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ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Úrhidai polgárok!
A Képviselő-testület 2008. január 25-i ülésen a következőkről
határozott:
- megismerte és elfogadta a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét
- megismerte és elfogadta Szabadbattyán Kőszárhegy Úrhida
Közoktatási Társulás Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét
- indul az Egészségügyi Szolgáltatások fejlesztése KDOP2007-5.2.1. számú pályázaton egészségház építése végett, a 7
millió Ft pályázati önrészt a 2008. évi költségvetésből biztosítja.
A Képviselő-testület 2008. február 6-i ülésen a következőkről
határozott:
- elfogadta az ÁMK. Géza Fejedelem Általános Iskola, valamint az ÁMK. Úrhidai Napközi Otthonos Óvoda költségvetését
- elfogadja az Ózon Kft. 3300.-Ft/m3 +áfa árajánlatát, a kommunális szennyvíz szippantására, Úrhidáról történő szállítására és elhelyezésére.
- megbízta az ELKÁNA Kft.-t a KDOP-2007-5.2/1/B „A”
komponens keretében létesítendő egészségügyi centrum
engedélyezési tervezési munkáinak elvégzésével

FŐZZÜNK JÁTSZÓTERET!

Fogjunk össze az úrhidai gyermekekért! (folytatás a
oldalon)

- megbízta az Med-Econ Kft.-t a KDOP-2007-5.2/1/B „A”
komponens keretében létesítendő egészségügyi centrum
megvalósíthatósági tanulmányának megírására és a pályázat
elkészítésére.
- megismerte a Dr. Neukum Flórián ügyvéd Dr. Várkonyi
Mária képviseletében 2008. január 30-án kelt levelét, és úgy
döntött, hogy a levélben említett 3,6 millió Ft összeget nem
fizeti ki.
- megbízta a polgármestert a Települési Vízrendezés Fejlesztése Regionális Operatív Program keretein belül kiírt KDOP2007-4.1.1/E jelű pályázat előkészítésével.
A Képviselő-testület 2008. február 14-i ülésen a következőkről
határozott:
- szavazatszámláló bizottsági tagokká választotta az alábbi
személyeket:
1. számú szavazókör szavazat számláló bizottságba:
- Balázs Beáta
- Szabó Zoltán
- Csontos Jánosné
- Müller Csabáné
2. számú szavazókör szavazat számláló bizottságba:
- Berki Georgina
- Kubik Zsoltné
- felkérte a Jegyzőt, hogy a képviselők tiszteletdíjával
kapcsolatosan készítsen rendelet tervezetet a következő
testületi ülésre.
- pályázatot nyújt be a Szabadbattyán-Kőszárhegy-Úrhida
Közoktatási Társulásra vonatkozóan, a „Pedagógiai,
Módszertani reformot támogató Informatikai Infrastruktúra
Fejlesztés Támogatására.”
- megismerte és elfogadta SZMJV Városgondnokságával
kötendő együttműködési megállapodás tervezetet, a település
közigazgatási területén elhullott állatok tetemeinek az állati
hulladékbegyűjtő telepen történő befogadására és
ártalmatlanítására, szükség esetén beszállítására.
- elfogadta Úrhida Községi Önkormányzat 2008. évi
költségvetését.
A képviselő testület a költségvetés elfogadásakor fontos szempontnak tartotta a kötelező feladatok ellátásához szükséges
működési feltételek biztosítását, a társadalmi és gazdasági
környezet által elvárt színvonalon történő ellátás érdekében.
A többcélú kistérségi társuláson belül a települési önkormányzatokkal való együttműködés szélesítésével a feladatok
közös szervezésével és végrehajtásával, a pályázati eljárások
hatékonyabb kihasználásával a költségek csökkentésére kell
törekedni.
(Folytatás a 2. oldalon)
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Úrhida Község Önkormányzat 2008. évi bevételei

Megnevezés
összeg e. Ft
Működési bevételek
1 360
Helyi adó bevételek
9 870
Állami támogatások
Szja helyben maradó része
22 771
Telep. önk. jövedelem. diff. mérsékl.
39 309
Gépjárűadó
14 470
Normatív feladatmutatóhoz k.tám.
20 404
Állami tám. Összesen
96 954
Egyéb bevétel (bírság, pótlék)
820
OEP finanszírozás (védőnő)
3 186
Támogatási kölcsönök visszatér.
5 978
Összesen
118 168
Falhalmozási és tőke bevételek (szennyvíz bérleti díj) 7 440
Véglegesen átvett pénzeszk. (ivóvízkontingens)
1 200
Bevételek összesen:
126 808

TISZTELT ÚRHIDAI EBTULAJDONOSOK!
A Polgármesteri Hivatalhoz több észrevétel érkezett, hogy az
ebtartás szabályainak figyelmen kívül hagyása miatt némely
ingatlanról az ebek kijutnak az utcára, megfélem-lítve az ott
közlekedőket.
Kérem az érintett ebtartókat, hogy a kutyák közterületre tör-ténő
kijutását akadályozzák meg, kerítésük állagát rendsze-resen
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

Úrhida Község Önkormányzat 2008. évi kiadásai
Megnevezés
Óvoda nevelés kieg.
Iskola nevelés kieg.
Gazd.vez.dj
Nyugdíj .szoc.étk.
Polgármesteri Hivatal személyi, dologi,
intézmények rezsi.
Kötelező feladatok
Helyi közutak hidak felúj.
Közutak fenntartása
Város községgazd.
Közvilágítás
Települési hull.kezelés
Védőnői szolgálat
Orvosi rend.fenn.
Háziorvos támogatás
Szennyívízelvez.kezelés
Közművelődés könyvtári tev.
Szociális feladatok
Támogatások hozzájárulások
Orvosi ügyelethez hozzj.
Szennyvízközmű hitel törl.
Kötelező feladatok összesen
Kiadások összesen:
Fejlesztésekre felhasználható tartalék keret
Összesen

összeg e. Ft
2 350
11 757
1 030
400
44 270
10 000
4 000
5 000
4 800
9 651
3 132
114
1 200
1 887
394
10 780
3 349
187
10 885
65 379
125 186
1 622
126 808

A táblázat nem tartalmazza az előző év pénzmaradványát,
amely a 2007. évi költségvetés zárszámadás elkészültekkor
lesz pontosan kimutatható.

FELHÍVÁS!
Jogtanácsadás a lakosság részére
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosokat, hogy 2008. március 31-től kezdődően heti 1 alkalommal, hétfőnként 1600-től 1730-ig Úrhida Község
Önkormányzata

ingyenes jogtanácsadást
szervez és biztosít az Önök részére. A tanácsadást az önkormányzattal
kötött megállapodás alapján Dr. Juhász Balázs ügyvéd tartja a Községháza könyvtárszobájában. A tanácsadást igénybe veheti a fenti időpontban és helyszínen minden úrhidai lakos, a jogosultságot az ügyvéd úr lakcímkártya vagy személyazonosító okmány alapján jogosult
és köteles ellenőrizni.
A tanácsadás kiterjed minden jogterület (így például a polgár-, család-,
cég-, ingatlan-, adó és társadalombiztosítási-, munka-, büntető- és közigazgatási jogi, stb.) ügyekre. A jogtanácsadás keretében a lakosság
segítséget kaphat abban, hogy felmerülő problémájára milyen módon
nyerhet megoldást, hova kell fordulnia, milyen jogok illetik meg és
milyen kötelezettségek terhelhetik, az adott konkrét ügyben mit kell
tennie, illetve mit érdemes meglépnie.
A tanácsadás nevéből és tartalmából adódóan nem terjed ki az adott
üggyel kapcsolatos perbeli vagy peren kívüli képviseletre, beadványszerkesztésre, okiratkészítésre e munkák elvégzése külön megállapodások tárgyát képezi. E feladatokkal természetesen az ügyvéd urat
meg lehet bízni.
Kérjük, amennyiben bármilyen jogi gondjuk van, keressék fel jogtanácsadásunkat, és forduljanak bizalommal az ügyvéd úrhoz, aki
maga is Úrhidán lakik.
Bognár József
polgármester

A képviselő-testület az előző egy évben a következő pályázatokon indult, illetve folyamatban van a pályázatok elkészítése.
Pályázat neve
TE-ÚT 1+1 Ft.
CÉDE.
CÉDE.
Közhasznúak
Közhasznúak
Akadálymentesítés
Közoktatási infrastruktúra
Egészségügy. szolg. fejl.
KDOP-2007-5.2.1
TIOP-1.1.1/7/1
Parlagfű mentesítés

Mire
Igényelt támogatás
Ady Endre, Szüret utca építés
3 390 756 Ft
Tájház felújítás
2 914 522 Ft
Kistraktor vásárlás
1 583 280 Ft
Foglalkoztatására
577 761 Ft
Foglalkoztatására
1 000 000 Ft
145 m2 térkő burkolás
600 000 Ft
Iskola és tornaterem építés,
495.000 000 Ft
óvoda felújítás
Egészségház építés
60 000 000 Ft

Benyújtás ideje
2007. április 16.
2007. április 16.
2007. április 16.
2007. szept. 10.
2007. nov. 19.
2007. nov. 22.
2008. január 28.

Informatikai, infrastruktura
Damilos fűnyíró vásárlás

2008. március 31.
2008. március 31.

Kb. 5 000 000 Ft
250 000 Ft

2008. április 30.

Támogatás
2.914 522 Ft
1 583 280 Ft
577 761 Ft
1 000 000 Ft
600 000 Ft

Nyert
Nem
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem

3

2008 MÁRCIUS

Locsoló versek
Rózsavizes húsvét napját jöttem ma kívánni,
Nem szeretnék a lányokra nagyon sokat várni!
Ez a pár csepp jó szagos víz úgy használ a lánynak,
Mint a réten a gyöngyharmat a nyíló virágnak.
Olyan lesz az arcuk tõle, mint a hamvas virág,
Örömünkben együtt örül a megváltott világ.
Megváltónk is együtt örül az egész világgal,
Ajándékozzatok meg hát egy hímes tojással!
Eljött a szép húsvét reggele,
Feltámadásunk édes ünnepe.
Ünneplõ ruhákba öltöztek a fák,
Pattognak a rügyek, s virít a virág.
A harang zúgása hirdet ünnepet,
Egy kismadár dalol a zöld rétek felett.
Tündérország rózsái közt gyöngyharmatot szedtem,
Akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten.
Az illatos rózsavíztõl megnõnek a lányok,
Zsebeimbe beleférnek a piros tojások.

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

TISZTELT ÚRHIDAI LAKOSOK!

Köszönöm megtisztelő bizalmukat, türelmüket.
A rövidebb várakozási idő reményében a
következőket javaslom:
• lehetőség szerint bejelentkezés alapján
jöjjenek a rendelésre. Az első 2 órában a
bejelentkezett betegeket látjuk el.
• aki nem időpontra jön, annak elegendő
a rendelés 2. felében jönnie a rövidebb
várakozási idő reményében.
• a gyógyszeríratást csak tervezetten, előjegyzés alapján javasolt. Kérem, ne
hagyja teljesen elfogyni gyógyszerét!
• a nem sürgős beteglátogatási igényt a
reggeli órákban jelentsék be.
• a hirtelen rosszullétek (acut esetek) ellátása elsőbbséget élvez.

A következő szolgáltatásokkal kívánjuk
segíteni a betegellátást:
• kedden és csütörtökön 07.15-08.15-ig
lehetőség van laborvételre a rendelőben.
(a kórházban kapott beutalókkal is). Előzetes bejelentkezés szükséges.
• 24 órás (ABPM) vérnyomásmérő felhelyezési lehetőség.
• amennyiben lehetséges a járóbeteg
szakrendelésre utaláskor megkérjük a
vizsgálat időpontját, ezt nem Önöknek
kell intézniük.
• bizonyos eddig kórházban végzett - infúziós kezelések otthoni elvégzése
Elérhetőségeink:
E-mail: drbirojanos@freemail.hu
Skype: urhidarendelo
Dr. Bíró János: 06 20 8236 457
Jánosiné Farádi Tünde: 06 20 4030 190
Rendelő: 22 364 517/8-as mellék
Előjegyzési időpontot rendelési időben a
rendelő telefonszámán lehet kérni. (Az
internetes előjegyzési lehetőség kialakítás alatt van.)
Ügyeletet (munkanap 08.00-16.00 kivételével) a Városkörnyéki ügyelet látja el
Székesfehérváron a Seregélyesi u. 17.
alatt. Telefon: 22 501 220.
Úrhida egészségével, valamint általános
egészségügyi tanácsokkal kapcsolatos

internetes „portál” beindítását tervezem.
Az oldal címe:
http:/www.drbirojanos.atw.hu
Első alkalommal 2008. április 12-n
09.00-kor a Polgármesteri Hivatal Nagyteremben „Amire a rendelési időben nem
volt idő” előadásokat kezdünk meg. Az
első 30-60 perces előadást „Gyakorlati
étkezési tanácsok cukorbetegeknek„ címmel kórházi szakember tartja. Az előadás
nemcsak cukorbetegeknek ajánlom.
A rendelési idő emlékeztetőül:
Hétfő:
08.00-12.00
Kedd:
14.00-18.00
Szerda:
08.00-12.00
Csütörtök: 12.00-16.00
Péntek:
08.00-12.00
Terhes tanácsadás: kedd: 12.00-14.00
Az átjelentkezések nagy száma, valamint
csak a hétvégén szabadidővel rendelkező
emberek miatt 1-2 havonta szombaton
délelőttönként is tervezek rendelést, ahová csak előzetes bejelentkezés alapján
lehet eljönni.
Az első ilyen alkalom:
2008.04.05 08.00-11.00.
A következő: 2008.05.17. 08.00-11.00
Tisztelettel:
Dr. Bíró János
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ISKOLÁNK HÍREI
Előző számunk óta eltelt időszakban az ÁMK Géza Fejedelem
Általános Iskolában a következő események történtek.

December az advent készülődés és ünnepjegyében telt, adventi
naptárt és mézecskalácsot és narancslekvárt, karácsonyi asztali
díszeket készítettek érdeklődő tanulóink délutánonként. 6-án
délelőtt érkezett meg hozzánk a Télapó, akinek Kálmánné
Szerényi Judit szervezésében ünnepséget tartottunk. December
7-én mikulás bált rendeztünk.
December 9-én az érdeklődő tanulók szüleikkel a Veszprémbe
utaztak a Legyetek jók, ha tudtok című színházi előadásra,
december 11-én az alsósok karácsonyi bábszínházat nézhettek
meg helyben..
December 20-án hagyományos karácsonyi ünnepségünket tartottuk a falunknak délután, gyermekeinknek délelőtt. Meghitt
karácsonyi ünnepségünket Szalainé Cseh Katalin és Bognár
Andrea tanárnő szervezte nagy odaadással, az énekkar támogatásával.

most kevesebb jelmezes beöltöző és jelenet volt. A jelmezes
egyéni versenyben első helyezett Nagy Friderika 1. osztályos
tanuló lett a pingvin jelmezével, II helyezett pedig Király Eliza
a sellő jelmezzel.

Csoportos kategóriában a 6. osztályosok csapata lett az első az
igen szórakoztató boksz paródiájukkal. Igen sok, ötletes csoportos produkció volt, a zsűri döntése szerint mindegyiküket
egy-egy tortával jutalmaztuk.

A tehetséges tánc szakköröseink latin-amerkai standard táncokat és hip-hop táncot mutattak be.

Január 14-én a 8. osztályosok számoltak be tudásukról matematikából és magyarból és már január 18-án zártuk az első
félévet. A félévi tanulmányi átlageredmények újra megközelítőleg 1 tizeddel javultak a tavalyihoz képest. Az 5. osztály átlageredménye alig esett vissza, mindössze 0,15 századdal romlottak, így jelenleg 3,84. Bukások száma most kicsit magasabb
volt, 4 fő kapott elégtelen osztályzatot.
Az előzetes tájékoztatások szerint ebben az évben több alkalommal tartottunk foglalkozást a leendő első osztályosoknak és
szüleiknek. December 19-én volt az első alkalom a karácsony
jegyében és utolsó alkalommal március 12-én egy mozgásos
foglalkozásra várjuk a gyermekeket a szülőkkel. Január 22-én
délelőtt az óvódások meglátogatták az első osztályt is.
Február a farsang jegyében telt. Február 8-án hagyományos farsangi bálunkat tartottuk, ugyan elég sok hiányzónk volt, ezért

Felnőtt farsangot február 9-én, szombaton tartottuk, amit szintén a táncszakköröseink Leitner Tamásné szervezte színvonalas
műsorral nyitottak meg.
Február 14-én Valentin-napi üdvözleteket küldhettek egymásnak gyermekeink.
Február 27-én felsős Activity versenyt rendezett Lencsésné
Kati néni. Első helyezett lett a 7. osztályos fiú csapat, amely-
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nek tagjai Benkő Dávid, Kubik Tamás, Pordán Balázs, Róth
Szabolcs volt. Aznap az 1-3. órában tartottuk hagyományos
nyílt napunkat, ahol a szülők szép számmal megjelentek.
Március a logika hónapja Szabó Gyöngyi tanár néni szervezésében.
Március 26-án, szerdán a szülői munkaközösség és alapítványi
támogatással ingyenesen utazhat minden tanulóink Budapestre
a Parlamentbe, illetve előtte a Pálvölgyi és a Szemlőhegyi barlangot nézhetik meg.
Várható programjaink:
- március 11-én a Palánta húsvéti bábelőadás az alsósoknak
- március 12. Mozogjunk együtt címmel foglalkozás a leendő
elsősöknek
- március 14-ig logika verseny
- március 20-án fordított nap,
- március 21-25-ig tavaszi szünet,
- március 26-án kirándulás a Parlamentbe és előtte barlanglátogatás,
- március 28-ig a mandala rajzpályázatra készült rajzok leadási
határideje,
- április 2-án 16-17 óráig fogadóóra
- április 18-án délután 16 órától tartandó Ki mit tud rendezvényünkre minden érdeklődőt szeretettel várunk,
- április 30-án akadályverseny a pentelei parkerdőben,
- május 24-én, szombaton gyermeknapi rendezvény a faluval
közösen
- május 26-én 7-8. osztály vizsgajellegű beszámolója,
- május 30-án a Kis Tücsök meseszínpad az alsósoknak és az
óvodásoknak a Cifratornyú mesevár című zenés játékát mutatja be,
- június 6-án, pénteken tanulói kirándulás és egyben az utolsó
tanítási nap
- június 13-án 17 órától ballagás és tanévzáró ünnepség.

Ezen kívül tájékozatok minden falubeli lakost, hogy iskolánkba egész évben lehetőség van használt elemek gyűjtésére a kihelyezett tárolóedénybe. Kérem, hogy tanulóinkkal
küldjék be a veszélyes hulladéknak számító elhasználódott
elemeket.
TISZTELT SZÜLŐK!
Intézményünkben a leendő első osztályosok beiratkozását
március 26-27-28-án (szerda, csütörtök, péntek)
7.45-től 15.30-ig tartjuk.
Beiratkozásra kötelezettek az Úrhida község közigazgatási
területén 6. életévét 2008. május 31-ig betöltő gyermekek.
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
A gyermek
• születési anyakönyvi kivonata,
• óvodai szakvéleménye,
• a szakértői bizottság vagy nevelési tanácsadó véleménye (ha
rendelkezik ilyennel),
• lakcímkártyája,
• TAJ száma,
• diákigazolványhoz világos hátterű fénykép
A szülő
• személyi igazolványa,
• lakcímkártyája,
• tankönyvigénylő.
Kérjük, a beiratkozáskor nyilatkozzon, hogy a jövő tanévtől
testnevelés órai keretben karate vagy társastánc foglalkozáson
kíván részt venni gyermeke.
Tisztelettel:
Liedermajer Heléna
tagintézmény-vezető

ÓVODÁNK HÍREI
Óvodánk élete a 2008. év elején
„Január az első hónap, hideg van és rövid a nap.
Februárban jő a farsang, táncra hív a muzsikahang.”
Az új év első hónapját többnyire a meleg csoportszobában töltöttük meghitt beszélgetésekkel, a karácsonyi és a szilveszteri
élmények felelevenítésével. Ezeket az élményeket rajzban, festésben is kifejezésre juttattuk.
A gomba csoportba folyamatosan érkeztek és érkeznek az új
gyerekek. Szeretettel fogadják őket az óvó nénik, megtanítják a
közösségi élet szabályaira, közben jókat énekelnek, mondókáznak, és ami a legfontosabb, játszanak. Hiszen a spontán játékon
keresztül ismerik meg az őket körülvevő világot és észrevétlenül sajátítanak el ismereteket, tehát tanulnak.
A katica csoportban a középsősök elsajátították a gombvarrás
technikáját, melyben nagy tapasztalattal segítettek nekik a
nagycsoportosok. Ezek az együttes tevékenységek erősítik a
közösségi hovatartozás érzését, az egymáshoz való alkalmazkodás képességét. A nagycsoportosok óvodai életét már egyre
inkább az iskolai életmódra való felkészítés határozza meg. Az
úrhidai Géza Fejedelem Általános Iskola több lehetőséget biztosít a gyerekeknek, szülőknek az intézmény és a tanítók megismeréséhez, az ott folyó munkába való betekintéshez.
Nagycsoportosaink már naposi munkát végeznek, különböző
feladatokat látnak el. Pl. mosdófelelős. Ezzel alakítjuk kötelességtudatukat, felelősség érzetüket.
Januártól óvodánk új védőnőt köszönthetett Soósné Fekete Éva
személyében.
A vele való kapcsolatfelvételt megkönnyítette az a tény, hogy
gyermeke a mi intézményünkbe jár.
Az óvoda gyermekorvosával dr. Fülöp Edittel is rendszeres a

beszélgetés, a látogatás. Mindkét részről fontosnak tartjuk,
hogy csak egészséges gyermekek jöhetnek közösségbe, illetve
a beteg gyermekek orvosi igazolással léphetnek újra az óvodába.
Január 31-én az „Egészséges Településekért Alapítvány” szervezésében pályázati kongresszuson vettem részt. Itt két napon
keresztül tájékoztattak bennünket a lehetőségekről, segítséget
nyújtottak a pályázat, ill. az egészségterv megírásához. Itt az
egészség szót nem a mindennapi használatban kell értelmezni,
tehát nem csak testi, de lelki és legfőképpen közösségi egészségről beszélünk. Ezért a pályázat lényege egy olyan közös
tevékenység a településen, mely rendszeres találkozások alkalmával erősíti az emberi kapcsolatokat. Pl. közösségi klub.
Ezzel kapcsolatosan március 13-án megbeszélést tartunk Kőszárhegy-Szabadbattyán-Úrhida polgármestereivel, óvodavezetőivel, védőnőivel, ugyanis a pályázat másik feltétele, hogy
min. három település fogjon össze, együtt készítsék el ezt a tervet. Ezek után megkeressük a Falvak civil szervezeteit, egyházi
közösségét, körzeti orvosokat, iskolaigazgatókat és természetesen a lakosságot. Felmérjük az igényeket a település minél
nagyobb arányú közösségi programjával kapcsolatban.
Az Alapítvány sikeres pályázat benyújtása esetén három éven
át támogatja anyagilag a közösségi programot. Céljuk ezzel
nem csak az elindítás, hanem a fenntartás is.
Fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy a kongresszuson az
alapítványtól olyan önzetlen és emberséges segítséget kaptunk,
melyre a mai világban ritkán van példa. Munkásságuk célja a
települések közösségi életének újraélesztése és folyamatos működtetése. Ezzel kapcsolatban minden fejlesztő ötletet, segítséget szívesen fogadunk Úrhida lakosaitól.
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Januárban folyamatosan készítettük fel óvodásainkat a február
2-i, egyházi bál előtti fellépésre. A kikiáltókkal, rigmusokkal,
verses-táncos egyveleggel teli műsor télbúcsúztató és egyben
táncra buzdító volt. A vastaps most sem maradt el, Nagyné
Sándor Katalin, Kati néninek köszönhetően.

óvónénikkel, a játékokkal. Minden leendő ovisunkat szeretettel
várjuk „ovi váró délutánunkra!”
Az óvodavezető és az óvodapedagógusok minden hónapban
egyszer fogadó órát tartanak. Itt mindenféle problémát, észrevételt megbeszélhetünk.
Az időpontok a faliújságra lesznek kihelyezve, melyet kísérjenek figyelemmel.
Úrhida, 2008. március 6.
Spánitzné Pásztor Andrea
intézményegységvez.
Kedves Úrhidaiak!

Ezek után már farsangi mulatságunkra készülhettünk. Minden
gyermek jelmezéhez verset kerestünk, majd megtanítottuk őket
előadni azt. Sajnos időközben háromféle járvány is megjelent
az óvodában, a gyermeki létszám 50%-a hiányzott betegség
miatt. Ezért az előzőleg nyílt, szülőkkel és testvérekkel együtt
töltött farsangi mulatságot nem tartottuk meg. Szerettük volna
elkerülni az egészséges és beteg gyermekek találkozását, ami
ilyen helyzetben elkerülhetetlen lett volna. Természetesen
előzőleg kikértük a gyermekorvos és a védőnő javaslatát is. Így
farsangi mulatságunkat február 22-én délelőtt tartottuk meg az
óvodában.
A szülők rövid bemutatkozó műsorunkat megtekinthették, majd
zárt körben a két csoport egymást meglátogatva mulatozott.
Nagyon jól éreztük magunkat, a szülők többségének is tetszett
ez az ünneplési forma.
Jelenleg a nőnapra készülünk, majd a várva várt húsvétra. Mindig van teendő!
Óvodai beiratkozás: 2008. április 23-24-25. (szerda, csütörtök,
péntek). Előtte a leendő ovisok számára április 17-én, csütörtökön 16-17 óráig nyílt napot tartunk. Itt megismerkedhetnek az

1 illetve 2 forintos adományoknak hála, az úrhidai óvodásoknak több mint 20.000 forintot sikerült gyűjteni! Nagyon szépen
köszönjük mindenkinek, aki gondolt a gyermekekre! A gyűjtést
folytatjuk! Ha akad még egy-egy zsebben, vagy otthon
tengődő kis érme, kérünk mindenkit juttassa el a kis ovisok
üvegébe.
Köszönettel: úrhidai óvoda

CIVIL HÍREK
Úrhidai Nyugdíjas Egyesület

Úrhidai Lakodalmas

A Nyugdíjas Egyesület ebben az évben ünnepli megalakulásának huszadik évfordulóját. Ebből az alkalomból kerül sor április hónapban egy jubileumi rendezvényre, melyen méltó módon szeretnénk megemlékezni e jeles évfordulóról. Az egyesület jelentős szerepet játszik a település közösségi életében, és
megalakulásakor az egyetlen szervezett formában működő társadalmi csoport volt Úrhidán. Az egyesület tagjai túlnyomó
többségben a falu törzsgyökeres tagjaiból kerültek ki és jellemzően a többséget képezik napjainkban is. A közösség élen jár a
régi szokások és hagyományok felelevenítésében és ezeknek a
megőrzésében, továbbadásában.

2000

Az egyesület tagjaiból alakult meg 1996-ban az „Őszirózsa népdalkör”.

Az énekeikben megelevenedő régi dallamvilág a múlt század
húszas, harmincas éveinek hangulatát idézi fel. 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, és nem csak településünknek,
hanem részét képezve az egész sárrét kulturális hagyományának is.
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2008 MÁRCIUS
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.
A klub mint bejegyzett egyesület, Iliás Istvánné, Marika néni
elnöksége alatt lett 2005-ben.
Az Egyesületünk ma is nagyon aktív, sokat tesz a településért
részt vállal a különféle programok szervezésében azok lebonyolításában. Ebben az évben is remélhetően az Úrhida Napok
fontos részét képezi majd a nyugdíjas találkozó.
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

KARATE HÍREK
Alapfokú edzőképző program
2008. március 8-án kezdődött az AJKA Shotokan Karate-Do
Szövetség második alapfokú edzőképző programja, melynek
Úrhida község a házigazdája.
A program egy országos szintű esemény, ami a Budapesti Szabadidő Sport Szövetség irányításával zajlik, mely OKJ-s képzettséget adó szakképzés. A program speciális, hiszen kifejezetten egy szövetség, egy stílus képviselői vesznek részt ebben
a képzésben. Az oktatást a Testnevelési Egyetem és más kapcsolódó intézmények professzorai, előadói és oktatói tartják a
tanulóknak.
Az alapfokú edzőképző programmal párhuzamosan fut az
AJKA Shotokan Karate-Do Szövetség Instruktorképző programja, melynek a kiegészítése ez a képzés. Így ennek a komplex programnak a végén minden résztvevő megfelelő szintű és
minőségű tanulmányi sorozaton keresztül szerezhet egy olyan
diplomát, mellyel taníthat, vagy vezethet edzéseket.

Ezúton is szeretném megköszönni a Úrhida Község Képviselőtestületének és az iskola vezetésének, hogy segítségükkel sikerült helyt adni ennek a képzésnek. Lehetőséget teremtve, hogy
a falunkat az ország más részein is megismerjék, s jóhírét
vigyék a szeretetteljes vendéglátásunknak. Valamint a képzésen
részvevőknek jó tanulást és sikeres záróvizsgát kívánok az
Alba Shotokan Dojo úrhidai tagozata nevében!
Az A.J.K.A. Shotokan Karate-Do Szövetség 2008. március 01én rendezte meg a Kelemen Zoltán emlékversenyt Zalaszentgróton. A versenyen 12 egyesület 234 karatékája lépett tata-

mira. Az ALBA SHOTOKAN DOJO úrhidai tagozatát 14 fő
képviselte, akik 6 arany, 5 ezüst- és 6 bronzérmet szereztek. Így
elmondható, hogy ezt az újabb megmérettetést is sikeresen
teljesítették karatékáink. Következő feladat a március közepén
sorra kerülő X. Italien Open verseny Milánóban, valamint a
következő övfokozati vizsga, amelyhez sok sikert kívánunk!

Aranyérmesek:
• Szalay Zsuzsa
• Szalay Zsuzsa-Böhm Szilvia csapatban
• Ivanics Zoltán - Harangozó Roland - Ivanics József
csapatban.
Ezüstérmesek:
• Harangozó Roland
• Ivanics József
• Böhm Szilvia
• Soós Tamás 2-szer
Bronzérmesek:
• Farádi Tamás
• Ivanics József
• Szalay Zsuzsa
• Andorkó Benjamin - Farádi Tamás - Estelecki Balázs
csapatban.
Soós Tamás
Alba Shotokan Dojo úrhidai tagozat edzője
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Kedves Úrhidaiak!

MEGHÍVÓ

Fogjunk össze az úrhidai gyermekekért! Biztosan sokan hallották, és
látták a Delikát akcióját, mellyel egy európai szabvány szerint készült
játszóteret lehet nyerni. Igen, láthatták itt nálunk is a sok kis dobozt,
melyben gyűjtjük a vonalkódokat. Kérem ne legyintsen senki sem, Miért pont nekünk sikerülne?
„A szerencse nem más, mint a felkészültség találkozása a
lehetőséggel" Darrell ROYAL
Miért ne! Hiszen tavaly sikerült más településnek is, hasonló lélekszámmal és kicsit több, mint 50 kg vonalkóddal nyernie egy szép kis
játszóteret.
Sok a gyermek nálunk, 100 fő fölött van a 3 év alatti, ahhoz még jön
az óvodás korú és az iskolás korú gyereksereg. Ha jól számolom, több
száz lakost érint közvetve, és ha számoljuk a szülőket is, akkor már
igen nagy százalékát érinti a lakosságnak. Egy hely, ahol a sok pici
biztonságban játszhat, egy hely, amire büszkék lehetünk, ahol gyermekeink, unokáink is sok boldog órát tölthetnek el.
Higgyék el, a Nyugdíjas klubtól, a Baba-mama klub csapatáig, és a
sok háziasszony, akik megmozdult már az ügyért, én láttam hogy ők
komolyan gondolják. Az összefogásban, a közös elhatározásban rejlik
a titok. Jó magam is jártam hasonló kis településeken, mint a miénk.
Láttam a gyűjtődobozt, talán egy-két helyen a település pontjain. De
nem láttam a tüzet, a hitet. Tettek is valamit, meg nem is. Így is lehet
gyűjteni, de nem biztos, hogy érdemes. Kérem Önöket, 320 forint
körül mozog a 250 g-os Delikát bolti ára, áldozzanak rá, és járuljanak
hozzá ehhez az álomhoz. Ez nem csak a mi álmunk, és ennek megvalósításával, olyan dolgot teremtünk, ami miatt gyermekeink évek
múlva is büszkék lesznek ránk!
Gyűjtsünk össze minél több vonalkódot, mivel a 8. játszótér ott épül
fel, ahol a lakosság számához képest a legtöbb vonalkód érkezik. Az
akció augusztus 15-ig tart.

Szalai Zsuzsa
Baba-mama klub vezetője

Föld napja

Április 22-én ünnepeljük a Föld Napját, melyet 1970 óta szerveznek.
Ez egy Amerikából indult kezdeményezés, Magyarországra 1990-ben
érkezett ez az ötlet.
A Föld napján való megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy az
emberiség és az egyes ember is mérlegelje, hogy kíméletesen bánik-e
környezetével, és mit tesz azért, hogy a természet és benne az ember
egészségesebben éljen. Elég szomorú, hogy eljutott a világ idáig! A
Föld napját nem csak ünnepelni kell! Sokkal inkább egész évben úgy
kell viselkednünk, úgy kell élnünk, hogy szűkebb és tágabb környezetünkben óvjuk a növényeket, fákat, madarakat, állatokat.
A természetvédelem szükségessége mellett felhozott nem gazdasági
érvek között, amelyek nem feltétlenül haszonelvűek, szerepel a Föld
és az élővilág érzelmi és szellemi jelentősége, a természet nélkülözhetetlen volta a pihenéshez, továbbá az erkölcsi felelősség a következő
nemzedék iránt, hogy megőrizzük számukra is a Földet és annak természeti erőforrásait.
A legfontosabb persze az, hogy ne csak beszéljünk ezekről a dolgokról, hanem tetteinkkel, életvitelünkkel mutassunk példát.
E gondolatok jegyében kérem a település lakosságát, hogy április 22én igyekezzenek egy kicsit nagyobb figyelmet fordítani környezetük
tisztaságára, így csatlakozva a nap szellemiségéhez.
Általános iskolánk diákjai a példamutatás és az igényes környezet
iránti elkötelezettségük kifejezéseképpen csatlakoznak a Magyar
Közút által meghirdetett, országos szemétgyűjtési akcióhoz.
Az önkormányzat dolgozói a hivatal épület környezetének rendezésével, virágosításával szeretnének hozzájárulni a kezdeményezéshez.
Szeretettel várunk minden tenni akaró lakost, aki ráér, és szívesen
részt venne valamilyen formában a rendezvényen, április 22-én 8
órakor az önkormányzat melletti füves területen.
A védőfelszerelésről gondoskodunk!
Bognár József
polgármester

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
Telefon: (30) 265-2096
E-mail: puskas@fki.gov.hu
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

A gyógyszertár nyitva tartása:
Hétfő:
9.00 - 13.00 óráig
Csütörtök:
11.00 - 15.00 óráig
Péntek:
9.00 - 12.00 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, 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
Lakossági szennyvízszippantás:
ÓZON Kft.
Székesfehérvár, Várfok u. 1.
Telefon: 22-315-307, 505-320
Segélyhívók:
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. • Úrhida Község hivatalos honlapja: www.urhida.hu
ELŐKÉSZÍTÉS: VARGA TAMÁS NYOMDAI MUNKÁK: BRIBEN NYOMDA KFT.
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