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AZ ÚRHIDAI ÖNKORMÁNYZAT KIADVÁNYA

Önkormányzati tájékoztató
Tisztelt Úrhidaiak!
Szeretnék Önöknek beszámolni a képviselő-testület elmúlt két
évben végzett munkájáról.
Már megszokott tendencia, hogy az önkormányzatok
finanszírozása évről évre romlik. Szinte naponta lehet hallani
olyan önkormányzatokról, akik oly mértékben eladósodtak, hogy
már a működőképesség határán vannak, megmentésük nem ritkán
kormányzati beavatkozást igényel. A nehéz körülmények között
végzett gazdálkodás, próbára teszi a képviselőket, az
önkormányzati vezetőket egyaránt.

Tisztelt Lakók!
A 2006-os választások után a képviselő-testület megfogalmazta
azokat az irányokat, célkitűzéseket, amely szolgálhatja és
biztosíthatja egy fejlődő és fenntartható település jövőjét.
Röviden ezek a következők:
- egy gazdaságosabb, hatékonyabb hivatal kialakítása,
- az intézmények tekintetében a kiszámíthatóság fenntartása,
- a településüzemeltetés, mint feladat eredményesebb
végrehajtása,
- az egészségügyi és szociális alapellátás, mindenki számára
napi szinten történő elérhetőségének a biztosítása.
- az önkormányzat pénzügyi stabilitásának biztosítása,
megtakarításainak növelése, plusz források feltárása.
Ezek az alapok biztosítják azt a hátteret, amelyre építkezve lehet a
település fejlődését folytatni és a fenntarthatóságát biztosítani.
Két és fél év elteltével bátran mondhatom, hogy az önkormányzat
gazdálkodására jellemző a visszafogott, költségtakarékos
gazdálkodás, a pénzügyi stabilitás feltételeinek megőrzése, az
intézmények biztonságos üzemeltetése, működőképességének
megtartása és a plusz források feltárása.
Ezt jól mutatja a Magyar Állam Kincstár statisztikai adatai szerint
az Úrhidai Önkormányzat, egy főre jutó működési kiadási szintje
a 2007. évben az országos átlag 57 % volt. Ennek és a képviselőtestület önzetlen hozzáállásának köszönhetően az évről-évre
egyre nehezebb gazdasági körülmények ellenére is sikerült az
önkormányzat megtakarításait növelni.
Kintlévőségeink tekintetében, amely alatt a gépjármű és a
kommunális adó tartózást értem, sajnos érezhető a lakosság
részéről, valószínű a gazdasági körülményeknek köszönhetően a
fizetési fegyelem romlása. Bár a hivatal igyekszik minden
törvényes lehetőséggel élni, a kintlévőségek behajtása érdekében,
de sajnos ez nem minden esetben sikerül.
Az önkormányzatnak tartozása, hitele nincs!
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Településfejlesztés.
Településfejlesztés tekintetében a tervezés és a felkészülés
időszakának lehet tekinteni az előző két évet, a képviselő-testület
által megfogalmazott fejlesztési elképzelések, társadalmasítása
és a lakosság további igényeinek megismerése miatt több
alkalommal tartottunk településfejlesztési fórumot.
Ezek alapján elkészült a település gazdasági programja, a 20072013-as időszakra vonatkozó intézkedési és stratégai tervei,
amelyek beépítésre kerültek a kistérségi intézkedési, operatív és
stratégiai tervekbe, amit a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi
Társulás egyhangúlag elfogadott.
A 2006-ban megfogalmazott 2007-2013-2019 időszakra
vonatkozó fő fejlesztési célok:
- Ivóvízkontingens növelése, ivóvízgerinc kiépítésével,
Szfvár-Úrhida.
- A település vízrendszerében fellépő nyomáscsökkenés
megszüntetése.
- Belterületi szilárd burkolatú utak építése.
- Egészségház építése.
- Kossuth utca, járda, csapadékvíz elvezetés kialakítása.
- Polgármesteri Hivatal, korszerűsítése,
- Új korszerű iskola és tornaterem építés, óvoda felújítás.
- Petőfi utcai közpark építése
- Közterületek csinosítása
- Tájház felújítása, közösségi tér kialakítása
- Füves labdarúgópálya fejlesztése
A célok megvalósítása érdekében, a Közép Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség iránymutatása alapján előkészítettük a
fejlesztések, pályázathoz szükséges tervezetét. (kezdett
adatlapok)
Sajnos meg kell állapítani hiába igyekeztünk, a kormányzati
szinten beígért pályázati források igen sokat késnek, a
kiírásokban továbbra sem látni viszont a kis települések igényeit,
és az elnyerhető támogatás is igen csekély. Mivel településünk
kiemelt „Városias kistérségben” található, így kevés pályázaton
tudunk indulni és amely feltételeinek megfelelünk ott is
„hátrányt” jelent nem hátrányos helyzetünk.
Tovább nehezíti a települések infrastrukturális helyzetét a
kormányzat gazdaságpolitikája, amely a gazdasági válság
hatására megerősödött, és az életminőséget javító fejlesztéseket
ebben a 2007-2013-ig tartó ciklusban kevésbé kívánja támogatni,
inkább a gazdaságélénkítésére helyez nagyobb hangsúlyt.
Azért igyekeztünk kihasználni minden pályázati forrást, de
sokszor nem arra kaptunk támogatást, ami a legszükségesebb
lenne.
A pályázatokhoz szükséges önerő biztosítása miatt
szükségszerűvé vált az önkormányzat gazdálkodásának
felülvizsgálata, racionalizálása.

2

ÚRHIDAI HÍREK

INTÉZMÉNYEINK
2007-ben a hivatal átalakítása kapcsán egy fővel csökkentettük a
köztisztviselői létszámot. A további megtakarítások elérése érdekében Úrhida Község Képviselő-testülete körjegyzőség létrehozásáról határozott, Sárkeszi Község Képviselő-testületével.
A körjegyzőség megalakulása több mint 6.000.000.- Ft pluszforrást jelent az önkormányzat számára, ami a bevételeink közel 5%
teszi ki, valamint a pályázatok elbírálásánál is további előnyt jelent.
Gyakorlatban a körjegyzőség székhelye Úrhidán van, és a
Sárkeszi hivatal telephelyként funkcionál. A lakosság számára a
közös hivatal működtetése változást nem jelent.
A polgármesteri hivatal épületének korszerűsítése is időszerűvé
vált, pályázatot nyújtottunk be az épület korszerűsítésére és
felújítására. (IKSZT pályázat)
Iskola és az óvoda tekintetében a legfontosabb a kiszámíthatóság
fenntartása. A költségvetésünk szempontjából a 2006-ban való
csatlakozásunk a Szabadbattyán-Kőszárhegy intézményfenntartó társuláshoz, az akkori testület előrelátását bizonyítja.
Ma nagyon sok intézményt a bezárás fenyeget, ahol az önkormányzatok nem léptek időben.
Gyereklétszám tekintetében elindult egy pozitív folyamat, ami
már az óvodában érezteti hatását, ennek köszönhetően az elmúlt
években megduplázódott az óvodába járok száma. Figyelembe
véve az érdeklődést és a 2010-től kötelező óvodai ellátás
biztosítását, a képviselő-testület 2008 tavaszán, úgy döntött saját
erőből, kisebb intézményi átszervezéssel új csoport szobát alakít
ki. A pénzügyi fedezetet a 2007 évi pénzmaradvány terhére, közel
3 millió forintból sikerült biztosítani. A harmadik óvodai csoport
kialakításával, a vegyes csoportok megszűnésével, lehetőség
nyílt, hogy a pedagógusok magasabb színvonalon, differenciáltabban tudjanak foglalkozni a gyerekekkel.

KÖLYÖKKUCKÓ CSALÁDI NAPKÖZI megnyitotta kapuit
Szabadbattyánban az Iskola u. 7. szám alatt, a Kölyökkuckó
alapítvány új családi napközije 1-4 év közti gyerekeket fogad,
maximum 7 fős csoport létszámban, két gondozónővel, napi
négyszeri étkezéssel, és korosztályuknak megfelelő játékokkal,
foglalkozásokkal.
Nyitva tartás: minden hétköznap 7.30.-16.30.-ig
Jelentkezni, Gyenge Gabinál, a 06-70-419-79-98 telefonon lehet.

Egészségügyi alapellátási feladatok
Véleményem szerint a legnagyobb előrelépést az egészségügyi
alapellátás javítása tekintetében sikerült elérnünk. A képviselőtestület 2007 év végén hozott döntése, mely értelmében 2008.
január 1-től önálló védőnői, február 1-től önálló felnőtt háziorvosi
körzetet hozott létre.
Itt szeretném kérni Önöket, hogy aki még nem tette meg és
nincs kifogása a Doktor Úr személye ellen, kártyáját hozza át,
az ő finanszírozása a nála lévő kártyák számától függ. A képviselő-testület mindent elkövetett azért, hogy napi szinten elérhető legyen a településen az orvos, most Önökön a sor, kérem ezzel is támogassák egyrészt önkormányzatunkat, másrészt pedig a Doktor Urat.
Az egészségügyi ellátás további javítása érdekében, a képviselőtestület pályázatot nyújtott be „Egészségház építésére”. Az engedélyes építési tervekkel elkészített pályázatot sajnos elutasították.
A jelenlegi védőnői tanácsadó működési engedélye miatt, a
rendelő bejáratánál kialakításra került egy babakocsi rámpa a
Regionális ÁNTSZ kérésére és iránymutatása alapján. A rendelő
további fejlesztése nem indokolt, a képviselő-testület határozott
szándéka egy új, a törvényi előírásoknak megfelelő, XXI. század
igényeit kielégítő egészségház építése.

Az iskola tekintetében várható a létszám átgyűrűzése, de az óvoda
helyiséggondjainak megoldása is tovább súlyosbította iskolánk
infrastrukturális problémáit. Szakértői vélemény szerint az iskola
épületét nem lehet már gazdaságosan felújítani, a bővítésre
lehetőség sincs. Ezek figyelembevételével, egy új multifunkcionális iskola és tornaterem építése a képviselő-testület célja.
Sajnos a tavalyi évben benyújtott pályázatunk elutasításra került.
A régióban a 173 befogadott pályázatból 28 kapott támogatást.
A tavalyi évben 600.000.- forint kamatmentes kölcsönnel
támogattuk a Szabadbattyánban megvalósuló családi napközi
épület felújítását, amely a bölcsődés korú gyermekek napközbeni
ellátását biztosítja, így hét fő úrhidai gyermek ilyen típusú
elhelyezését tudjuk biztosítani. Sajnos a településen nem sikerült
megfelelő ingatlant találni, ezért volt kénytelen a képviselőtestület így dönteni.

Szociális feladatok
A szociális ellátás tekintetében a községben végbemenő
változások a jelentős népességcsere, a tradicionális faluközösség
megszűnése, a hagyományos családközösségek felbomlása
szükségszerűvé teszi az idősekre, az elesettekre és a rászorulókra
való nagyobb odafigyelést.
Ennek érdekében 2008 végén a kistérség településeivel
összefogva megalakult az egyesített Székesfehérvári Kistérségi
Szociális Alapszolgáltatási Központ, amely 2009. januárjától
ellátja a rászorulókat a korábbi gyermekjóléti feladatok mellet, a
házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a
családsegítés tekintetében.
A házi segítségnyújtás, a házigondozó-szolgálat célja, hogy
segítséget nyújtson az idős, beteg, önmaguk ellátására már nem,
vagy csak részben képes lakosság számára mindennapi
életvitelükhöz.
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A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás elsődleges célja, hogy a
segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú lakosság számára megteremtse a lakáson belüli biztonságos életkörülményeket, biztosítsa rosszullét, baleset és egyéb „vészhelyzet” esetén az ügyeletes gondozónő segítségének kérését.
A családsegítés célja, hogy tájékoztatást, információt nyújtson
egyének, családok számára, segítséget nyújtson problémáik
felismerésében, hatékony megoldás módokat találjanak a
problémák problémáik kezelésében. A családsegítő szolgáltatás
feladata a hátrányos helyzetű egyének, családok, csoportok
hátrányainak leküzdése.
Kérem amennyiben a környezetükben, vagy ismerősi körükben
olyan rászorulót tudnak, akinek segítséget nyújtanának e
szolgáltatások, jelezzék hivatalunk felé, vagy a következő
elérhetőségek valamelyikén.
Házi segítségnyújtással kapcsolatosan
Kenyár Zsuzsa tel: 30/ 7013-678
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatosan
Pozsik Kornél tel: 30/ 7013-703

Településüzemeltetési feladatok.
Azt gondolom ennek a feladatnak a lehetőségekhez mérten
sikerült megfelelni, a karbantartó feladatainak átszervezésével,
pályázaton nyert gépek beszerzésével és a közcélú, közhasznú
munkások foglalkoztatásával, a tavalyi évben a kitűzött célnak
megfelelően, zöldterületeink rendezettek voltak. Sikerült
Mindenszentekre a temetőt és környezetét elfogadható állapotba
hozni. Elkezdtük a csapadékvíz elvezető árkok tisztítását, kétszer
körbe kátyúztuk a település útjait, nyírtuk az űrszelvénybe nyúló
gallyakat.
A téli síkosságmentesítési, és hóeltakarítási feladatok ellátásával,
mivel Csörgő István nem vállalta, több árajánlat bekérése után
Kósa Istvánt bíztuk meg.
Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem
Csörgő István úrnak az évek alatt végzett lelkiismeretes, precíz
munkáját.
A legnagyobb, napi gyakorisággal mindenkit érintő probléma, az
utak állapota. Száraz időben még csak elviselhető, de eső után
főleg olvadáskor, be kell lássuk, kritikán aluli. Sajnos az előző
időszak csapadékos időjárása, sok helyen szinte járhatatlanná
tette utjainkat.
A település 27km úthálózatából 5km rendelkezik valamifajta
szilárd burkolattal. Az össszközműves utcák hossza, amin nincs
szilárd burkolat és a beépítettsége eléri a 90%-ot meghaladja a 6
kilométert. Ezen utcák megfelelő szintű burkolása és a
csapadékvíz elvezetésének megoldása kb. 120 millió forint lenne.
Az ígért pályázatok lehetősége miatt a képviselő-testület 2007ben elkészítette három utca építési terveit és a pályázatot is
benyújtotta. 2007-ben és 2008-ban is a befogadott pályázataink
tartaléklistára kerültek, majd forráshiány miatt nem kaptak
támogatást.
A tavalyi évben már látható volt a pályázatok hiánya, ezért
kerestünk valamiféle alternatív megoldást, amellyel aránylag
gyorsan és költség hatékonyan tudnánk utakat építeni, így készült
el a Kőbányai utca felső szakasza a Kishegyi utca egy része, a
Kossuth utca vége és a Pirosalma utca. A Képviselő-testület
szándéka, hogy az úthálózat állapotán javítson, ezért a 2009.
évben a költségvetésben 24 millió forint lett elkülönítve
útépítésre.
Szintén napi probléma a Kossuth utcai csapadékvíz elvezetés és
járda hiánya, amelynek tervei hosszú egyeztetések (Magyar
Közút KHT, a Nemzeti Közlekedési Hatóság, érintett közművek
tulajdonosai) és a nyertes pályázat eredményeként elkészült.
Reményeink szerint az idei évben el tudjuk kezdeni a kivitelezést is.
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Gondként jelentkezett 2006-ban a vízellátás tekintetében a
vízkontingens hiánya és a település bizonyos pontjain
csúcsidőben fellépő nyomásprobléma.
E két problémát sikerült az elmúlt évben megoldanunk. A
vízkapacitás hiányára már 2002-ben elkészültek a tervek. E
szerint székesfehérvári és a kőszárhegyi vízbázist összekötő
vezeték jelenti a megoldást, melynek kiviteli költsége közel
kétszázmillió forint. Gyakorlatban a Székesfehérvár és Úrhida
között megvalósuló fejlesztéssel a térségnek napi szinten 1400
m3-rel növekszik az ivóvíz kvótája. A kivitelezés a FEJÉRVÍZ
beruházásában márciusban indult és várhatóan augusztusban
zárul.
A nyomásprobléma megoldására 2008 év elején elkészült
tervekre sikerült pályázati forrást nyernünk, közel kilencmillió
forintot és év végére befejeződött a fejlesztés.
Időszerűvé vált az önkormányzati épület felújítása, pályázati
lehetőség 2008 szeptemberében nyílt, a kétfordulós pályázat első
körében az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerése
esetén, automatikusan megnyílik a támogatás a második
fordulóban. Itt a maximális 20.000 euró támogatás elnyerése
esetén lehetőség lesz az épület bővítésére és korszerűsítésére.
A közösségi összefogás legszebb példája a Petőfi utcai közpark
fejlesztése. A talaj-előkészítő munkálatoktól elkezdve a faültetés
és a parkosítás is mind az önzetlen felajánlásnak, tenni akarásnak
köszönhető. Az óriási igényt az unió-s játékokkal, padokkal,
sétaúttal, parkolóval ellátott parkra jól mutatja, a 2008. évi Úrhida
Napok alkalmából megrendezett Csülökfesztiválon a 300
forintokból és vállalkozói támogatásból felajánlott 302.000 Ft. A
koronát reméljük az ÚMVP. III. tengely, Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program a vidéki életminőség javítását szolgáló
fejlesztések támogatására benyújtott pályázatunk pozitív
elbírálása jelenti.
Közterületeink csinosítása kapcsán is történtek előrelépések,
szintén közösségi összefogásnak és az önkormányzat
támogatásának köszönhető a bekötőút melletti fasor, valamint az
évről évre a buszvárókhoz kihelyezett virágtartók.
A közösségi terek kapcsán korlátozott a település lehetősége,
ezért nagy örömünkre szolgált 2007-ben, amikor a Tájház
felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban részesült.
Forrásaink bővítése érdekében figyelemmel kísérjük a kiírásra
kerülő pályázatokat, igyekszünk minden fejlesztésre támogatást
szerezni.
Sajnos a sikerek mellett kudarcok is értek bennünket. A két nagy
beruházás, az egészségház és az új iskola építésére benyújtott
pályázatunk sajnálatos módon elutasításra került.
A jövőt illetően 2009. év költségvetése nem vonatkoztatható el a
pénzügyi-gazdasági válság hatásaitól és fel kell készülni ennek a
hosszan elhúzódó következményeire.
Ezért az önkormányzat a 2009. évi költségvetésében célul tűzi ki,
hogy intézményeit, hivatalát zavartalanul működtesse, a kötelező
feladatokat maradéktalanul ellássa, anyagi lehetőségétől függően
további fejlesztéseket hajtson végre. Ehhez a következő évben,
még körültekintőbb gazdálkodásra van szükség.
Bevételek tekintetében, a kintlévőségek szigorú behajtása
mellett a gazdasági válság várható hatása miatt, a képviselőtestület nem tervezi helyi adók bevezetését, viszont erre való
tekintettel kéri a lakosság türelmét és megértését a
fejlesztések tekintetében.
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Úrhida Község Önkormányzat 2009. évi várható bevételei.

Közlekedés - közbiztonság
Úrhida a közbiztonság tekintetében, zsáktelepülés jellege és a
lakosság etnikai összetételének köszönhetően nem tartozik a
fertőzött települések közé. Nagyobb problémát jelent az
utjainkon tapasztalható közlekedéskultúra hiánya, bár az utóbbi
időkben tapasztalható fokozott rendőri jelenlétnek köszönhetően
látható némi javulás.
A február 16-án a Székesfehérvári Rendőrkapitányság vezetője
által kezdeményezett fórumon vettem részt, ahol a közbiztonság
helyzete volt napirenden. Az országban tapasztalható közrendbeli
problémák elkerülése végett, kértem a városi kapitányt önálló
körzeti rendőr státusz kialakítására Úrhidán. Véleményem szerint
a község megnövekedett lakosságszáma, a gazdasági válság
hatásai, indokolttá tennék a nagyobb rendőri jelenlétet. Úrhida és
Sárszentmihály dinamikus fejlődése, a két település területének
mérete, indokolja az önállósodást.
Dr. Csizek Tibor a Székesfehérvári Rendőrkapitányság vezetője
elmondta, a jelen helyzetben nehéz az üres álláshelyek feltöltése,
és elsősorban a közbiztonság szempontjából fokozottan fertőzött
területeken igyekeznek biztosítani a nagyobb rendőri jelenlétet.

Buszközlekedés
Úrhida Község Önkormányzat 2009. évi kiadásai

Több lakos megkeresett és a közmeghallgatáson is számos lakó
kérte a reggeli buszjáratok korábbi indítását. A probléma nem
csak a 7 órai járat kapcsán merült fel. Mivel az úrhidai
buszközlekedést a reggeli időszakban egy autóbusz biztosítja, ez
csak úgy lehetséges, ha a korábbi járatok is negyedórával
korábban indulnának. Úrhida zsáktelepülés jellege egyrészt
kedvező hatással bír, a tömegközlekedés szempontjából viszont,
a csúcsidőszakokban problémát jelent. Ezért a képviselő-testület
úgy döntött, felméri a valós igényeket.
Előző napon figyelmeztetőleg kiplakátoltuk a buszvárókban és a
buszon is az igényfelmérés konkrét okát és a kérdés jellegét.
A felmérés eredménye azt mutatta, a többség nem kíván
változtatni a járatok indulás idején. 2009. március 18-án, a reggeli
járatokon 243 fő utazott, ebből 63 fő kérte a változást.
A megoldás a 6.15 és a 7.05 járat között plusz járat beállítása
lenne. Több ilyen irányú megkereséssel éltem a szolgáltató és a
Nemzeti Közlekedési Hatóság irányába is, de a VOLÁN reggeli
kapacitásai nem teszik lehetővé a plusz járat beállítását.
A képviselő-testület döntése értelmében a buszjáratok továbbra is
a megszokott időben közlekednek.

Körforgalom

Az önkormányzat a kommunális adó mértékét a VERTIKÁL KFT.
2009. évre előirányzott díjemelése miatt 15.500.- Ft/ingatlanban
állapította meg ezzel is bizonyítva a szociális érzékenységét.
Amennyiben a szolgáltató szedné a díjat annak mértéke 15.800.- Ft
lenne ingatlanonként és semmiféle mentességet nem biztosítana.
Tisztelt Úrhidaiak!
Önkormányzatunk a környező települési önkormányzatokkal
való együttműködés szélesítésével, a feladatok közös szervezésével és végrehajtásával, a költségek csökkentése és plusz források bevonása érdekében jelenleg a következő társulásokban,
illetve részvénytársaságokban vesz részt:
- Úrhida - Sárkeszi Körjegyzőség (2 önk.)
- Szabadbattyán - Úrhida - Kőszárhegy Oktatási Társulás (3 önk.)
- Sárvíz Helyi Akciócsoport (37 önk., civil és vállalk. szektor)
- Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás (18 önk.)
- Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási rendszer (164 önk.)
- VERTIKÁL ZRT (15 önk.)
- FEJÉRVÍZ ZRT (85 önk.)
- Kémény ZRT (többségi magánbefektető mellett több önk.)

A település régi problémája a bekötőút elején található kereszteződés, ami nap, mint, nap veszélyt jelent az ott áthaladók számára.
Sajnálatos módon a tavalyi évben ismét halálos áldozatot követelt
ez a csomópont, amely megelőzhető lett volna, ha elkészül a körforgalom. Ezért levelet írtam a Közlekedési Miniszternek Szabó
Pálnak, melyben leírtam, hogy a közút kezelője a Magyar Közút
Kht. évek óta ígéri a körforgalom megépítését, a terveket 2005ben el is készítette, de hol pénzhiányra, hol átszervezésre, hol
valami befektetőre hivatkozva késik a beruházás. Az általuk
felállított baleseti pontrendszerben is állandóan az élen vagyunk,
de még úgy látszik több család tragédiájának kell bekövetkeznie,
hogy biztonsággal közlekedhessünk.
Szakértői véleményt kértem a Székesfehérvári Rendőrkapitányság vezetőjétől, valamint Pállfy György közlekedési tervezőtől,
akik mind ketten a kereszteződés szakmai szemmel történő
vizsgálata során a keresztező utak helyzetéből adódóan a
körforgalom megvalósítását tartják célszerűnek, ami az összes
baleseti forrást kiküszöbölheti. Miniszter Úr számára csatolva
elküldtem ezeket a szakvéleményeket, valamint az érintett
települések polgármesterei aláírásával megerősített kérelmemet.
Válasz levelében, az idei évben a veszélyes közúti csomópontok
felszámolására kiírt pályázat kapcsán látott lehetőséget és
támogatásáról biztosított. Időközben a monorierdői vonatbaleset
miatt lemondott.
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Közösségi élet
A községben végbemenő változások a jelentős népességcsere, a
tradicionális faluközösség megszűnése, a hagyományos
családközösségek felbomlása az önálló gazdasági arculat
hiányának összessége, káros társadalmi folyamatokat indukál,
csökken a településen élők helyi kötődése, települési
identitástudata. Ennek a folyamatnak a megállítása miatt, nagyon
fontos az önkormányzat és a településen működő közösségek
összefogása. Úrhidán többféle típusú bejegyzett és nem
bejegyzett szervezet található. A sokszínűségüket bizonyítja,
hogy átfogják és lefedik a településen élők életkorát, illetve
érdeklődési körét.
Úrhidai közösségek:
- Nyugdíjas Klub
- Barátság Klub
- Sárrét Szittya Lovas Egyesület
- Életünk Értelme Gyermek Alapítvány (Baba-mama Klub)
- Úrhidáért Egyesület
- Karate Klub
- Harmónia Női Énekkar
- Női Torna Klub
- Futballcsapat
- Úrhidai Lovas Egyesület
- Iskola, óvoda szülői munkaközösségek
- Úrhidai Római Katolikus Egyházközség
Mindegyik közösségnek megvan a maga sajátossága, egyedi
jellege, viszonylag nagy az átjárhatóság közöttük. Aktívan részt
vesznek a település kulturális és sport életének szervezésében és
lebonyolításában. Tevékeny részt vállalnak a közösségépítésben,
és a közösségi munkákban. Az utóbbi években felerősödött a
szervezetek közötti összefogás, és a közös tenni akarás. Ennek
eredményei már jól láthatóak:
Rendezvények:
- Gyermeknap
- Úrhida Napok
Nyugdíja találkozó
Úrhida Kupa futballtorna
Csülökfesztivál
- Szüreti Felvonulás
- Idősek Napja
- Falukarácsony

Szintén a közösségek és az iskola összefogásával kéthetes nyári
tábort szerveztünk a 6-14 éves korosztálynak, melynek keretében,
balatoni vitorlázás, kastélylátogatás, strandolás, kézműves és
sportfoglalkozások, vetélkedők színesítették a programot.
Szeretném megköszönni a vállalkozó kedvű, szülök és tanárok
segítségét, akik nélkül ez nem valósulhatott volna meg.
Valamint ezúton is szeretném megköszönni, a községben működő
közösségeknek és az aktív lakosságnak, bármi módon segítettek
akár a rendezvények szervezésében, lebonyolításában vagy az
önkormányzat területeinek rendezésében, csinosításában, az
önzetlen, odaadó munkájukat.
Végezetül egy pár gondolatban településünk 1000 éves
millenniumi évfordulójáról.
A 2008. decemberi Úrhida Hírekben megjelent naptárral,
szerettünk volna mindenkit emlékeztetni erre az évfordulóra. Úgy
gondolom, Polyák István festőművész szimbolikus fantázia
képével díszített millenniumi naptár, méltó az ünnephez. A
hátoldalán található településtörténet képet ad az elmúlt ezer
évről. A rossz idő miatt többen jelezték, hogy elázott és
használhatatlanná vált a naptár, nagyon szívesen adok mindazok
számára, akik igénylik.
Két nagyobb rendezvénnyel és egy előadással szeretnénk
megemlékezni Úrhida első okleveles említéséről és remélem,
hogy évközben is lesz lehetőség majd meglepetéssel szolgálnunk.

Társadalmi munkák:
- Tájháznál rendszeresen végzett munkálatok.
- Petőfi utcai terület fásítása, parkosítása.
- Bekötőút melletti fásítás.
- Temetőtisztítás.
A tavalyi évben közösen próbáltuk a fiatalokat megszólítani,
szerettük volna megtudni igényeiket, milyen szórakozási
lehetőséget tudnánk biztosítani a számukra. Ezért fórumot
szerveztünk 14-22 éves korosztály számára, személyre szóló
meghívóval csalogatva Őket. Nagyon örültek a Petőfi utcai
parkban számukra lehetőségként felkínált kerékpár pályának,
amit birtokba is vettek, valamint a megvalósuló játszótérnek.
Lehetőségként felajánlottuk a Tájház nyújtotta környezetet.
Sajnos a Székesfehérvár kínálta programokkal versengeni nem
tudunk.
Nagy örömömre szolgál az önkormányzat nagytermében folyó
szinte minden életkort átfogó színes programok sokasága, ami
sok esetben már egyeztetési gondokhoz vezet. Az iskolai
foglalkozásokon túlmenően a Baba-mama Klub, néptánc heti
rendszerességgel, karate és torna heti két alkalommal, nyugdíjas
foglalkozások kéthetente ismétlődnek, egyre nagyobb az igény a
kézműves foglalkozásokra is. A Harmónia Női Énekkar számára
iskolai osztálytermet tudtunk csak biztosítani.

SÁRRÉT FESZTIVÁL ÉS MAJÁLIS
2009. május 1. (csütörtök)
Úrhida sportpálya
A rendezvény célja:
Az 1000 éves Úrhida bemutatása mellett,
hagyományteremtés.
A települések és a civil szervezetek közötti együttműködés
fejlesztése a kulturális kapcsolatok fenntartása szélesítése.
A kulturális és a népi hagyományok megőrzése, bemutatása,
a különböző generációk közötti kapcsolatok erősítése.
A rendezvény programja:
10.00-tól mazsorettek, valamint a települések felvonulása
a polgármesteri hivataltól a sportpályáig.
Települések bemutatkozása, kispályás labdarugó torna,
játékos sportvetélkedők, játszóház, lovagoltatás,
ingyenes légvár várja az érdeklődőket.

6

ÚRHIDAI HÍREK

ÚRHIDA TÖRTÉNETE
2009. május 22-én (péntek)
17 órakor
a polgármesteri hivatalban.
Siklós Gyula, Fülöp Gyula,
Prander Péter előadásában

ÚRHIDA KÖZSÉG MILLENNIUMI ÜNNEPE!
A rendezvény tervezett időpontja: 2009. augusztus 20-21-22.
A tervezett program:
augusztus 20-án:
Katolikus templom:
12,00-tól Szentmise (kenyérszentelés, I.-II.
világháború áldozatai, koszorúzás)
Tájház:
18,00-tól millenniumi rendezvény megnyitása.
augusztus 21-én:
Katolikus templom:
10,00-kor a Szent Korona fogadása.
10,10-tól püspöki szentmise.
Korona közszemlére kitéve 15 óráig
Iskola udvar:
11,oo-tól Ünnepi köszöntők.
11,30-tól Úrhida Község Képviselő-testülete által
adományozott kitüntetések átadása.
12,00-tól ünnepi műsor
Katolikus templom:
14,00-tól a Szent Korona története (előadás)
Futballpálya:
Egész napos hagyományőrző programok

Tisztelettel köszöntöm
Úrhida minden lakóját!
2009. január 1-től én,
Boda Zsuzsanna látom el
a körjegyzői feladatokat
Úrhida és Sárkeszi
Községekben. Székesfehérváron élek családommal. A fiam 20 éves
egyetemista, a lányom 5.
osztályos tanuló. Férjem
gépészmérnökként dolgozik egy székesfehérvári cégnél.
Korábban Pákozdon és Vértesacsán dolgoztam a polgármesteri
hivatalban, mindkét helyen más-más munkakörben, így a hivatali
munka több oldalát sajátítottam el. Munka mellett végeztem el a
Budapesti Corvinus Egyetem igazgatásszervezői szakát, a
diplomámat 2005-ben kaptam meg. A közszolgálati pályafutásomhoz szükséges szakvizsgát 2008 novemberében tettem le.
Ezúton szeretném megköszönni, hogy Úrhida és Sárkeszi
Községek Képviselő-testülete bizalmából elnyerhettem a
körjegyzői tisztséget. Elkötelezettnek érzem magam a
közigazgatási munka iránt, és véleményem szerint a felmerülő
nehézségek ellenére is végezhető ez a hivatás lelkiismeretesen és
hatékonyan. Bízom abban, hogy a lakosság segítségére tudok
lenni a hivatalos ügyek megoldásában, ezért kérem, forduljanak
hozzám bizalommal. Munkám során igyekszem a közigazgatás
szolgáltató jellegére helyezni a hangsúlyt, és a helyi közösség
érdekeinek figyelembe vételével vezetni a hivatalt.
Munkám során szeretnék a lakossággal, Polgármester Úrral, a
Képviselő-testülettel valamint az Önkormányzatnál dolgozó
valamennyi kollégával jó kapcsolatot kialakítani, és közösen
dolgozni Úrhida fejlődéséért.
Tisztelettel és üdvözlettel:

Iskola udvar:
18,00-tól Néptánc és Népzenei csoportok bemutatója
augusztus 22-én:
Futballpálya:
Úrhida Kupa Futballtorna
VI. Úrhidai Csülökfesztivál
Iskola udvar:
Nemzetközi Nyugdíjas Találkozó
Iskola udvar:
Levezetés:
19.00-tól EVM együttes műsora.
21.00-tól Animal Cannibals együttes műsora
22.00-tól Bál
A millenniumi és egyéb közösségi programokra várunk
mindenkit nagy szeretettel. Amennyiben bárkinek kérdése
lenne vagy a beszámolóval, vagy egyéb más dologgal
kapcsolatosan álok szíves rendelkezésére.
Tisztelettel:
Bognár József polgármester

Boda Zsuzsanna
körjegyző

Tájékoztatás a kerítés építés szabályainak
megváltozásáról
Tisztelt Úrhidaiak!
Ezúton értesítem a lakosságot, hogy 2008. szeptember 1jétől változtak a kerítés építés szabályai. Kerítés függetlenül az elhelyezkedésétől - építési engedély és
bejelentés nélkül létesíthető.
Engedélyre nincs szükség, azonban mindenképpen fontos
az előzetes tájékozódás az építés megkezdése előtt!
Bizonyos szakmai jogszabályok ugyanis ezekre az építési
munkákra is vonatkoznak.
Kiemelten felhívom a lakosság figyelmét, hogy
amennyiben útszélesítéssel érintett a telek, a kerítést
csak a Szabályozási Tervben szereplő útszabályozási
vonalra lehet tenni!
Boda Zsuzsanna
körjegyző
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Bars Sári: Hímes tojás
Ha feldobom fehér,
Ha leesik sárga.
Nem dobom fel, nem esik le
Készül a vásárba.
Kihímezem előbb
Szivárvány festékkel,
Virágszirmot pingálok rá,
Tavaszi ég kékkel.
Jácintot, ibolyát,
Csibét, piros szívet,
Annak adom, aki érte
a legtöbbet fizet.
Nyúlanyó már kérte
fényes rézkrajcárért,
Csakhogy pénzért
nem eladó, sem bolyhos barkáért.
Locsolkodók jönnek
húsvét másodnapján,
Szagosvizet hintenek rám,
Nekik oda adnám.
Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok mindenkinek
az Önkormányzat dolgozói és a Képviselő-testület nevében.
Bognár József polgármester

A pártolójegyek és egyéni felajánlások összegét kirándulásokra,
meseelőadásokra fordítjuk. Köszönjük, hogy hozzájárulásukkal
boldogabbá és színesebbé teszik a gyerekek életét!
Március 2-án a Palánta-gyermekszínház műsorát tekintettük meg
az iskola alsó tagozatával együtt. Az előadás üzenete mindenkit
meghatott az egyik legfontosabb emberi érzés a SZERETET AD.
Március 3-án délután ballagó gyermekeink részére lehetőség nyílt
arra, hogy bepillantást nyerjenek az iskolai élet rejtelmeibe.
A világszerte megünnepelt Nőnap alkalmából verset tanultunk és
üdvözlőkártyát készítettünk. Az édesanyák és az óvoda dolgozói
is meghatottan vették át a gyermekek által készített ajándékokat.
Március 10-én fényképek készültek a gyermekekről, húsvéti és
egyéb dekorációkkal, melyeket a szülők tetszés szerint
megvásárolhatnak.
A szabadságharc ünnepének alkalmából korabeli történeteket
meséltünk és játszottunk, kokárdát festettünk, csákót hajtogattunk.
Az események eljátszásával felelevenítjük és megértetjük a
gyermekekkel az ünnep mondanivalóját és a hazaszeretet lényegét.
Óvodapedagógusaink egész évben folyamatosan továbbképzéseken vesznek részt. Egy pályázatnak köszönhetően ingyenesen
hallgathatják az előadásokat. Ezeken a konzultációkon munkatársaink olyan fontos információkat és tapasztalatokat szereznek,
melyek nélkülözhetetlenek a minőségi munka érdekében.
Március 30-31, április 1 (hétfő, kedd, szerda) 08-15 óráig óvodai
beiratkozást tartunk melyre szeretettel várjuk leendő óvodásainkat és szüleiket. Oviváró délutánunk időpontjáról hamarosan tájékoztatjuk Önöket, melyen megismerkedhetnek intézményünkkel
és az óvó nénikkel.
Spánitzné Pásztor Andrea
tagintézmény-vezető

ÓVODÁNK HÍREI

FÖLD NAPJA

Az ünnepek elteltével újult erővel kezdődött el óvodánkban a
2009-ik év. A gyerekek hetekig meséltek karácsonyi és szilveszteri élményeikről, melyeket a családdal együtt éltek át. Ezeket az
élményeket rajzolásban, festésben is kifejezhették.
A kellemetlen időjárás miatt a megszokottnál kevesebb időt tudtunk az udvaron játszani. Így fejlesztőfoglalkozásokkal, bábozással, játékkal töltöttük el óvodai életünket. Aztán megérkezett a
várva várt havazás. Eleinte csak a látványát élvezhettük, majd
önfeledten hógolyóztunk és hóembert építettünk. Környezetismereteinket és tapasztalatainkat bővítette, hogy a kemény
munkával elkészített emberke másnapra elolvadt.
A hosszú évek hagyományainak megfelelően most is ellátogathattunk nagycsoportos gyermekeinkkel az úrhidai iskola első osztályába. Maradandó élmény volt óvodásainknak az iskolapadba
ülni és egy tanórán aktívan részt venni. Végezetül megajándékoztuk egymást. Köszönjük a szíves vendéglátást!
Január 27-én az intézményvezetőknek kistérségi konzultációt
tartottak a székesfehérvári Hiemer-házban. Tájékoztattak bennünket a Nevelési Tanácsadó Intézet megváltozott feladatairól, a
sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséről.
Február 5-én szülői értekezletet tartottunk. Először összevontan
ismertettük a résztvevőkkel az általános tudnivalókat, majd mindenki a saját csoportjában folytatta a további részletek megbeszélését. Legfontosabb téma a farsangi délután megszervezése volt,
melyet február 27-én tartottunk. Hangulatos és ötletes jelmezekben vonultak fel a gyerekek és az óvó nénik is. Minden csoport
egyéni műsorral kedveskedett a szülőknek, testvéreknek. Óvodánk mazsorett együttesének fellépése színesítette ezt a kellemes
délutánt. Köszönjük a szülőknek a szendvicseket, süteményeket,
üdítőket melyeket a büfében fogyaszthattak el a vendégek.
Külön köszönetet mondunk azoknak a szülőknek, akikre minden
rendezvény megszervezésekor számíthatunk, teremdíszítésében
és egyéb munkálatokban.

Április 22-én ünnepeljük a Föld
Napját, melyet 1970 óta szerveznek. 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.
A korábbi évek hagyományainak megfelelően településünk és
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, 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!
Az önkormányzat nagytermében 12 órától Fekete Józsi bácsi
tart előadást az iskolások és az érdeklődők számára a
környezettudatos életmódról, többek között a természetes
anyagok használatáról a háztartásban, szelektív hulladékgyűjtés, hulladékhasznosítás, energiatakarékosság, természeti értékek megóvásáról.
E gondolatok jegyében kérem a település lakosságát, hogy április
22-én igyekezzenek egy kicsit nagyobb figyelmet fordítani
környezetük tisztaságára, így csatlakozva a nap szellemiségéhez.
Bognár József
polgármester
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M A N ÓT A
Játékos, énekes, mondókázós
foglalkozás gyerekeknek pocaklakótól 4-5 éves korig.
Fejleszti a beszédkészséget,
memóriát, mozgáskoordinációt,
ritmuskészséget, zenei hallást,
bővíti a szókincset, segít alkalmazkodni a közösséghez. A gyerekek a szülővel együtt vesznek
részt a foglalkozásokon. A közös játék, közös élmény mélyebbé
teszi az érzelmi kötődést. Ritmus-hangszer kísérettel, játékos
mozgással tanuljuk a dalokat, mondókákat.
Programvezető:
Bertáné Kiss Mónika népművelés-ének-zene szakos tanár
Foglalkozások időpontja: 2 hetente hétfőn 10 óra
Helye: Önkormányzat nagyterme

Január 12-én a 8. osztályosok számoltak be tudásukról matematikából és magyarból és már január 16-án zártuk az első félévet. A
félévi tanulmányi átlageredmények újra megközelítőleg 1
tizeddel javultak a tavalyihoz képest. Bukások száma most kicsit
magasabb volt, 7 fő kapott elégtelen osztályzatot.
2008 májusi országos kompetenciamérés eredményét megkaptuk, ami szerint minden osztályunk mindkét tantárgyból
az országos átlagot jóval meghaladta, kivétel a szövegértés
6.évfolyam, ahol az országos átlaggal pontosan megegyező
lett a pontszámunk.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Soósné Fekete Éva védőnő

ISKOLÁNK HÍREI
Előző számunk óta eltelt időszakban az ÁMK Géza Fejedelem
Általános Iskolánkban a következő események történtek.
Decemberi adventi készülődésre tervezett az előző számban
ismertetett programjaink sikeresen megvalósultak Kálmánné
Szerényi Judit szervezésében
December 18-án hagyományos karácsonyi ünnepségünket
tartottuk a falunknak délután, gyermekeinknek délelőtt. Meghitt
karácsonyi ünnepségünket Kissné Skultéty Viktória, Szalainé
Cseh Katalin és Bognár Andrea szervezte nagy odaadással, az
énekkar támogatásával.

Az előzetes tájékoztatások szerint ebben az évben négy alkalommal tartottunk foglalkozást a leendő első osztályosoknak és
szüleiknek. December 9-én volt az első alkalom a karácsony jegyében és utolsó alkalommal március 2-án egy mozgásos foglalkozásra vártuk a gyermekeket a szülőkkel. Január 28-án délelőtt
és február 4-én az óvódások meglátogatták az első osztályt is.
Február a farsang jegyében telt. 13-án hagyományos farsangi
bálunkat tartottuk, ahol a jelmezes versenyben első helyezett
Nagy Friderika 2. osztályos tanuló lett a dobókocka jelmezében, II helyezett Berki Boglárka 2 osztályos tanuló
boszorkány jelmezzel, III. helyezett Nagy Gréta 1. osztályos
tanuló lett bohóc jelmezében. Külön díjat kapott Rudniczai
Kira (2. osztály) hókirálynő valamint Deák Alexandra.

A tehetséges tánc szakköröseink latin-amerkai standard és
divattáncokat (hipp-hopp és hastánc) táncokat mutattak be.
Február 23-án az alsósoknak Kisteleki Zoltán tartott színielőadást
Micimackó címmel.
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Február 25-én felsős Activity versenyt rendezett Lencsésné
Kati néni. Aznap az 1-3. órában tartottuk hagyományos nyílt
napunkat, ahol elsősorban az alsós szülők szép számmal
jelentek meg.
Március hónapja programját Szabó Gyöngyi tanárnő
szervezte. A logika verseny első helyezettjei a következők:
Haár Dominik, Székely Péter, Szabó Raul, Pereces Tibor,
Brownwood Andrew, Mucsi Gergely, Brownwood Elizabeth
és Róth Szabolcs.
A mandala rajzpályázatra készült alkotások elbírálása a
későbbiekben történik meg. A rajzok iskolánk folyosóján
megtekinthetőek.
Március 13-án hagyományainktól eltérően a március 15-i forradalomról nem ünnepség formájában, hanem rendhagyó nap
keretében emlékeztünk meg Kálmánné Szerényi Judit és
Bognár Andrea tanárnők szervezésében. Az utolsó két tanítási
órában az alsós és felsős 4-4 csoportunknak felváltva négy-négy
helyszínen szerveztünk programokat. Pl.: kokárda és nemzeti
színű szendvics készítése, zászlók, huszárok díszítése, irodalmi
kirakó, történelmi totó, plakátkészítés, daltanulás.

- április 28-29-én (kedd-szerda) kagylókiállítás és vásár lesz
az önkormányzat nagytermében 8-15 óráig,
- április 30-án csütörtökön akadályverseny a pentelei
parkerdőben,
- május első hetében anyák napi ünnepségek osztályonként,
- május 25-én 7-8. osztály vizsgajellegű beszámolója
magyarból és matematikából,
- június 6-án, szombaton délelőtt iskolai gyermeknapot
szervezünk,
- június 9-én alsós tanulói kirándulás Komáromba,
- június 10-én, szerdán felsős tanulói kirándulás a Bakonyba,
és egyben az utolsó tanítási nap,
- június 12-én 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.
Az Úrhidai Tanulókért és Iskoláért Alapítvány adószáma :
18490987-1-07, melyre az 1%-os felajánlásokat megtehetik az
előző évekhez hasonlóan.
Liedermajer Heléna
tagintézmény-vezető

CIVIL HÍREK
Úrhidai Lovas Egyesület

Március 17-én délután mezei területi futóversenyen vettek
részt tanulóink Polgárdin, ahol Nagy Friderika 2. osztályos és
Sulák Flórián 4. osztályos tanulóink jutottak tovább a megyei
versenyre, amit Agárdon rendeznek meg március 26-án.
Március 18-án Székesfehérváron a Gárdonyi Géza
Művelődési Házban mesemondó versenyt szerveztek, ahol
177 jelentkezőből Szabó Raul 3. osztályos tanulónk különdíjat nyert. Jutalma egy könyv és egy hetes indiántáborban
való részvétel.
Március 29-én vasárnap délután a veszprémi Petőfi
Színházba a Holle anyó előadásra látogathatnak különbusszal az érdeklődő tanulóink és szüleik.
Március 30-31-én 8-15.30-ig hirdettük a beiratkozás a leendő
elsősöknek. Kérjük, aki ezt az időpontot elmulasztotta az
haladéktalanul tegye meg. Beiratkozásra kötelezettek Úrhida
község közigazgatási területén 6. életévüket 2009. május 31-ig
betöltő gyermekek.
Várható programjaink:
- április 1-jén délelőtt fordított napot rendezünk és 9 órától
az alsósoknak a Palánta bábszínház tart ingyenes előadást,
délután 16-17 óráig fogadóóra lesz,
- április 8-án délután 16 órától tartandó Ki mit tud
rendezvényünkre minden érdeklődőt szeretettel várunk,
- április 9-14-ig tart a tavaszi szünet,
- április 22-én a Föld napja alkalmából hulladékgyűjtési
akcióban veszünk részt,

„A ló. Önteltség nélküli nemes jellem;
irigység nélküli barátság;
hiúság nélküli szépség.
Szolgálatra kész, mégsem szolga”
Ronald Duncan
www.lovas.vigvari.hu
Egyszer volt, hol nem volt, volt néhány lelkes, sportolni, tanulni
vágyó ember, akik szerettek volna egy olyan lovardát létrehozni,
ahol a lovagolni vágyó kicsik, és nagyok edző irányítása mellett
sajátíthatják el, a lovaglás fortélyait.
Céljaink között szerepelt:
 az ifjúság színvonalas lovas oktatása
 díjugratás oktatás és versenyzés
 terep- és túralovaglás
 és az emberek számára elérhetővé tenni a lovaglás szépségét
2008.július 8-án megalakult az Úrhidai Lovas Egyesület, amely
közhasznú egyesület, településünk és a környező települések
jelenlegi és jövőbeli lovasai számára kíván sportszakmai
kereteket nyújtani. Az egyesület tagja a Magyar Lovas
Szövetségnek, és a Magyar Póni Klub Szövetségnek. Egy olyan
világ kapuját próbáljuk megnyitni, ahol átértékelődnek a
kapcsolatok, ahol valami más történik, mint életünk egyéb területein. Közelebb kerülünk talán egy érdekes élőlényhez, a lóhoz.
Az egyesület lovasai jelenleg díjugratásban és póni klubos versenyeken vesznek részt országos versenyeken, reményeink szerint a
jövőben a többi lovas szakágnak is eredményes szereplői lesznek.

2008 nyár, Póni Klubos verseny
2008, fedeles bajnokság
Mindenkit szeretettel várunk, aki valamilyem módon kötődik a
lovakhoz, lovagláshoz, vagy egyszerűen csak szeretne kikapcsolódni, pár percre kilépni a hétköznapok szürkeségéből.
Tisztelettel:
Vígvári György
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BABA-MAMA KLUB HÍREK!

Ez a tél nagyon hosszúra nyúlt.
Sok volt a beteg pici is, így
ritkábban találkoztunk egymással. Idén először farsangot rendeztünk a 3 év alatti piciknek.
Nagyon jó kezdeményezés volt, mely örömöt varázsolt a
beöltözött csöppségek arcára. Volt zene, tánc, tombola és sok
finomság, melyről az anyukák gondoskodtak. Külön örömmel
töltött el bennünket, hogy néhány apuka is részt tudott venni a
rendezvényen, ezzel is bátorítva a többi apukát is, hogy
családjukkal bátran csatlakozzanak a klubhoz.
Ismét átlépték páran az Óvoda kapuit. Ahol a kedves óvó nénik
már ismerősként üdvözölhették a piciket, hiszen volt alkalmunk
találkozni Móni nénivel is, mikor a hasznos és érdekes
előadásokat tartotta nekünk. Illetve jó, hogy a klub keretein belül
már kialakult a gyerekek között egy kapcsolat, mely könnyebbé
teszi, az óvodába szokás napjait, hisz ismerős gyermek arcok, régi
játszótársak várnak a gyerekekre.
Továbbra is szeretettel várunk minden csöppséget és szüleiket
egyaránt, hogy egy héten egyszer kicsit kikapcsolódjanak, és
ismeretségekre tegyenek szert. Illetve hétfő délelőttönként hétrőlhétre váltakozva, hol angolul tanulhatnak a gyerekek, hol zenés
foglalkozásokon vehetnek részt. Mindig csak az első lépést nehéz
megtenni, mert a következő alkalom, már a második lesz. Indulj
el az úton, hogy megtudhassd mi vár rád a végen!
Íme néhány kép szemünk fényeiről! További képeket itt lehet
megnézni: http://picasaweb.google.hu/szalay.zsuzsa/Farsang#
Bővebb információt a klubról, illetve hírlevélre feliratkozást itt
kérhetsz: zsuzska@kabelsat.hu
tel: 06/20 473-3001

ÚRHIDAI NYUGDÍJAS EGYESÜLET
A Nyugdíjas Egyesület az előző évben ünnepelte megalakulásának huszadik évfordulóját. Az egyesület jelentős szerepet játszik a település közösségi életében, és megalakulásakor az egyetlen szervezett formában működő társadalmi csoport volt Úrhidán.
Ennek az évnek az eddigi legnagyobb sikere az egyesületünk
szereplése a Kor-Társ Nyugdíjas Ki- Mit -Tud 2009 rendezvényen ahol az Őszirózsa népdalkör bemutatóját kategória díjjal
jutalmazták.
Úgy gondolom, nagyon fontos egy település számára, hogy az ott
élő időskorú emberek életminősége, aktivitása, közösségi élet
iránti nyitottsága ne változzon meg a nyugdíjas éveikben. Fontos
azért is, mert az élettapasztalatukkal, tudásukkal, bölcsességükkel nagyon sokat segíthetnek a fiatalabb korosztályok
számára. Az aktív közéletiségük pedig a település társadalmi és
kulturális életének igen fontos részét képezi.
Az Úrhidai Nyugdíjas Egyesület mindent megtesz annak
érdekében, hogy munkájával az időskorúak és a település érdekeit
szolgálja az egyesület alapszabályának, őszinte elhivatottságának
és meggyőződésének megfelelően.
Polyák István
Úrhidai Nyugdíjas Egyesület Elnöke

FELICIA
A VÖRÖSMARTY
SZINHÁZBAN!!
Czédulás Feliciát nem kell az
olvasóinknak bemutatni hisz a
falunapi rendezvényeken
gyakran fellép. Most röviden
arról kérdeztük mi történt vele
az utóbbi időben.
2007-ben felvételt nyertem a
székesfehérvári Vörösmarty
Színház Musical Táncstúdiójába ahol a színház koreográfusától
fél év alatt 11 koreográfiát tanultam meg és bekerültem azon 6
lány közé akik szerepeltek a nyitótáncban a vizsgán és a gálán.
Gyermekszereplője voltam Szurdi Miklós által rendezett Kísértet
tangó c. táncjátéknak. Jelenleg Kolos István rendezte Copperfield
Dávid c. romantikus regényadaptációban Márta szerepét
alakítom. Emellett a Gördülő Színház Egyesület "Betyárkaland"
c. zenés népi színjátékában szerepelek, Laborfalvy Rózát és Julit
alakítom ebben a darabban. A darabot rendezte: Ács Bálint
Nemrég egy casting útján bekerültem a Show Színház tánckarába
ahol a Táncművészeti Főiskola tanárától tanulhatok és a
Musicalshow-ban lehetőséget kaptam hogy elénekelhessem a
Jézuskrisztus Szupersztárból a Mária Magdolna dalát. Április 15től indulunk egy kéthetes erdélyi turnéra. 2 éve van egy
együttesem a "Csajok" ének- és táncegyüttes, változatos zenéstáncos-énekes műsorokkal szórakoztatjuk a közönséget.
Műsorunkban szerepel többek között csárdás, rocky, szamba,
kán-kán és örökzöldek, musicalek. Sok fellépésen részt vettünk
már, tavaly nyáron minden hétvégén volt fellépésünk,
falunapokon, bálokon, különböző rendezvényeken, de felléptünk
már és énekeltem az
Aréna Plazaban, az Országos
Vadgasztronómiai Fesztiválon, Lecsófesztiválon, Repülősnapon
is. Az együttesről és műsorunkról bővebb információ
megtalálható az alábbi honlapunkon:www.csajokete.eoldal.hu
Kedvenc mottóm: "Úgy élj, hogy amit másoknak adsz, azt az
élettől úgyis visszakapod!" Sok sikert a további munkáidhoz. És
reméljük még sokat hallunk rólad.

KARATEKLUB ÉLETE
A téli szünetet követő időszak sem a pihenés jegyében telt el ifjú
sportolóinknak. Ugyanis ekkor történik meg az első alapozási
időszak karatékáink számára. Mely felkészülési idő alatt nemcsak
karate technikai alapozás történik, hanem kemény fizikai, erőnléti
edzéseken vesznek részt a gyerekek. Márciusi hónapban kezdődik általában a verseny szezon számukra ezért fontos, hogy
megfelelő kondiban legyenek és bírják a terheléseket.
De a sok edzés mellett a farsangi szezon beköszöntével egyesületünk is megrendezte szokásos jelmezes farsangi mulatságát,
melynek a székesfehérvári Vesztegzár nevű szórakozóhely adott
helyet. Az ötletesnél-ötletesebb jelmezek versenyén és a különböző játékos feladatokon mind a gyerekek, mind a felnőttek
remekül érezték magukat.

Március 07-én rendezte meg Zalaszentgróton az A.J.K.A.-I.
Shotokan Karate-Do Szövetség idei első versenyét Szentgrót
Kupa néven. A versenyen 9 egyesület 213 karatékája lépett
tatamira. Az ALBA SHOTOKAN DOJO úrhidai tagozatát 7
fő képviselte, akik 3 arany-, 5 ezüst- és 2 bronzérmet szereztek.
Így elmondható, hogy az elmúlt évhez hasonlóan az idei év első
versenyén is gyermekeink eredményesen mutatkoztak be.
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HAJNALFA CITERAZENEKAR
A Hajnalfa citerazenekar 2006-ban alakult néhány vállalkozó
szellemű alsótagozatos szabadbattyáni diák közreműködésével:
Menik Stefánia, Horgos Viktória, Nagy Szabina, Köncöl Tamás.
Valamivel később csatlakozott hozzájuk Kubik Péter Úrhidáról,
majd őt követte öccse Kubik Dániel is. Hamar egymáshoz
csiszolódott a 6 kis zenész.A tavalyi évben társult hozzájuk Nagy
Kamilla is. Többnyire helyben lépnek fel ünnepélyek illetve tárlat
megnyítók alkalmával, de vendégszerepeltek már itt Úrhidán is.
2008 júniusában meghívást kaptak a Leghosszabb Nap
Fesztiválra is. Simon Józsefné, Margit néni és Balázs Lilla Enikő
vezetésével eljutottak arra a szintre, hogy tavaly Ráckeresztúron
Dicséretes minősítést kaptak, illetve 2009.február 27-én Móron a
Népdal éneklési verseny döntőjén Arany fokozatú minősítésben
részesültek. Sok gyakorlás van még előttük, de hiszik , hogy ez
majd további sikeres eredményeket hoz majd nekik. Ezúton is
szeretnénk megköszönni Margit néninek és Lillának a kitartó
munkáját, illetve sok erőt kívánunk még nekik a továbbiakra.

A megtisztelő események után, további szívmelengető percek
vártak ránk, Fekete József és Bakos László csodálatos
beszéde után, meghallgathattuk, az Úrhidai Nyugdíjasklub
Őszirózsa Népdalkörének színvonalas előadását, majd a
Magyar Állami Operaház baritonistája Rezsnyák Róbert
szerzett nekünk boldog pillanatokat, gyönyörű hangjával.
A megemlékezés végezetével, a Polgármesteri Hivatal
nagytermében oszthattuk meg egymással élményeinket és
vehettünk részt egy baráti hangulatú állófogadáson.
Beszámolónk végére hagytunk egy igazán kedves hírt, 2009.
március 12-én egy kiscsikó látott napvilágot barátunk Dula
István istállójába. Ezúton is gratulálunk az új jövevényhez.
Ez az idő ismét aktívan telt Egyesületünk számára, sok
élménnyel gazdagodtunk. Reméljük ez a továbbiakban is így
marad. Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki
segíti a tevékenységeinket.
Bármilyen kérdés, építő kritika jut kedves olvasóink eszébe,
nyugodtan vegyék fel velünk a kapcsolatot. Egyesületünk
mindennapjainak részleteit illetve elérhetőségeinket,
fellelhetik a www.szittyalovas.uw.hu címen található
internetes portálunkon.

Tisztelettel:

A „Szittya” Sárrét Vidéki Lovas Egyesület hírei
A márciusi hónap is eseménydúsan telt Egyesületünk
tagjainak számára, hiszen ez az időszak is sok meglepetést
tartogatott.
2009. március 14-én megrendezésre került, az úrhidai tájházban, egy barátságos egyesületi gyűlés, ahol a főszerepet a
beszélgetés és önfeledt szórakozás kapta. A programokat színesítette Dr. Nemes György professzor és kedves felesége
Ibolya asszony jelenléte. A napot, a professzor életét meghatározó helyszínek látogatásával kezdtük meg, majd a Tájházban folytattuk. A régi idők ízeit próbáltuk feleleveníteni
langallósütéssel, szerencsére ez sikerült is. Ezt követően Gyuri
bácsi, az 1956-os forradalomban átélt tapasztalatait, élményeit osztotta meg velünk. Jó társaságban repül az idő, tartja a
mondás. Ez a mi esetünkben is igaz volt, hiszen beköszöntött
az este. Mindenki jól szórakozott, lehetett asztaliteniszezni,
szalonnát sütni, borozgatni és önfeledten beszélgetni. A
jelenlévők nagy örömére, megérkezett Regös Sziránszki
József is, aki csodálatos hangulatot teremtett, hiszen a
sámándob hangjától és regös énekétől lett hangos a környék.
A jókedvet, csak tovább tetőzte, hogy Egyesületünk egyik
aktív tagja Harangozó József ezen a napon ünnepelte, 18.
születésnapját.
Tehát a kellemest összekötöttük a hasznossal, reméljük még
sokszor lesz alkalmunk ilyen barátságos rendezvényt szervezni.
2009. március 15-én Egyesületünk is megemlékezett az 1848as hősökről. A gyülekezőnek, az Úrhidai templomkert adott
otthont.
A nap, a reggel 8 órai misével kezdődött. Ezt követően, nagy
megtiszteltetés érte Egyesületünket, hiszen az Úrhidai Római
Katolikus Egyházközség nemzeti zászlót adományozott
nekünk, ezzel is elismerve eddigi munkánkat. Polgármesterünktől, Bognár Józseftől, szintén elismerést kaptunk,
hiszen a képviselőtestület nevében szalagot adományozott
Egyesületünk részére.

Szittya Sárrét Vidéki Lovas Egyesület

Lassú a számítógéped?
 Nem működik megfelelően a
számítógéped?
 Számítógépet vásárolnál, de nem
tudod, hogy milyet vegyél?
 Elakadtál a programtelepítésben?
Kérlek engedd, hogy segítsek neked!
Számítógép javítást, telepítést, vírusírtást,
szaktanácsadást vállalok garanciával.
Bármilyen számítástechnikai jellegű
ügyed van, hívj bizalommal!
70/542-5978
Szívesen segítek!
Jobban szeretnél érteni a számítógépedhez?
Nyugodt körülmények között,
akár a saját otthonodban,
akkor, amikor éppen van rá időd,
átadom neked mindazt a tudást,
amit egy tanfolyamon tanulhatnál.
Hívj bizalommal!
Kovács János, számítástechnika magántanár
70/542-5978
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Tisztelt Ügyfeleink!

Tisztelt Úrhidai Lakosok!

A VI&VO Kft, Úrhida, Kossuth u. 71.
INGATLAN-HITEL-HIRDETÉSI
IRODA tulajdonosai
(2008. 12. 31.) végelszámolással
megszüntették 15 éves cégüket.

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét,
hogy első és talán nem utolsó alkalommal
BABARUHA-JÁTÉK és
FELNŐTT RUHA BÖRZÉT
szervezünk, a község lakói számára, melyhez
a Széna Egyesület a családokért szervezete is
hozzájárul ingyen ruhával.

Kérjük, hogy azon ügyfelünk, akinek ingatlan
értékesítési szándéka továbbra is fennáll,
szíveskedjék másik irodát megbízni.
Bérbeadási tevékenységünket számlaképesen
változatlan formában folytatjuk.
Minden kedves ügyfelünknek köszönjük az
együttműködést, és további jó egészséget kíván
Jancsek Gyula és Nyakas Márta.

A börze helye:
Úrhida Község Önkormányzat nagyterme
Ideje:
2009. április 25 /szombat/ 9-12 óra között
Szeretettel várunk mindenkit,
aki keres, vagy kínál!

K Ö Z Ö N S É G S Z O L G Á L AT
Hirdessen az Úrhida
Hírekben!
1/1 oldal 10.000 Ft
1/2 oldal 5.000 Ft
1/4 oldal 3.000 Ft
1/8 oldal 2.000 Ft
Bruttó áron
Hirdetésfelvétel:
Polgármesteri hivatalban
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
Tel.: (22) 588-111
A jegyző fogadónapja:
Ügyfélfogadási időben
Tel.: (22) 364-514
Falugazdász fogadónapja:
Balázsik Zsófia
Tel: 30/ 698-9103
Hétfő: 8.00-10.00 óráig
Gyermekjóléti szolgálat
ügyfélfogadási rendje:
Az úrhidai polgármesteri
hivatalban:

ÚRHIDAI
HÍREK

Péntek: 8.00- 10.00 óráig
Tel.: (22) 364-514
Székesfehérvár, Tolnai u. 10.
szám alatt:
Csütörtök: 8.00-12.00 óráig
Tel.: (22) 332-058
Családsegítő szolgálat
ügyfélfogadási rendje:
Az úrhidai polgármesteri
hivatalban:
Hétfő: 10.00-12.00 óráig
Tel.: (22) 364-514
Székesfehérvár, Sütő u. 12. szám:
Péntek: 8.00-12.00 óráig
Tel.: (22) 312-502
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:
08.00 - 11.00 óráig
Kedd:
14.00 - 18.00 óráig
Szerda:
08.00 - 12.00 óráig
Csütörtök: 12.00 - 16.00 óráig
Péntek:
08.00 - 12.00 óráig
Terhes tanácsadás:
Kedd:
12.00 - 14.00 óráig
Gyermekorvos rendelési ideje:
Dr. Fülöp Edit
Tel.: (22) 364-517

Hétfő: 12.00-13.00 óráig
Csütörtök: 11.00-12.00 óráig
Fogorvosi szolgálat:
(Szabadbattyán)
Dr. Kis Piroska Tel.: (22) 362-612
Hétfő: 7.00-13.00 óráig
Kedd: 13.00-19.00 óráig
Szerda: 13.00-19.00 óráig
Péntek: 7.00-13.00 óráig
Városkörnyéki ügyelet:
Orvosok Háza
Székesfehérvár, Seregélyesi út 17.
Tel.: (22) 501-220
Fogorvosi ügyelet:
Tel.: (22) 502-140
Munkanapokon:
16.00 órától másnap 08.00 óráig
Hétvégén:
az utolsó munkanap 16.00 órától
az első munkanap reggel 8.00
óráig
Állatorvosi szolgálat:
Dr. Somogyi Lajos tel: (22) 363117
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: 08.00 - 12.00 óráig
12.30 - 16.00 óráig
Szombat:
08.00 - 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 hibabejelentő:
06-40-330-330
E.On Dél-dunántúli
Gázszolgáltató Zrt.
Székesfehérvári Régió
Székesfehérvár, Királysor 1/a.
Hibabejelentés: 06-40-404-040
Építésügy Szfvár,
Polgármesteri Hivatal
Városház tér 1. II. em.
Schmidtné Lengyel Andrea
Építésigazgatási Iroda
(22) 537-175
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 13-00-15.00 óráig
Szerda: 8.00-12.00, 13.00-18.00
óráig
Péntek: 8.00-12.00 óráig
Lakossági Szennyvízszippantás:
ÓZON KFT. Szfvár. Várfok u 1
Tel: 22/ 315-307, 505-320

Segélyhívók: Rendőrség:
Tűzoltók:
Mentők:
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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.

