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ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Úrhidai Polgárok!
Úrhida Község Képvisel-testülete 2008. november 5-én fontos
döntést hozott. Körjegyzőség létrehozásáról határozott együttes
ülés keretében Sárkeszi Község Képviselőtestületével, vállalva
közös hivatal felállítását.
A körjegyzőség megalakulása több mint 6.000.000.- Ft pluszforrást jelent az önkormányzat számára, ami a bevételeink
közel 5%-át teszi ki, valamint a pályázatok elbírálásánál is
további előnyt jelent.
A mai gazdasági környezetben, amikor több település kerül
csődközeli helyzetbe, fontos a visszafogott, költségtakarékos
gazdálkodás, a pénzügyi stabilitás feltételeinek megőrzése, az
intézmények biztonságos üzemeltetése, működőképességének
megtartása és plusz források feltárása. Ez a fajta szemlélet
jellemezte az önkormányzat gazdálkodását a korábbi években
is. Így jött létre a Szabadbattyáni ÁMK-val kötött oktatási
társulás, melynek köszönhetően ma is nyolcosztályos általános
iskola működik a településen. A közös feladatok magasabb
szintű és gazdaságosabb ellátása érdekében társult községünk a

Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társuláshoz. A képviselőtestület élve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 39.§ és 40. §-ában foglaltakra - körjegyzőség
kialakítását kezdeményezte Sárkeszi Községgel. A körjegyzőség az egyes önkormányzati és államigazgatási feladatok
közös ellátását szolgáló legátfogóbb társulás. A Körjegyzőség
Hivatala kettős funkciót tölt be a helyi közigazgatásban.
Végrehajtja a képviselőtestületek által hozott döntéseket és a
központi jogszabályokat, amelyekben a jogszabályalkotó
hatósági feladatokat telepít helyi szintre. A körjegyzőségben az
önkéntes társulás elve alapján bármely települési önkormányzat
részt vehet megyehatáron belül, amely közigazgatásilag határos
egymással. A központi költségvetés támogatásával ösztönzi a
körjegyzőség létrehozását.
Gyakorlatban a körjegyzőség székhelye Úrhidán lesz, és a
Sárkeszi hivatal telephelyként funkcionál. A lakosság számára
a közös hivatal működtetése változást nem jelent, mindkét
településen a megszokott időben várják a köztisztviselők az
ügyfeleket.
Bognár József
polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI FELHÍVÁSOK:
TISZTELT ÚRHIDAI LAKOSOK!
A várható téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkák
zavartalan lebonyolítása végett kérjük Önöket, hogy gépjárműveiket ne hagyják a közterületeken.
Dancs Norbert
jegyző

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy

Polgármesteri Hivatal
ünnep környéki ügyfélfogadási rendje
2008. december 20-án (szombat) 8.00-11.00-ig
2008. december 22-én (hétfő) 8.00-15.30-ig
2008. december 23-28-ig nincs ügyfélfogadás
2008. december 29-én (hétfő) 8.00-12.00-ig
2008. december 30 - 2009. január 4-ig nincs ügyfélfogadás

a település ivóvízellátó rendszerének fejlesztése során az
Úrhida Zrínyi utca, Templom utca, Kőbányai utca, Nefelejcs
utca, Szegfű utca, Mandula utca, Gránit utca, valamint a Petőfi
S. utca Jókai – Gránit utca közötti szakasza az alsó nyomászónából a felsőzónába kerül át. Így az ezeken a területeken
korábban előforduló alacsony nyomásproblémák megszűnnek.
Felhívjuk a Fogyasztók figyelmét, hogy a belső házi vezetékeken – az eddigi alacsony nyomásnál rejtve maradt hibahelyeken – a magasabb nyomás hatására csőtörések, szivárgások
fordulhatnak elő (csepeghet az eddig jónak vélt csap, folyathat
az öblítő szelep, kilyukadhat a régi, vagy nem megfelelő
minőségű cső, stb.)
Kérünk minden Fogyasztót, hogy a következő hetekben
gyakrabban ellenőrizze belső vízhálózatát és vízmérő
aknáját.
Ezúton is szeretném megköszönni türelmüket,
megértésüket, a kivitelezés során felmerült nehézségekért,
problémákért.
Amennyiben az ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatosan bármilyen
észrevételük van, kérjük jelezzék azt a FEJÉRVÍZ ZRt.
Kőszárhegyi üzemmérnökségén (8151 Szabadbattyán, Vasvári
P. u. 18. www.fejerviz.hu egész nap hívható telefonjain:
40/200-344, 22/363-088, 22/588-090, és a 30/559-2499).

Tisztelt Úrhidai Polgárok !
A szeretet ünnepének meghitt perceiben meleg szívvel köszöntöm
Önöket!
Kívánom, hogy a szeretet, a béke
és a nyugalom töltse be szívüket és
otthonaikat! A házak ablakán kiszűrődő gyertyafény, a harangok
zúgása nemzedékről nemzedékre
jelzi a várakozásteli hangulatot, a
kereszténység ünnepét. Reményekkel és várakozással tekintünk a jövő felé. Kívánom, hogy az
újévben is maradjon annyi melegség a szívekben, amely kitart
a következő karácsonyig. Kívánom, hogy legyen elég erő és
kitartás álmaik megvalósításához, hozzon az újesztendő bőséget, gyűlölködés helyett emberi szót és soha el nem fogyó szeretetteljes békességet!
Úrhida Községi Önkormányzat Képviselőtestülete,
valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói nevében kívánok
minden kedves Úrhida Polgárnak békés, boldog karácsonyi
ünnepeket, eredményekben gazdag új esztendőt.
Bognár József
polgármester

Bognár József
polgármester

ÓVODÁNK HÍREI
Megítélésünk szerint az intézményes nevelés, mint másodlagos
szocializációs szintér - így az óvoda - alapvető feladata a gondozás mellett a kultúra átadása, a gyermekek mentális fejlődésének segítése az életkori sajátosságokhoz optimálisan illeszkedő nevelési módszerekkel oly módon, hogy abban az örök
emberi értékek saját nemzeti kultúránk színeivel gazdagodjanak.
A kultúra ápolására október 18-án lehetőségünk nyílt. A Polgármesteri Hivatal nagytermében műsorral köszöntöttük a falu
nyugdíjasait a „Szépkorúak Napján”.
Nevelési céljaink meghatározásánál abból a szakmai meggyőződésből indulunk ki, hogy a prevencióra - megelőzésre - a
korai fejlődés tudatos támogatására szükség van. Nagyon fontosnak tartjuk az állandó szakmai fejlődést, önképzést, továbbképzést. Óvodapedagógusaink továbbképzéseken vettek részt,
melyek mindezeket az álláspontjainkat alátámasztották. Az
Őszi Óvodapedagógiai Napok helyszínei voltak a székesfehérvári Tulipános Óvoda, Alma óvoda, Szivárvány Óvoda.
Bemutató foglalkozások alkalmával bepillanthattunk egy
hagyományőrző programba, ahol a Márton-nap keretében ludas
játékot adtak elő az óvodások. A Szivárvány Óvodában fejlesztő játékokat ismertünk meg középső és nagycsoportban való

alkalmazásra. Az Alma Óvodában mentálhigiénés előadást
hallottunk, ami nagyban hozzájárulhat az óvodában dolgozók
és a gyermekek lelki egészségének karbantartására is.

Katica csoport
November első hetében Szalay Zsuzsa fényképezte az óvodás
gyermekeket az ősz és a karácsony témájában. Lehetőség volt
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testvérekkel és barátokkal is készíteni fényképet. A szülők és a
mi megelégedésünkre a minőség mellett az árak is megfelelőek
voltak.
November 12-én a védőnő Soósné Fekete Éva készítette fel a
gyermekeket a november 14-i fogászati szűrésre, melyet dr.
Kiss Piroska végzett. A felkészítés a helyes fogmosásról, a fogápolás fontosságáról szólt. Örömmel vettük, hogy a gyermekeink többségének épek a fogaik. Ettől függetlenül bárkit szívesen látnak a szabadbattyáni fogorvosi rendelőben, ahol a
gyermekek fogait fluoridos ecsetes kezelésben részesítik.
A szülők igényeinek megfelelően fogadóórákat iktattunk be és
folyamatosan tartani fogunk a szülő-óvónő közötti szoros
együttműködés érdekében.
Intézményünket rendszeresen látogatja több játékgyártó és
forgalmazó cég. A karácsony közeledtével már nagyon sok
szép ajándékot, foglalkozási eszközöket vásároltunk a gyermekek részére.

Pillangó csoport
Köszönettel tartozunk a Szülőknek, hogy az új csoportot számos eszközzel, növénnyel, tárggyal gazdagították, így segítve
az esztétikus környezet kialakítását.
November 19-én a Nevelési Tanácsadó Intézetből pszichopedagógus látogatta meg a nagycsoportos gyermekeket. Különböző
tevékenységek közben megfigyelte őket és szakszerű tanácsaival segített eldöntenünk, hogy milyen területeken és módszerekkel fejlesszük őket azért, hogy az iskolai életmódra
alkalmasak legyenek. Részletes vizsgálatkérő dokumentumot
küldünk azokról az óvodásokról, akiket még további óvodai
nevelésre javasolunk.
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Ez mindenképpen a gyermekek érdekeit szolgálja, hogy a
későbbiekben ne legyenek tanulási nehézségeik az iskolában.
Hiszen a biztonságos alapot itt teremtjük meg az óvodában. A
pszichopedagógus felhívta az óvónők figyelmét arra, hogy a
problémás, nehezen kezelhető gyermekeket már soron kívül
irányíthatjuk hozzájuk. Segítséget adnak a szülőnek és a pedagógusnak is a probléma kezelésében és megoldásában.
November 20-án Óz, a nagy varázsló kápráztatta el a gyermekeket, bűvészi és artista mutatványaival. Egy izgalmakkal és
élményekkel teli délelőttöt kaptunk és szinte cirkuszi nézőtéren
éreztük magunkat.
A szülők kérésének és igényeinek megfelelve óvodánkban
mazsorett-bemutatót szerveztünk. A szülők ezután jelezték
igényeiket részvételi szándékukkal kapcsolatosan. 9 fővel minden hétfőn 15 órától tart mazsorett oktatást az óvodások részére
Anikó néni.
A Fejér Megye Közoktatásáért Közalapítvány pályázatot írt ki
a nevelési-oktatási intézmények logikai, diszlexia, diszgráfia,
diszkalkulia fejlesztőeszköz támogatása témakörben. Intézményünk pályázatot nyújtott be a Közalapítvány Kuratóriuma felé. Örömmel értesültünk, hogy a Kuratórium 60.000.- Ft
támogatást biztosít részünkre 40.000.- Ft-os önrész mellett, így
100.000.- Ft-ot költhetünk el az árajánlatban szereplő fejlesztő
eszközökre.
Az Advent időszakának megkezdése óvodánkban december 1jén volt, amit a közösen meggyújtott első gyertyával köszöntöttünk.
Mikulásra készülve december 5-én látogat hozzánk a Cifratornyú Mesevár, akik meseelőadást tartanak a Polgármesteri
Hivatal Nagytermében Ez idő alatt a Mikulás becsempészi a
csoportokba az ajándékot. Személyesen december 8-án, hétfőn
délután fogunk találkozni vele. Szülőket és testvéreket is
várunk a Mikulás-délutánra 16-18 óráig. A programot gazdagítja a középső- és nagycsoport műsora és a mazsorettbemutató, amelyen óvodásaink is szerepelnek. Köszönjük
azoknak az aktív szülőknek a tevékenységét, akik részt vesznek
a terem díszítésben, bevásárlásban, a büfé vezetésében, belépődíjak szedésében.
Érzelmi ráhangolással és környezetünk esztétikus díszítésével
felkészítjük a gyermekeket a szeretetteljes, meghitt karácsonyra. Az óvodában, mint egy nagy család ünnepelünk, otthon pedig mindenki a saját szerettei körében.

Ezúton kíván az óvoda minden dolgozója és a gyermekek
BÉKÉS KARÁCSONYT, ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET!!
Süni csoport

Spánitzné Pásztor Andrea
óvodavezető
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Bemutatás dióhéjban
Az idei évben sokat fejlődött konyhánk. A technikai eszközökkel folyamatosan fejlesztjük (dagasztógép, húsdaráló) a lehetőségeinkhez képest, mely nagymértékben segíti a konyhában
dolgozók munkáját.
A konyhai dolgozók létszáma az alábbi: l élelmezésvezető, 1
szakácsnő, 1 konyhalány és + 1 fő (közcélú munkás).
Az étkezési térítési díjak 2008. március 1-től a következőképpen alakultak (3% emelés):
Óvoda
Napközi
Menza
Óvodai dolgozó
Pedagógus, önkorm. dolg.,
eü. dolg., nyugdíjas vendég étk.
Vendég étkező

330.- Ft
415.- Ft
265.- Ft
530.- Ft
425.- Ft
640.- Ft

Az óvodás és iskolás gyermekek a nyersanyagköltség + áfá-t
térítik, a rezsiköltséget az Önkormányzat kompenzálja. A felnőtt étkezők térítési díja magában foglalja a rezsiköltséget is.
Az étlaptervezésnél elsősorban figyelembe kell vennünk az
óvodás korosztály tápanyagszükségleteit, amely a gyermekorvos jóváhagyásával történik. A napi étkezések 100%-ából a
65%-ot kell biztosítania intézményünknek. Különböző korosztályoknak, a 3 évestől a 80 évesig mindenkinek főzünk.
Az anyagi lehetőségeinkhez mérten rendszeresen biztosítunk
gyümölcsöket, zöldségféléket, melyek nélkülözhetetlenek a
fejlődő szervezetnek.
Hegedüs Ferencné
élelmezésvezető

Együtt gyermekeink egészségéért
Engedjék meg, hogy rögtön az írásom elején egy riasztó adattal
adjak hangsúlyt e cikk létjogosultságának.
A mai gyerekek 10%-a túlsúlyos és 4%-a kövér. A most középkorú felnőtt generáció tagjai jóval kisebb arányban voltak túlsúlyosak, miközben most 40%-uk küzd súlyfelesleggel. Ha a
jelenlegi tendencia folytatódik, akkor 20-30 év múlva a lakosság több mint 50%-a fog súlyproblémákkal küszködni.
Az étkezési szokások a legkorábban kialakuló magatartásformák közé sorolhatók, amelyek a későbbiek során nehezen változtathatóak meg. A megfelelő mennyiségű és minőségű tápanyag nemcsak a megfelelő testi növekedéshez szükséges, hanem befolyásolja a gyermek pszichológiai és szociális fejlődését is. Hosszú távon pedig - Magyarország statisztikái is ezt
igazolják - az összes halálozás okait vizsgálva kiderül, hogy
mintegy 75%-áért a táplálkozással erőteljesen összefüggő betegségek a felelősek. Éppen ezért gyermekeink táplálkozása
mindannyiunk közös ügye.
A helyes étkezési szokások kialakításában, gyakorlati alkalmazásában a család kiemelkedő szerepe mellett fontos szerepet
kell, hogy vállaljanak az oktatási intézmények, illetve a közétkeztetés résztvevői. Az óvodában és iskolában uralkodó egészséges életmód szemlélete kihat a közétkeztetésre is, a gyermekek helyes étkezési szokásainak, táplálkozási magatartásának alakulására. Az élelmezésvezetőnek nagy segítséget jelent,
ha a pedagógusok részéről munkájához és törekvéseihez - pl.
egy új étel bevezetése kapcsán - megerősítést kap, segít elfogadtatni a gyermekekkel az egészséges táplálkozásba illő ételféleségeket.
A helyes táplálkozás népszerűsítésében az egészségnapok,
egészségnevelési programok, nyári táborban vagy oktatási idő-

szakban megrendezett vetélkedőkkel egybekötött bemutatók,
kóstolók is nagy szerepet kaphatnak. Ennek szép példáját láthatjuk iskolánkban, ahol évek óta november hónap eseményei
ennek jegyében zajlanak, melyből Szalainé Cseh Katalin tanító
néni vezetésével az összes pedagógus kiveszi részét.
A gyermekélelmezés legfontosabb feladata, hogy étkezési időben az ellátandó korosztályt élettani energia- és tápanyagigényének megfelelő összetételű és jellegű táplálékhoz juttassa.
Komoly nehézséget jelent, ha a gyermekek mellett felnőtt,
illetve időskorúak ellátását is végzi a konyha. Ez esetben nagy
hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a szakmai követelményeknek
megfelelően a gyermekek ellátása a felnőtt étkezők igényeinek
kielégítése miatt semmiképpen ne sérüljön.
Nagyon fontos, hogy az élelmezési egységnek megfelelő kapcsolata, kommunikációja legyen a fenntartóval, amely elősegítheti a fejlődés, a jobb teljesítés irányába mutató együttműködést, melynek egyik eredménye lehet a technikai felszereltség fokozatos javítása, vagy az is, ha a fenntartó az élelmezésvezető bevonásával, vele egyeztetve alakítja ki, módosítja a nyersanyagnorma összegét. Ennek során az élelmezésvezető a reális határok között érvényesítheti szakmai érveit
ideális mintaétrendek, nyersanyag-összesítések és azokhoz
tartozó árkalkulációk alátámasztásával.
Önkormányzatunk és élelmezésvezetőnk a mostani nehéz
gazdasági körülmények között is ezen az úton próbálnak meg
haladni. Addig viszont, amíg jelentősebb javulás nem következik be az ellátás korszerűsítésében, szükség lenne az itt étkező gyermekek táplálásának otthoni kiegészítésére. Ehhez
szeretnék a következő sorokban segítséget nyújtani.

Kedves Szülők!
Az egészséges táplálkozásról megszámlálhatatlanul sok különféle téveszme, szélsőséges, gyakran egészségre veszélyes, káros javaslat van a köztudatban, ezért érhető, hogy a lakosság
nem tud eligazodni ezek között, nem tudja, melyiknek adjon
hitelt, mit vessen el. A hazai táplálkozástudomány kiváló
szakemberei az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi
Intézet igazgató-főorvosának, dr. Rodler Imrének a vezetésével
kidolgozták a "Táplálkozási ajánlások a magyarországi felnőtt
lakosság számára" című összeállítást, amely közérthető formában tartalmazza az egészség megőrzése érdekében követendő alapvető táplálkozási ismereteket. Nem sokkal később pedig
kidolgozták ajánlásaikat óvodás, illetve általános iskoláskorú
gyermekek számára.
Ezen ajánlások alapján most röviden szeretném összefoglalni,
mire figyeljenek, ha azt szeretnék, hogy gyermekeik táplálása a
körülményekhez képest a legjobb legyen.
Az első és legfontosabb lépés az lenne, ha a szülő tájékozódna
arról, hogy mit kap a gyermeke az óvodában vagy az iskolában.
Ezt megteheti az óvodában kifüggesztett heti étrendből, illetve
gyermeke kikérdezésével. Így aztán könnyebb lesz a hiányzó
tápanyagok és ételféleségek pótlása.
Fontos, hogy naponta szerepeljen az étrendben gyümölcs friss
gyümölcsként, vagy ételek alapanyagaként (pl. meggymártás,
gyümölcsleves, gyümölcssaláta). Cukrozott befőtteket és gyümölcskészítményeket ritkán használjunk. A friss zöldségek,
vagy téli időszakban a savanyúságok szintén naponta szerepeljenek, ugyanis ezekhez nem mindig juthatnak hozzá a megfelelő mennyiségben.
Mivel a teljes kiőrlésű gabonák, szemben a fehér lisztből készült termékekkel, jóval nagyobb mennyiségben tartalmaznak
egyes vitaminokat és ásványi anyagokat, ideális lenne, ha
legalább kétnaponta kaphatnának a gyermekek magvas pékárut, Graham-kenyeret, teljes értékű gabonapelyhet, müzlifélét.
A húsok közül a sovány fajták a javasoltak, a baromfihús, illet-
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ve, a sertés és marhahús megfelelő arányának (50-50%) betartása mellett. A közétkeztetésre általánosan jellemző, hogy
halétel elvétve szerepel az étrendekben, akkor is főként rántott
tengeri hal vagy halrudacska. Pedig a halhús gazdag vitaminokban, elsősorban D-, E-, B-vitaminokban, különösen B12ben. Ásványianyag-tartalma sem elhanyagolható: a halhús sok
kalciumot, magnéziumot és vasat tartalmaz. A mikroelemek
közül a szelén-, cink- és jódtartalma számottevő. A halhúsban
az életfontosságú tápanyagok egész sora található meg kedvező
arányban. Fehérjetartalma nagy, könnyen emészthető, teljes
értékű fehérje. Kis energiatartalmát kevés zsírtartalmának köszönheti.
Naponta szerepeljen a gyermekek étrendjében tej, illetve tejes
ital, savanyított tejtermék. A különféle tejtermékek (sajt, túró,
kefir, joghurt) rendszeres adása hozzájárul a fejlődő szervezet
fehérje és kalciumigényének biztosításához.

Tudományos kutatások és felmérések is azt mutatják, hogy
egyrészt az ételek lényegesen kevesebb nyomelemet, vitamint
és ásványi anyagot tartalmaznak mint 20-30 évvel ezelőtt,
másrészt a gyermekek leterheltségi foka és módja is más,
emiatt jobban oda kell figyelnünk arra, hogy mit adunk nekik.
Gyermekeink jövője függ ettől.
Itt szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy köszönetet
mondjak annak a néhány szülőnek, aki már felismerte a változtatás fontosságát és fáradságot nem kímélve segített november 28-án az iskolai egészségnapon az egészséges ételekből tartott kóstolónkon (név szerint: Benkőné Zsókának,
Kossovichné Edinának, Kubikné Katinak, Polyákné Erikának
és Rédei Bélának.)
Soósné Fekete Éva
védőnő

ISKOLÁNK HÍREI
Szeptember 19-én, pénteken tanítási időben hagyományos
sportnapunkat tartottuk, amit közös reggeli tornával és futóversennyel nyitottuk. Óránként más és más programok közül
választhattak tanulóink. A labdajátékok, mint a floorball, foci,
kosár, tollas, asztalitenisz, csocsó mellett számtalan ügyességi
játékok, vetélkedők is voltak, például tűzharc, ugrálókötelezés,
célbadobás, medicin- és kislabdadobás, kötélmászás, kötélhúzás, hullahopp, váltóversenyek és kerékpáros vetélkedő.

Október 22-én délután Bodajkra a Gaja-völgybe buszos kirándulást szervezett Balázs bácsi. A remek időjárást kihasználva
nagyszerű túrát tett 40 gyermekünk.

Szeptember 30-án Sárszentmihályon vettünk részt rajz és tanulmányi versenyen a népmese napja alkalmából. A tanulmányi
versenyen csapatunk (Szabó Raul, Balogh Dóra, Váradi Márk,
Farádi Péter, Ács Ágnes) 3. helyezést ért el. A rajz- és bábversenyen a 6. osztályosok 2. helyezést értek el, a 2. osztályosok különdíjat szereztek, míg a 3. osztályból Fekete Máté és
Brownwood Esther második helyezett lett.
Október a természet hónapja iskolánkban, aminek a programjait Bán Balázs tanár úr állította össze és bonyolította le.
Október 6-10-ig erdei tábort szervezett gyermekeinknek Egervárra, Bán Balázs és Lencsésné Cseh Katalin tanárnő kíséretével. 19 tanulónk vett részt táborunkban, akik többek között
egész napos kirándulásra mentek az Őrségbe, a szombathelyi
városnézés alkalmával a Kalandvárost is meglátogatták. Ezen
kívül kézműves programon is résztvettek, korongoztak, sőt
éjszakai túrára is elmehettek.

A hagyományos őszi hulladékpapír gyűjtésünket az őszi szünet
után szerveztük, ahol 7,5 tonna papírt gyűjtöttek diákjaink. Az
alsó tagozatban a 2. osztályosok lettek az elsők, a felsőben a 8.
osztályosoknak sikerült a legtöbb mennyiségű papírt összegyűjteni.
Szabó Gyöngyi tanárnő szervezésében az érdeklődő tanulók a
terveknek megfelelően október 17-én (pénteken) busszal utaztak Budapestre a Városligetbe, az Őstenger című interaktív
kiállítást nézhették meg a Vajdahunyadvárban.
Október 22-én tartottuk megható, emlékezetes ünnepségünket a
köztársaság kikiáltása alkalmából, Bognár Andrea tanárnő szervezésében.
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Házi természetismeret és német versenyt is szervezett novemberben Balázs bácsi és Viki néni, amiknek az eredményéről a
későbbiekben adunk tájékoztatást.
A novembert az egészség jegyében Szalainé Cseh Katalin szervezte. A hónapban hetente egy alkalommal egészséges ételekből ételkóstolót tartottunk a gyermekeknek, a tanárok által
készített ételekből.
November 28-án rendeztük hagyományos egészségnapunkat. A
megszokott lúdtalp- és gerinctorna, kozmetika mellett a tisztálkodás, bőrápolás, fogápolás valamint az önismereti, konfliktuskezelési foglakozások, a mézről szóló előadás, teaház és
egészséges ételkészítés is helyt kapott. A szülők egészséges
ételekből kóstolót tartottak gyermekeinknek. A délelőtt folyamán felsős tanulóink vérnyomását, testtömegét és magasságát
védőnőnk ellenőrizte. Az alsósoknak az egészséggel kapcsolatos vetélkedőt is szerveztünk.

ÚRHIDAI HÍREK
December az adventi készülődés jegyében telik:
• december 2.(kedd) Mikulás falikép készítés
• december 5. (péntek) Mikulás műsor az alsósoknak
• december 5. (péntek) Mikulás bál
• december 5. (péntek) Cifratornyú mesevár zenés mesejáték
• december 9. (kedd) 12.45-14 óráig csomagolópapír készítés
• december 16. (kedd) 12.45-14 óráig karácsonyi angyalkadísz készítés
• december 17. (szerda) 11 óra karácsonyi bábszínház az alsósoknak (Palánta)
• december 18. (csütörtök) karácsonyi műsor a falunak
• december 19. (péntek) karácsonyi műsor

Házi tisztasági versenyünkön a tiszta, rendes osztály minősítést
szeptemberben és októberben az 5 osztály, alsóban pedig a 2.
és 3. osztály, novemberben az alsóban a 2.osztály, felsőben a 6.
osztály nyerte el. December 18-án 16 órától iskolánk karácsonyi ünnepségére az önkormányzat nagytermében minden érdeklődőt szeretettel várunk.

November 14-án Nádasdladányban vettek részt gyermekeink
tanulmányi versenyen. Első helyezést szerzett mesemondásból
Szabó Raul 3. osztályos tanuló, valamint az elsős Nagy Gréta
ének kategóriában. A meserajz vetélkedőn csoportos első
helyezést szerzett a második osztályosokból álló csapat
Hegedűs Jázmin, Markovits Vivien és Nagy Friderika
részvételével. Második helyezést ért el mesemondásból a 4.
osztályos Balogh Dóra és szintén ebből az osztályból a
meserajzra nevezett csapat Kubik Dániel, Pereczes Richár és
Takács Bence részvételével.. Harmadik helyezett lett a
harmadik osztályosok közül Brownwood Esther a matematika
vetélkedőn.

Beiskolázással kapcsolatos információk
A leendő első osztályos szülőknek és gyermekeiknek több lehetőséget is biztosítunk iskolánk és tanítóink megismerésére.
Ez évben decembertől, havonta egy alkalommal várják tanítóink az iskolába készülő nagycsoportosokat szüleikkel játékos
foglalkozásokra, az alábbi időpontokban :
• December 9-én, kedden 15.30 órától készüljünk a karácsonyra!
• Január 6-án, kedden 15.30 órától szülői értekezletet rendezünk, ahol a szülők kapnak bővebb információt iskolánkról és a leendő első osztályról a leendő osztálytanítótól. Ez
idő alatt a gyermekeknek télköszöntő címmel tartjuk az
ismerkedő órát.
• Február 3-án, kedden 15.30 órától a leendő első osztályos
tanító néni tart foglakozást a iskolába készülőknek farsangi
készülődés címmel. A szülői foglakozás témája: iskolába
készülünk.
• A márciusi időpontról a későbbiekben adunk tájékoztatást!
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Január 26-án, hétfőn, a második órában 8.55-9.40-ig a leendő
első osztályos gyermekek meglátogatják az első osztályunkat,
ismerkednek az iskolával. (Az iskola kettes számú tanterme az
első osztályosoké.)
Február 25-én, szerdán hagyományos nyílt napunkat rendezzük
meg, ahol bármely osztály, tanóra meglátogatható az első
három órában. Ha esetleg ez az időpont nem lenne megfelelő,
előzetes, akár telefonos egyeztetés alapján más időpontban is
meglátogatható tanóra.
Február 13-án, pénteken 15 órától gyermekfarsangot tartunk,
ahol az érdeklődő leendő elsős gyermekeket is várjuk szeretettel.
Február 14-én szombaton este rendezzük hagyományos szülőfarsangunkat, ahová minden felnőtt érdeklődőt szeretettel
várunk.
Március 30-tól 31-ig minden nap 7.30-15.30-ig várjuk a beiratkozásra a szülőket, és lehetőség szerint a beiratkozandó gyermeket is.
A beiratkozásra kötelezettek Úrhida község közigazgatási területén 6. életévét 2009. május 31-ig betöltő gyermekek.
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek: a
gyermek születési anyakönyvi kivonata, óvodai szakvéleménye, szakértői bizottság vagy nevelési tanácsadó véleménye
(ha van ilyen), TAJ száma; a szülő személyi igazolványa,
lakcímkártyája.
A mellékelt igénylőlapot a tanulói tankönyvtámogatáshoz legkésőbb a beiratkozáskor le kell adni, a jogosultságot igazoló
dokumentumokkal együtt.
Liedermajer Heléna
intézményvezető

Az „Úrhidai Tanulókért és Iskoláért” alapítvány
2007. évi közhasznúsági jelentése
Alapítvány címe: 8142 Úrhida, Kossuth Lajos u. 64.
Adószám: 18490987-1-07
Bevételek:
Apeh által utalt adó 1%
Adomány (Schwarczer Kft.)
Egyéb bevételek (bál):
Kamatjóváírás:
Összesen:

197.417,400.000,250.000,28.596,876.013,-

Kiadások:
Személyszállítás +belépők
(Állatkertbe és a Parlamentbe kirándulás)181.000,Tanulói kirándulás év végén
szállítás+belépők
135.300,Kivetítős projektor beszerzés:
99.990,Decemberi kirándulás
(Művészetek Palotája Bp. +mozi)
108.420,Posta költség+hírdetés
9.110,Banki költség
1.995,Összesen:
535.815,Tájékoztató adatok
Számla egyenlege 2008. január 1-jén forintban:
Folyószámla:
541.054,Lekötött betét:
673.973,Pénztár:
10.000,Lencsésné Cseh Katalin
alapítványi elnök

CIVIL HÍREK
Idősek Napja
Az idei évben második alkalommal október 18-án ünnepeltük
az Idősek Napját. Meghívást kaptak a településen élő, 70.
életévüket betöltött személyek és házastársaik. Az Idősek Világnapján szeretettel gondolunk mindazokra, akik egy hosszú
élet munkáját és rengeteg tapasztalatát tudhatják maguk mögött. Minden évben egyszer köszöntjük őket, de szeretetüket,
bölcsességüket az év minden napján érezzük. Ők hordozzák
generációkon keresztül azokat a tapasztalatokat, hagyományokat, melyek be vannak kódolva valamennyiünk génjeibe. Figyelnünk kell rájuk, hiszen ők azok, akik végigélve egy örömökkel és küzdelmekkel teli életet, az idős kor bölcsességével
már helyre tudják tenni a dolgokat és tudják mi az a jó, amit
tovább kell adni és mi az a rossz, amit el kell kerülni az utánuk
jövő generációknak. A mi feladatunk, hogy idős embertársaink
számára olyan életkörülményeket biztosítsunk, mely lehetővé

teszi számukra az öregkorhoz méltó derűs életet. A család gondoskodása mellett a társadalomnak is mindent meg kell tenni
azért, hogy a megérdemelt pihenés éveiben megkapják mindazt
a támaszt, mely megszépítheti, teljesebbé teheti napjaikat.
Köszönettel tartozunk a hosszú évek alatt végzett becsületes
munkáért és jó egészséget, tartalmas, boldog életet kívánunk
minden idős embertársunknak!
Bognár József
polgármester
Az Idősek Napi programot Polyák István bevezetője, majd
Bognár József polgármester köszöntője nyitotta meg. A műsorban felléptek az általános iskola diákjai, óvodások, az
Őszirózsa Nyugdíjas Énekkar, a Harmónia Női Kar, a Kamara
Tánc Együttes tagjai valamint a szabadbattyáni Pengetős Citera
Együttes. A képviselő-testület vacsorával látta vendégül a szépkorúakat.
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Kézműves foglalkozás
A Gyermekjóléti Szolgálat karácsonyi szabadidős foglakozást szervez 2008. december 20-án, szombaton, 912 óráig a Polgármesteri Hivatal nagytermében. Az iskoláskorú gyerekek karácsonyi figurákat készíthetnek
különböző kézműves technikákkal. Szeretettel vár minden ügyeskedni vágyót Zseli Gáborné, Erika néni.

Úrhidai Nyugdíjas Egyesület
A Nyugdíjas Egyesület ebben az évben ünnepelte megalakulásának huszadik évfordulóját. Ebből az alkalomból április hónapban egy jubileumi rendezvényre került sor, ahol méltó
módon emlékeztünk az eltelt évekre. Megalakulásakor az
egyetlen szervezett formában működő civil szervezete volt
Úrhidának, és napjainkban is jelentős szerepet játszik a település közösségi életében. Az egyesület élen jár a régi szokások
és hagyományok felelevenítésében, megőrzésében, továbbadásában. A közösség tagjaiból alakult meg 1996-ban az „Őszirózsa népdalkör”. Az énekeikben megelevenedő régi dallamvilág a múlt század húszas, harmincas éveinek hangulatát idézi.
Az értékmentő tevékenység talán legszebb példája annak a régi
házasságkötésnek a felelevenítése, melyet „Úrhidai lakodalmas”-ként ismertünk meg. A szép népszokás mellett az
eredeti ruhák és díszek felbecsülhetetlen értékek nem csak
településünknek, hanem a sárrét kulturális hagyományának is.
A megalakuló nyugdíjas szervezet első vezetői Orosz József
(1988-1990 között) és Szabó István (1990-1996 között) voltak.
A közösség múltjában meghatározó szerepet töltött be Pallag
József (aki 1996-tól 2001-ig, haláláig töltötte be az elnöki
tisztet), aki nagyon sokat tett a település közösségi életéért, és
kezdeményezője volt a Tájház-Közösségi Ház létrehozásának.
2005-től a klub mint bejegyzett egyesület, Iliás Istvánné, Marika néni elnökségével szervezte rendezvényeit, programjait..
Az Úrhida napok egyik fontos programja az egyesület által
szervezett nyugdíjas találkozó, melyen idén a csőszi, valamint
a mátyásdombi nyugdíjasokat láttuk vendégül.
A Fejér Megyei és Székesfehérvári Nyugdíjasok Baráti
Szövetsége által októberben megrendezett „Szépkorúak éve”
rendezvényen egyesületünk elismerő oklevelet vehetett át a
megyei szervezet megalakulása 10. évfordulója alkalmából.
Nagyon szép elismerésben részesült november 19-én Budapesten a nyugdíjasok országos szervezete rendezvényén Jánosi
Józsefné, Ilonka néni. Az országos szervezet oklevéllel ismerte
el két évtizedes munkáját az egyesület tiszteletbeli elnökének,
aki meghatározó egyénisége a közösségnek.
Az év második felében rendeztük meg a hagyományos névnapi
és születésnapi ünnepségünket. Meghívott barátainkkal közösen, jó hangulatban köszöntöttük az ünnepelteket, kerek évfordulósokat.

Természetesen a szervezetünk nyitott és a jelenlegi tagok nagy
örömmel várják a gyorsan fejlődő és sokasodó Úrhida idősebb
lakóit a közösségünkbe. Foglalkozásokat kétheti rendszerességgel tartunk az önkormányzat nagytermében. Érdeklődni
személyesen vagy telefonon (06-22-364.825) lehetséges.
Polyák István
Úrhidai Nyugdíjas Egyesület Elnöke

Meghívó
KEDVES ÚRHIDAI LAKOSOK
2008. december 22-én 18,00-kor

„A szeretet csillagára nézek”
címmel

A Falu karácsonya
műsor kerül megrendezésre
A Tájház Közösségi Házban
(Úrhida Kossuth Lajos utca 32.)

Szeretettel várunk minden érdeklődőt
Különösen azokat, akik az ünnepeket
egyedül, magányosan töltik!

Tisztelt úrhidai
kisgyermekes szülők!
Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy Szabadbattyánban január
5-től Családi napközi nyílik, ahol úrhidai gyermekek elhelyezésére is lehetőség van.
A családi napközi a bölcsődei ellátáshoz hasonló, de a kis
csoportlétszám miatt az egyéni igényeket is jobban szem előtt
tartja, családiasabb légkört biztosít.
Mivel a férőhelyek száma korlátozott, amennyiben érdekelné
ez az ellátási forma, kérem időben vegye fel velünk a kapcsolatot.
December 28-án 15-18 óráig látogasson el hozzák, és ismerkedjen meg velünk. Ingyen játszóház, lufi hajtogatás és sok
játék vár a picikre.
Címünk:
Szabadbattyán, Iskola u. 7.
(Az iskola udvarában vagyunk.)
További információ:
Gyenge Gabriella
70/ 419-79-98
www.kolyokkucko.sph.hu
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Baba-mama klub hírek!
KEDVES ÚRHIDAIAK!
Sokan nem tudják, hogy a Baba-mama klubhoz tartozik egy
közhasznú alapítvány is, melynek neve az Életünk Értelme
Gyermekalapítvány. Ennek az alapítványnak az egyik célja,
hogy megtartsa és növelje annak a közösségnek a számát, akik
a klubba járnak. Számukra színvonalas, szórakoztató, segítő
programokat, lehetőségeket kínáljon.
Hosszú távú céljaink közt szerepel, hogy helyi játszóház
működjön, ahol lehetőségünk lenne arra is, hogy gyakrabban
találkozzunk. Az anyukákat segítő előadásokat szeretnék
tartani, illetve a 3 év alatti gyermekek elhelyezését megoldani,
egy családi napközi létrehozásával Igazából ezért is alakult az
alapítvány. Sajnos az idei évben, mivel nem volt megfelelő
ingatlan helyben, ez elmaradt. Támogatások hiányában (nem
feltétlenül anyagi), mivel ez egy nonprofit szervezet, egyelőre
csak bízni tudunk abban, hogy az ingatlan szempontjából is a
következő év szerencsésebb lesz.
Addig is tájékoztatásul közlöm az érintett anyukákkal, hogy
január 1-től Szabadbattyánban nyílik egy ilyen családi napközi,
ahol az úrhidai piciket is korlátozott létszámban várják.
Idei támogatásunk 30.000 forint volt az Önkormányzat részéről, melyből 19.000 forint értékben vettünk olyan játékokat,
melyek hasznára válnak a piciknek. A többi pénzt félretettük,
hogy a következő évben, amennyiben kiírnak egy számunkra
kedvező pályázatot, az önrészünk egy része meglegyen.
Ehhez képest viszont igen szép számban voltak események
nálunk 2008-ban.
Volt elsősegélynyújtó képzésünk, vendégünk volt a védőnő,
Irma tartott nekünk ringató foglalkozást. Nyáron a tájháznál

hűvösben játszhattak a picik, volt családi napunk, a gyereknapon játszószőnyeggel, és sok játékkal vártuk a piciket. Dr.
Hegedüsné Ruff Mónika tartott nekünk kétszer is nagyon
hasznos előadást, amit ezúton is még egyszer köszönünk neki.
Volt játékvásárunk, tanulhatnak a picik angolt, és természetesen
járt nálunk is a Mikulás bácsi, és karácsonyi kis zenés műsorral
zártuk az évet.
Szeretném megköszönni mindazoknak, akik önzetlenül támogattak bennünket, akár csak egy jó szóval, vagy segítséggel,
hellyel, ahol találkozhatunk, játékokkal, tárgyakkal, ingyen
előadásokkal, és nem utolsó sorban köszönöm az anyukáknak
hogy hűségesen járnak, és összetartják a mi kis közösségünket.
„Aki szeret, annak fickándozik a szíve. Annak az élete színes,
és süt a napja. Aki nem szeret, olyan tájakon jár, ahol nem süt a
nap.”
(Müller Péter)
Karácsonyra Szeretettel:
Legyen az ünnep csendes, mint szívetek dobbanása.
Legyen békés, mint a hó hullása.
Legyen szép, mint gyertya ragyogása.
Legyen vidám, mint gyermekek kacagása.
Szeretetteljes Békés Boldog Karácsonyt
kívánunk mindenkinek!!!!!
Szeretettel:
Szalay Zsuzsa

2008 KARÁCSONY
Elérkezik évről évre, s mi várjuk!
Várjuk karácsony csodáját, várjuk, hogy az angyal hírül
hozza nekünk is a Megváltó születését.
Szeretnénk sokszor átélni a várakozásnak azt az örömét,
amelyet gyermekkorunkban jelentett. Számoltuk hányat kell
még aludni Jézuska érkeztéig.
S most mit jelent számomra a karácsonyra való készület?
A rohangálást, vagy tényleg meg akarom élni az igaz készület, az Advent idejét. Akkor ne az anyagi ajándékok legyenek fontosak, amint a reklámok és a bankok csábítanak bennünket, vegyük fel a hitelt, mert akkor olyan „gazdag” karácsonyunk lesz, amilyet elképzeltünk. Ezzel éppen a karácsony
lényegét, Jézus Krisztus születésének értelmét vesszük el.
Mert Jézus azért testesült bele az emberi történelembe, hogy
megváltozzunk és a szeretet legyen vezérlőnk, ez legyen számunkra a legfontosabb.
Ebben az adventben figyeljünk oda egymásra, forduljunk
egymás felé szeretettel és rászoruló embertársaink felé is. Ezáltal megtalálhatjuk a karácsony igaz örömét és békéjét. Részesei lehetünk a megváltásnak, azaz változik a gondolkodásmódunk, az egymáshoz való viszonyulásunk.
Bennünk kell, hogy változzanak a dolgok, az érzések mert
kívülről nem megy, csak ha a szív, a lélek mélyén történnek a
változások, akkor maradandóak. Amint azt Charles Dickens a
Karácsonyi Ének című regényében olyan szépen bemutatja.
Álljon itt egy részlet. Karácsony szent napján történik
Scrooge irodájában.
„…- Hömm – dörmögte Scrooge, megszokott hangján, már
amennyire képes volt utánozni- , hogy képzeli ezt, hogy ilyenkor érkezik?
- Nagyon sajnálom – felelte Bob. – Elkéstem.

- Elkésett ismételte Scrooge. – Persze. Meghiszem, hogy
elkésett. Jöjjön csak ide, kérem.
- Csak egyszer esik meg egy esztendőben – védekezett
Bob, előbukkanva pultja mögül. – Többször nem fog
megtörténni. Meglehetős vígan voltunk tegnap.
- No, hát mondok magának valamit, barátom – szólt
Scrooge –, nem szándékozom tovább tűrni, hogy így
folyjanak a dolgok. És ezért folytatta, lepattanva székéről
és úgy mellbe lökve Bobot, hogy az újra visszatántorodott a pultja mögé –, és ezért tüstént felemelem a fizetését!
Bob reszketett, és kissé közelebb oldalgott a vonalzóhoz.
Hirtelen az a gondolata támadt, hogy leüti vele Scrooge-ot,
leszorítja és segítségért meg kényszerzubbonyért kiabál.
- Vidám karácsonyt, Bob! – mondta Scrooge félreérthetetlen komolysággal, megveregetve az írnoka hátát. – Vidámabb
karácsonyt, derék jó Bob, mint amilyet én annyi esztendőn át
szereztem magának! Fölemelem a fizetését és vállalom, hogy
segítek küszködő családján, a dolgait pedig még ma délután
megbeszéljük, Bob, forró karácsonyi puncs mellett! Rakja meg
mind a két tüzet, Bob Cratchit!…
Olyan jó barát, olyan jó gazda, olyan jó ember vált belőle,
hogy különbet nem látott még ez a régi jó város, de egyetlen jó
öreg város, falu, tanya sem az egész öreg világban…
A tulajdon szíve nevetett: s ez éppen elég volt neki. …Mindig azt mondták róla, hogy ha van élő ember, aki igazán tudja,
hogyan kell a karácsonyt megülni, hát ő az. Kívánom, hogy
igaz lélekkel mondhassák ezt rólunk is, valamennyiünkről.
Most pedig, ahogyan Pici Tim mondotta: ISTEN ÁLDJON
MEG MINDNYÁJUNKAT!”
Mayer László h. esperes-plébános
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A „Szittya” Sárrét Vidéke Lovasegyesület hírei
„valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek”…
A 2008-as év végén, rövid számvetést kívánunk nyújtani a
községi lap olvasó számára, hogy azok is megismerhessék
csapatunk munkáját, akik nem aktív tagok, de érdeklődnek
programjaink és rendezvényeink iránt.
Az ősz idén is, mint minden évben, a szüreti mulatságok ideje
volt, így programjaink között is vezető helyet foglalt el.
Szeptember 20-án a Kőszárhegyi szüreti felvonuláson vendégeskedtünk. Késő novembert megszégyenítő hidegben, szitáló
esőben érkeztünk a közösségi házhoz. Vendéglátóink, fotográfiák segítségével felelevenítették a régi szüreti felvonulások
hangulatát. A bőséges ebédet követően kívül-belül átmelegedve
elindultunk, hogy megtegyünk minden tőlünk telhetőt, hogy a
2008-as év felvonulása is méltó legyen a hagyományokhoz.
Szeptember 27-én a Szabadbattyáni szüreti felvonuláson vettünk részt. A rendezvény színvonalát lovasainkon és fogatosainkon túl a "BARÁTOK Zenekar", valamint a Sárrét Néptánc
Együttes garantálta. Igazi, régi hagyományokat felelevenítő
szüreti felvonulás részesei lehettünk.
Szeptember 28-29-én a „Pákozdtól Ozoráig Emlékút” keretében Úrhidán és Szabadbattyánban vendégeskedett a Mátyásföldi Lovas Egylet. Hétfőn előbb Szabadbattyánban, majd
Úrhidán tartották meg korhű ruházatban fegyveres bemutatójukat, amire a hétköznap délelőtti időpont ellenére sokan kíváncsiak voltak. A huszárok másnap hagyták el a falut, folytatva
útjukat Ozora felé.
Október 4-én érkeztünk Sárszentmihályra. Sajnos a csapadékos
hűvös idő rányomta bélyegét eme jeles napra, ezért a
felvonulók és a nézők egyaránt csekély számban képviseltették
magukat. A szervezők maroknyi csapata és egyesületünk tagjai
mindent megtettek azért, hogy a jelenlévők jól érezzék
magukat. A felvonulás a település fő utcáján végighaladva
varázsolt mosolyt és jókedvet a nézők arcára.
Október 11-én Tácon jártunk. Az eseményt magunk mögött
tudva, úgy érezzük, hogy példamutató, ahogy a fiatalok
felvették az elejtett stafétabotot és nem hagyták, hogy a múlt
örökre magába zárja e jeles táci eseményt. A megnyilvánuló
érzelmek meggyőztek minket arról, hogy a hagyományos

szüreti felvonulás napjainkban is legalább olyan fontos
közösségformáló esemény, mint a régi öregek idejében.
Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc emlékére nemzeti
ünnepünk, október 23. előestéjén ismét elhelyeztük Úrhida Fő
utcáján a nemzeti színű lobogókat. A viharos erejű szél sajnos
néhány zászlót eltávolított tartójából. Reméljük, akik megtalálták, azóta is szent ereklyeként őrzik a megszentelt zászlókat,
hogy majd március 15-én kihelyezhessék azokat…
Nemzeti ünnepünk alkalmából a Szabadbattyáni Általános
Művelődési Központ elismerő oklevéllel jutalmazta egyesületünk társadalmi és közéleti tevékenységét. Az elismerést Fister
János, egyesületi elnökünk vehette át. A díjátadásokat követően
a településen ünnepélyes keretek között került felavatásra az
1956-os emlékmű.
Október 23-án lovas emlék utat rendeztünk, mely Úrhida, Sárszentmihály, Sárkeszi, Nádasdladány, Jenő, Kőszárhegy,
Szabadbattyán településeken keresztül vezetett. A községek
emlékhelyein elhelyeztük a megemlékezés virágait, a legtöbb
faluban helyi lakosok is csatlakoztak hozzánk.
December 21-én a „Fénylánc Magyarországért” mozgalom
részeként, tűzgyújtással adózunk a szervezők által képviselt
szellemiségnek. További részleteket honlapunkon találnak.
A novemberi hónap a lovak és lovasaik sebeinek gyógyításával
telt. Néhány sajnálatos, de szerencsés kimenetelű baleset vetett
némi árnyékot az augusztus-szeptemberi rendezvénysorozatunkra, de hála a gondviselésnek, egyetlen résztvevőnek sem
esett komolyabb baja. A lovaglás bizony nem veszélytelen
„műfaj”, tömegrendezvényeken még inkább fennáll lovasbaleset eshetősége. Okulnunk kell belőlük, de folytatni a lovas
hagyományt.
További információhoz, egyesületünk folyamatosan frissülő
honlapján a www.szittyalovas.uw.hu-n juthatnak az érdeklődők.

Áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket kíván
az Egyesület nevében:
Fister János
egyesületi elnök
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Karateklub élete
A WUKO karate világszövetség 2008. október 17-19. között
Lido di Jesoloban rendezte meg a 20 év alattiak Világbajnokságát. A versenyen 52 nemzetközi szövetség 1.600 egyéni versenyzője és 163 csapata vett részt. Az A.J.K.A.-International
Hungary 42 versenyzőt és 2 bírót delegált a versenyre, közöttük volt 5 úrhidai karatéka is. Estelecki Balázs, Harangozó
Roland, Mocsonaki József, Varga István és Farádi Tamás, aki a
legjobb 16 közé is bekerült ezen a viadalon. A verseny ezúttal
is egy kétnapos edző- és bíróképzéssel kezdődött. Sensei Sáfár
László shotokan karate szemináriumot tartott és egyben az
Ippon Shobu versenyek főbírája volt. A verseny pénteken,
szombaton és vasárnap reggeltől késő estig zajlott. Délelőtt
rendezték a selejtezőket, délután pedig a döntőket. A rendezés
borzalmas volt, de a verseny minőségére most sem lehetett
panasz. Jó volt látni, hogy helyenként fel tudtuk venni a nemzetközi élmezőnnyel a versenyt. Reméljük, hogy a következő
alkalommal még jobban szerepelnek karatékáink!

A Világbajnokságot követő hétvége sem a pihenés jegyében telt
el ifjú sportolóinknak. Ugyanis az A.J.K.A. Shotokan KarateDo Szövetség 2008. október 25-én rendezte idei Magyar Bajnokságát Ajkán. A versenyen 10 egyesület 202 karatékája lépett
tatamira. Az ALBA SHOTOKAN DOJO úrhidai tagozatát 11
fő képviselte, akik 8 ezüst- és 7 bronzérmet szereztek, valamint
Markovits Kevin átvehette a legfiatalabb versenyzőnek járó díjat. Így elmondható, hogy az idei utolsó versenyen is sikeresen
szerepeltek gyermekeink.

A 2007-ben kezdődött 5. Karate Tanítóiskola záró vizsgájának
Úrhida adott helyt 2008. december 6-7-én. A Tanítóiskola célja,
hogy a modern karate megalapítója, Sensei Funakoshi Gichin
által rendszerezett egységes tanítást adhassák tovább a tanítók,
figyelembe véve a modernkori kutatási eredményeket. A két
éves képzés Székesfehérváron zajlott Sensei Sáfár László 9.
Danos mester irányításával, havi egy alkalommal, melyre az
ország különböző részeiből érkeztek feketeöves karatékák,
hogy elméleti és gyakorlati tudásukat elmélyítsék. A mostani
képzésen 20 új jelentkező mellett 10 végzett hallgató vett részt.
A két év alatt több mint 40 szakdolgozatot kellett leadni a
karate minden területéről (pl. kéztechnikák, történelem, testvibráció, sérülések megelőzése, bíráskodás stb.). Sikeres vizsgát
az tehetett, aki az iskola végéig megszerezte a 3. Dan övfokozatot, illetve külön számot adott tanítói tudásáról egy saját
szakdolgozat leadásával és annak gyakorlati bemutatásával. Az
úrhidai karate klub vezetője Sensei Soós Tamás - aki nyáron
megszerezte a 3. Dan fokozatot -, most sikeresen megvédte
szakdolgozatát, ezzel kiérdemelte a tanítói diplomát. Az ünnepélyes diploma kiosztásra december 14-én kerül sor Székesfehérvárott az Országos Edzőtábor végén. Az eddigi tapasztalatok alapján bátran elmondható, hogy akik eddig sikeresen
elvégezték ezt a kurzust és járnak azóta is a rendszeres
továbbképzésekre, azok a világ bármely pontján megállják a
helyüket KARATE TANÍTÓKÉNT. December közepén kerül
sor a kyu vizsgákra, ahol remélhetőleg kis karatékáink is olyan
jó eredménnyel fejezik be az idei évet, mint mesterük. Sok
sikert kívánunk nekik az év utolsó próbatételéhez!
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KERÍTÉSKÉSZÍTÉS A TÁJHÁZNÁL

MEGHÍVÓ

Borús, esős idő fogadta november 8-án azt a kicsi, de annál
lelkesebb csapatot, amely gyülekezett a Tájház udvarán. A
rossz időjárás sem riasztotta el őket attól, hogy a tervezett
feladatot elvégezzék. Az Önkormányzat által vásárolt fa
oszlopokra a kerítésháló felhelyezése nem lett volna fárasztó
feladat, de a mostoha idő miatt sokszor abba kellett hagyni a
munkát. A hosszabb, rövidebb kényszerű pihenő alatt a kis
csapat tagjai jobban megismerhették egymást. Mindenki
valamelyik civil szervezet tagjaként jött el segíteni, hogy
szépüljön és épüljön településünk. Jó volt látni, hogy a

fiatalabbak is elég szép számban képviseltették magukat. Ez
okot ad feltételezni, hogy ők is egy élhető, lakható kis
településen szeretnének élni. Reméljük a jövő évre tervezett
társadalmi munkák során is számíthatunk majd a fiatalokra és a
civil szervezetekre, hogy saját magunk alakítsuk ki azt a
környezetet, amelyben jól érezzük magunkat.
Soós Tamás

Ünnepi miserend
Dec. 24. „Éjféli mise” este 8 óra
Dec. 25. Karácsony reggel 8 óra
(igeliturgia)
Dec. 26. Karácsony 2. napja
reggel 8 óra
Dec. 27. szombat este ½ 6 óra
Dec. 31. Évvégi hálaadás du. 5 óra
2009. január 1. Újév reggel
8 óra (igeliturgia)

KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT
A polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálati rendje:
hétfő: 8.00-12.00, 13.30-15.30 óráig
kedd:
nincs ügyfélfogadás
szerda:
13.00-17.00 óráig
csütörtök:
nincs ügyfélfogadás
péntek:
8.00-11.00 óráig
Tel./fax: (22) 364-514
A polgármester fogadónapja:
Ügyfélfogadási időben
Telefon: (22) 588-111
A jegyző fogadónapja:
Ügyfélfogadási időben
Telefon: (22) 364-514
Falugazdász fogadónapja:
Balázsik Zsófia
Hétfő:
7.30-10.00 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

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
Háziorvos rendelési ideje:
Dr. Bíró János
Tel.: (22) 364-517
Hétfő:
8.00-12.00 óráig
Kedd:
14.00-18.00 óráig
Szerda:
8.00-12.00 óráig
Csütörtök:
12.00-16.00 óráig
Péntek:
8.00-12.00 óráig
Terhes tanácsadás:
Kedd:
12.00-14.00 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:
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
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 - 16.00 óráig
szombat:
8.00 - 12.00 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,
Polgár-mesteri 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
Lakossági szennyvízszippantás:
ÓZON Kft.
Székesfehérvár, Várfok u. 1.
Telefon: 22-315-307, 505-320
Segélyhívók:
Rendőrség:
Tűzoltók:
Mentők:
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
ELŐKÉSZÍTÉS: VARGA TAMÁS NYOMDAI MUNKÁK: BRIBEN NYOMDA KFT.
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