- forint értékben gyarapítottuk eszközállományunkat.
Liedermajer Heléna
intézményvezető
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Civil Hírek
SZÉPÜLT A FALUHÁZ
Február 17-én reggel nyolc órakor, szép kora tavaszi napsugár
köszöntötte a szombaton is korán kelőket. A főutcára néző
faluház parkolójában és udvarában a falusi szombat nyugalmához képest élénk nyüzsgés, gyülekező tömeg hangzavara vette
kezdetét. A békés tömeg egyre gyűlt, ásóval, kapával, vasvillával, gereblyével felszerelkezve. Azonnal látszott, hogy nem a
Parlament elé vonulgatók, nem a rendzavarók táborát kívánják
gyarapítani, sőt egyenesen a rendrakás érdekében gyülekeznek
itt. Hart Imre elnök, rövid harcászati tanácskozás után a férfinépet az udvarnak és kertnek irányította. Égig érő rőzse és fakupacokkal, a szépszámmal fellelhető romos maradványokkal
kellett megbírkózni, míg a hatalmas konténer gyomra és az
emésztő tűz martalékaivá váltak a felesleges lomok. Közben
megérkezett a logisztikai biztosítás, gulyáságyúval felszerelkezve. Nemsokára ínycsiklandó illatokat árasztva, gőzölgő
babgulyás izgatta a jóféle ízekre fogékony magyarkonyha kedvelőket. Horváth Gyula mesterien forgatta a fakanalat. Az épület belsejében szorgalmas női kezek munkája nyomán tisztultak
a szőnyegek, ablaküvegek, függönyök. Hamarosan úgy ragyogott minden, hogy az a férfinépet már szinte sokkolta. Közben
visított a motoros fűrész, Pintér Feri az öreg, beteg fák számára
nyújtott kegyeleti, szakszerű kezelést. A fészerben jó kedélyű,
baráti biztatással megkezdődött a fényt hozó villamos armatúrák felszerelése, Jánosi Lali ügyes keze jóvoltából. Időközben
komor színű felhők gyülekeztek az égre, hosszú, tömött sorok-

ban, de a lelkes társaságnak egyre fényesebb lett a kedve. Ennek több oka is volt: egyrészt, a munkánknak egyre látványosabb eredménye lett. Kis fantáziával már láttuk, milyen kedélyes feltételeket kínál majd a faluház tavasztól őszig akár a
Nyugdíjas klubnak, akár a Barátság klubnak, vagy a Polgárőrségnek egy baráti találkozó helyszíneként, de bármely más
rendezvény helyszíneként, amit itt rendez a falu. Másrészt a
közösen végzett, jól szervezett munka mindig is közös öröm
forrása. Azért a palackozott örömök sem hiányoztak. Délután
három órára minden betervezett feladattal végeztünk, már csak
a jóféle babgulyással kellett megbirkózni. Azért ettől sem hátráltunk meg. Meglepően gyorsan kiürült a bogrács. Már sűrűsödött az este, mikor azzal a jóérzéssel búcsúzott a Barátság
klub a faluháztól, hogy jelentős lépéssel előbbre jutottunk egy
közösséget szolgáló bázis csinosításában.
Prepszent János

56-os KLUB
megemlékezés Úrhidán
ÚRHIDAI BARÁTSÁG

1994-ben alakult meg a klub, a középkorosztály, harminc- és
hatvan év közöttiek igényeinek, elképzeléseinek megfelelő célkitűzéssel. Összetételét tekintve, döntő részben úrhidai lakókból áll össze a klub tagsága, de nem kizáró ok, ha más településről származik tagunk. Foglalkozást tekintve széles a paletta.
Iparban, mezőgazdaságban, vállalkozások különböző módjában
foglalkoztatott tagságunk. Ennek pozitív következménye, hogy
tagságunk kreativitásával, hasznos ötleteivel, a klubéletet
színesítő hobbyjaival (vadászat, horgászat eredményei), és
cselekvő részvételével, úgymond szélessávúvá teszi a klub
tevékenységét.

Ismétlődő és eseti programjainkból:
• Minden hónap első szombatján klub est
• Nőnapi bál (olykor falu színházzal)
• Erzsébet- Katalin bál rendezése.
• Névnaposok felköszöntése, névnapozás(bogrács parti, „terülj
asztalkám”-mal).
• Ivónapi ünnepség.
• Klub majális, a Pentellei erdőben.
• Klub keretű családi szilveszter.
• Kirándulás szervezése (2–3 napos) („Ismerd meg Hazádat”
jelszóval).
• Falusi hagyományok ápolása: Disznótor rendezése.
• Faluház, templom társadalmi munkás feladatain való
részvétel.
• Falunap rendezvényeihez való csatlakozás.
A felsorolás közel sem teljes. Azonban ennyiből is kitűnik,
klubunk nem egy öncélú, befelé forduló közösség. Nyitott a
falu élete, közösséget szolgáló programjai iránt.
Gyümölcsöző kapcsolatot ápolunk a falu Önkormányzatával,
Nyugdíjas egyesületével.
Klubunk tagdíjból, önkormányzati támogatásból, pályázati
pénzekből gazdálkodik.
Tagságunk összetétele, aktivitása, jótékony energiája és nyitottsága sok lehetőséget biztosít továbbra is a falu életének színesítésére, tagságunk jókedvű, szórakoztató, kulturális tevékenységére.
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Temető rendezés
Napjainkban sok szó esik a civil kezdeményezések, vagy a civil szervezetek szerepéről és a helyi társadalom életében elfoglalt helyéről. Az Európai Unió a különböző társadalmi önszerveződések egyik fő támogatója, hiszen a Leader programok
alapját is bizonyos részben szintén a civil összefogás és együttműködés adja. Talán ezért fontos arról beszélni, hogy milyen
öröm számunkra, Úrhidán élő emberek számára az, hogy a
településen már évek óta a különböző egyesületek aktívan és
együttműködve valósítanak meg közös célokat. Az együttműködés, ami a különböző szervezetek között kialakult, talán úgy
is lehet fogalmazni, hogy példa értékű. Bevált gyakorlat lett az
önkormányzat és az egyesületek vezetői között az egyeztetés az
éves programok kapcsán, és kitűnően szervezik meg azokat a
feladatokat, melyeket nem lehetne megoldani a szükséges feltételek hiányában. Ilyen munkának számít például a közelmúltban a katolikus temető azon területének a kitisztítása, amely
területileg a temető része, de jelenleg használaton kívül van. Az
elburjánzó növényzettel az egyházközség már nem tudott megbirkózni, az önkormányzat és a szervezetek összefogásának
eredményeként azonban egy délelőtt alatt megoldódott a feladat. Az önkormányzat, az Úrhidáért Egyesület, a Barátság
Klub, a Polgárőrség, valamint a Római Katolikus Egyházközség és olyan személyek is, akik nem tartoznak egyik szervezetbe sem, az összefogás és az önzetlen áldozatvállalás példáját
adták, hiszen saját eszközeikkel és természetesen a saját pénzükön, az egyesületek pedig költségvetésükből áldozva végezték
a munkát. A szervezettséget jellemzi, hogy a feladat végén a
Nyugdíjas Egyesület „háziasszonyainak” finom bográcsgulyása
várta a munkában megfáradtakat, és a finom ételt természetesen a falu Tájházában fogyasztottak el. Én úgy gondolom azért

is fontos az ilyen jellegű társadalmi összefogás, mert benne tetten érhető az emberi jó szándék, az egymás iránt érzett felelősség és a közösség ereje, valamint fontos az is, hogy bizonyítást
nyerjen a közösségen belüli összetartozás, a helyi identitás tudat. Úrhida hamarosan ezer éves település lesz. A Veszprémi
Érsekség levéltárában ma is megtalálható az az oklevél, ami
1257-ben IV. Béla királynak az 1009-ből származó Szent Istváni alapító oklevelet átíró oklevele, melyben először esik említés
Úrhidáról. Az a fejedelmi híd, melyről a falu a nevét kapta
szimbolikusan a máig ível, hiszen nekünk őrizni kell és tovább
építeni ezt a hidat, vigyázni kell és megbecsülni történelmünket, értékeinket, és benne természetesen az emberi kapcsolatokat. A politika tönkretette napjainkban az emberek hitét és bizalmát, de úgy gondolom, vannak más dimenziók is, melyekben úgy tudunk közösséget alkotni, hogy benne őszinte emberi
értékeink szolgálják majd céljainkat.
Polyák István

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
A polgármester fogadónapja:
ügyfélfogadási időben
Telefon: (22) 588-111
A jegyző fogadónapja:
ügyfélfogadási időben
Telefon: (22) 364-514
Puskás Károly falugazdász fogadónapja:
hétfő:
8.00-10.00 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
Háziorvos rendelési ideje:
Dr. Várkonyi Mária: Tel.: (22) 364-517
hétfő:
13.30-16.30 óráig
péntek:
8.00-11.00 óráig

ÚRHIDAI
HÍREK

Terhesgondozás:
péntek:

8.00-9.00 óráig

Könyvtári nyitva tartás:
hétfő:
13.00-16.00 óráig
szerda:
14.00-17.00 óráig

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

A posta nyitva tartása:
hétfő-péntek:

Fogorvosi szolgálat: (Szabadbattyán)
Dr. Kis Piroska: Tel.: (22) 363-051
hétfő:
7.00-13.00 óráig
kedd:
13.00-19.00 óráig
szerda:
13.00-19.00 óráig
péntek:
7.00-13.00 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

A gyógyszertár nyitva tartása:
a háziorvosi rendeléssel egyidőben

E.On Dél-dunántúli Gázszolgáltató Zrt.
Székesfehérvári Régió
Szfvár, Király sor 1/A
Hibabejelentés:
06-40-404-040

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

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:

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

8.00-12.00 óráig
12.30-15.00 óráig

Rendőrség:
Tűzoltók:
Mentők:

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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