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AZ ÚRHIDAI ÖNKORMÁNYZAT KIADVÁNYA

Húsvéti álmodozás
Apró nyuszi ül a réten,
Pici ecset a kezében,
Színes tojás kosarában,
Elrejtőzik, sose lássam!
Húsvét reggel a zöld réten
Apró gyermek guggol éppen,
Kutat, keres, hol a kincsem?
Nyuszi titkát kinek higgyem?
Ajtót nyitok kis szívemben,
Ajándékként pillám rebben,
Nekem szól még ez a reggel,
Ha megnövök, engem rejt el Majd a nyuszi kosarában,
Pici szívem tappancsában,
Színes álmom ecsetjében,
Engem fest le gyerekfényben!

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok
mindenkinek az Önkormányzat dolgozói
és a Képviselő-testület nevében.
Bognár József
polgármester
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Egyházi Hírek
HÚSVÉTI SZEKVENCIA
A húsvéti Bárányt keresztények dicsérve áldják!
Krisztus, ártatlan Bárány, vérének árán nyája
bűneiért megengesztelte Atyját.
Benne élet és halál csodás nagy párharcra száll,
élet Ura a sírból felkél és győztesen él.
Mária Magdolna, mondd, mit láttál utadon!
“Az élő Krisztusnak sírját, feltámadt Urunk
diadalmát, angyalok jelenését, Urunk halotti leplét,
Feltámadt Krisztus, reményetek, Galileába megy
előttetek.”
Krisztus a halálból valóban feltámadt, tudjuk.
Győztes Király, könyörülj meg rajtunk!
Istentől Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánunk.
Római Katolikus Egyházközség

Szentmisék rendje
templomunkban Úrhida
Április 1.
Április 2.
Április 3.
Április 4.
Április 5.
Április 10.
Április 18.
Április 24.
Május 2.
Május 8.
Május 16.
Május 22.
Május 30.
Június 6.

Nagycsütörtök du. ½ 5 óra
Nagypéntek du. ½ 5 óra (Igelit.)
Nagyszombat du. ½ 5 óra
Húsvétvasárnap r. 8 ó. (Igeliturgia)
Húsvét hétfő r. 8 óra (Igeliturgia)
szombat du. ½ 7 óra
vasárnap r. 8 óra
szombat du. ½ 7 óra
vasárnap r. 8 óra
szombat du. ½ 7 óra
vasárnap r. 8 óra
Pünkösd (szombat) du. ½ 7 óra
Szentháromság vas. r. 8 óra
Úrnapja (vasárnap) r. 8 óra
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Önkormányzati
tájékoztató
Úrhida Község Önkormányzatának 2009. évi gazdálkodásáról
Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése:
Úrhida Község Önkormányzata 2009. évben összességében
kiegyensúlyozott és takarékos gazdálkodást folytatott.
A bevételek és a kiadások túlnyomórészt az előirányzatokon
belül alakultak, vonatkozik ez a megállapítás úgy a kötelező, mint
az önként vállalt önkormányzati feladatokra.
Az önkormányzat folyamatosan tudta finanszírozni az intézményei működését, határidőben fizette számláit.
Intézményeink 2006. július 1-én csatlakoztak a Szabadbattyáni
Általános Művelődési Központhoz ennek az együttműködésnek
köszönhetően kevesebb kiegészítő hozzájárulást kellett fizetnünk,
ugyanis az állami támogatás a kiadások nagyrészt fedezte.
Úrhida Község Önkormányzata 2009. január 1-től Sárkeszi
Község Önkormányzatával az államigazgatási feladatok ellátására körjegyzőséget hozott létre. A körjegyzőség jól működik
az állami támogatás, amely 6038 ezer Ft volt, fedezi a körjegyző
személyi és dologi jellegű kiadásait.
Önkormányzatunk a belső ellenőrzést, a logopédia ellátást, a
gyermekjóléti szolgálat, a családsegítő szolgálatot, a központi
orvosi ügyeletet illetve a házi segítségnyújtást a Székesfehérvári
Többcélú Kistérségi Társulás keretén belül sikerült megoldani
nagy részben állami támogatásból.
Úrhida Község Önkormányzata felhalmozási kiadásokra 27 918
ezer Ft-ot költött.
A szociális ügyintéző munkáját segítve beszerzésre került a
WIN Szoc program 358 e Ft-ért, illetve egy Epson 217-es nyomtató 163 ezer Ft-ért. Önkormányzat épület külső festési munkálatok 430 e. Ft, térfigyelő kamerarendszer kiépítése 350 e. Ft volt.
Útfelújításra 12 005 e. Ft-ot költöttünk, amely az Arany János,
Mandula, Szegfű és a Jókai utcákat éríntette, egyéb útjavításra
1428 e. Ft.
Ebben az évben elkezdődtek az Egészségház kivitelezési
munkái, amely 2009-ben 10 906 e. Ft-ba került a befejezés 2010es év első negyedévében várható. Raktározási célra beszereztünk
egy raktárkonténert 552 e. Ft-ért.
Intézményeink közül az iskolánál kisebb külső javítási munkákat
végeztünk és kicseréltük a három darab bejárati ajtót 141 e. Ft értékben. Óvoda foglalkoztató szobák padozatának PVC-fel történő
felújítása 861 e. Ft-ért, óvoda konyha új sütő beszerzésre 724 e.
Ft-ot költöttünk.

Bevételi források és azok teljesítése
A működési bevételek nagy részét kamat és árfolyamnyereség
teszi ki, amely 6825 e. Ft volt.
Önkormányzatunk 2009-ben 89 359 e. Ft állami támogatásban
részesül, kommunális adó bevételünk 11 452 e. Ft volt, amely 83,
58 %-os teljesülés az eredeti előirányzathoz képest.
Koncessziós díj bevételünk 7 999 e. Ft volt.

Kiadások alakulása
A 2009. évre tervezett személyi juttatások és a munkaadókat
terhelő járulékok, a dologi és egyéb folyó kiadások az eredeti
előirányzatokon belül alakultak. A körjegyzőségnek folyósított
támogatás 24 606 e. Ft volt, amely az eredeti előirányzaton belül
volt. A háziorvosi körzet működési célú támogatására 1200 e. Ft -ot,
Önkormányzatunk szociális és egyéb jellegű kiadásra 13 069 e.
Ft-ot folyósítottunk.
Felhalmozási kiadások az eredeti előirányzaton belül maradtak,
amely 27 918 e. Ft kiadást mutat. Pályázaton utak felújítására 13
863 e. Ft támogatást nyertünk, amely a módosított előirányzaton
szerepel, de a teljesítése csak 2010-ben valósul meg.

Pályázatok
Forrásaink bővítése érdekében figyelemmel kísérjük a kiírásra
kerülő pályázatokat, igyekszünk minden fejlesztésre támogatást
szerezni.
Azt is el kell mondani, hogy a pályázati források megszerzése
sem egyszerű feladat. Egy-egy pályázat a kiírásától a beadás,
hiánypótlás, ellenőrzés, majd az azt követő döntés mechanizmusa
akár több évet is igénybe vesz és akkor még nem beszéltünk a
döntést és megvalósítást követő elszámolás bonyolultságáról.
De ezen nehézségek ellenére is igyekszünk minden lehetőséget
megragadni.

Úrhida Községi Önkormányzat által
2009-ben benyújtott pályázatok
Pályázat neve
ÚMVP
Falumegújítás
Honvédelmi
Minisztérium
TE-UT
CÉDE
ING
Gyermekegészségü
gyért Alapítvány
TelepülésĘr
ÚMVP III. tengely
ÚMVP IV. tengely
LEADER
ÚMVP IV. tengely
LEADER
ÚMVP IV. tengely
LEADER
ÚMVP IV. tengely
LEADER
ÚMVP IV. tengely
LEADER
TÁMOP

Mire
PetĘfi utcai játszótér
utcabútorok
Mozgókonyha

ÖnerĘ
2 715 274 Ft

Igényelt tám.
10 861 096 Ft

Támogatás
10 861 096 Ft

Nyert
igen

0 Ft

Mozgókonyha

Mozgókonyha

igen

Útépítés, Nefelejcs,
Ady, Szüret utcák
Egészségügyi közp.

19 694 983 Ft

13 862 649 Ft

13 862 649 Ft

igen

30 785 790 Ft

19 682 718 Ft

Tartaléklista

nem

108 500 Ft

108 500 Ft

0 Ft
15 000 000 t

2 800 000 Ft
53 331 455. Ft

2 800 000 Ft
Döntésre vár

igen
?

430 000 Ft

5 333 000 Ft

Döntésre vár

?

300 000 Ft

1 333 000 Ft

Hallásvizsgáló
készülék, Gyermek
gyógyülĘpárna
2 fĘ TelepülésĘr
Integrált Közösségi
és Szolgáltató Tér
Rendezvény sátor
2010 Úrhida Napok
Környezeti nevelés

Együtt. megáll.
ker. Úrhidai Tan.
Alapít.
2 db. Jurta vásárlás
Együtt. megáll.
ker. Szittya Lovas
Egyes
Lovas akadálypálya
Együtt. megáll.
ker. Úrhidai
Lovas Egyes
Egészséges életmódra
0 Ft
nevelés

Összesen

7 509 837 Ft

108 500 Ft

igen

Döntésre vár

?

Döntésre vár

?

Döntésre vár

?

Döntésre vár

?

Döntésre vár

?

27 632 245 Ft

Összességében elmondható, hogy Önkormányzatunk
2009. évi gazdálkodása stabil volt, likviditási problémák
nem jelentkeztek, az önkormányzatnak kifizetetlen számlái nem voltak.
A takarékos és kiegyensúlyozott gazdálkodásnak köszönhetően pénzmaradványunk jelentős.
Bognár József
polgármester
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SZJA 1% felhívás!!!
Tisztelt adófizető lakosság!
Ezúton felhívjuk szíves figyelmüket, hogy községünkben az
idei évben öt civil szervezet számára ajánlható fel a személyi jövedelemadó 1%-a. Kérjük Önöket, hogy éljenek ezzel a
lehetőséggel és támogassák valamely szervezetet - belátásuk
szerint - és ezzel településünket is.
A támogatható szervezetek az alábbiak:
Úrhidai Tanulókért és Iskoláért Alapítvány: 18490987-1-07
Úrhidai Óvodáért és Óvodásokért Alapítvány: 18497094-1-07
Úrhidai Nyugdíjas Egyesület:
18497537-1-07
Barátság Klub:
18483802-1-07
Úrhidáért Kulturális és Szabadidős Egyesület: 18498576-1-07
Tisztelettel:
Bognár József
polgármester

Tájékoztató a Leader és
az UMVP. III. tengelyes
kérelmek kezelésének
állapotáról
Tavaly ősszel az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében két vidékfejlesztési pályázati lehetőség is
adódott: először a IV. tengely, majd a III. tengely forrásaira
írt ki pályázatot a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium. Újdonság, hogy a kérelmeket a Sárvíz Helyi Közösség Munkaszervezetéhez kellett benyújtani, ezen felül a
teljes kérelemkezelés is irodánkban történik.

A IV. tengely, ún. Leader célterületeire 32 kérelem érkezett a
térségből, több mint 113 millió forintra nyújtottak be igényt
az Akciócsoport által lefedett 30 település önkormányzatai, civil szervezetei és egyházai. Öt kérelem esetében
összeférhetetlenség állt fent, ezért ezeket a kérelmeket a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) Veszprém Megyei Regionális Kirendeltsége kezeli. A kérelmek
ügyintézése jól halad, már a hiánypótlások feldolgozásával
is készen vagyunk, hamarosan határozatok várhatóak.
A III. tengely négy intézkedésére (mikrovállalkozás
fejlesztés, vidéki örökség megőrzése, falufejlesztés és

turisztikai tevékenységek ösztönzése) összesen 43 kérelem
érkezett, mintegy 900 millió forintot igényeltek a pályázók.
Két kérelem esetében merült fel összeférhetetlenség, ezeket
szintén a veszprémi MVH kezeli. Legaktívabbak a térség
mikrovállalkozói voltak, ők több, mint 500 millió forintra adtak be kérelmeket. Ezen pályázatok feldolgozása is
megkezdődött, ügyintézése folyamatban van.
Ezúton szeretném megköszönni a térség aktív pályázóinak érdeklődését és buzdítanék minden érdeklődőt az őszi
beadási időszakban történő szerepvállalásra.
Kiss Károly
Sárvíz Helyi Közösség
Munkaszervezet vezető

Felhívás!
Tisztelt Szülők!
2009. szeptembertől a 3-6 éves gyermekek eddig óvodai környezetben végzett ─ [51/1997. (XII. 18.) NM rendelete, illetve a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelete alapján] ─ éves szűrővizsgálatát ezentúl a területi védőnők
végzik.
Kérjük, a gyermekeik születésnapja körül, évente egyszer, időpontot egyeztetve jelentkezzenek területileg illetékes védőnőjüknél.
Védőnő: Soósné Fekete Éva
Tel: 22/364-517 30/225-8848

Tájékoztató az úrhidai posta
üzemeltetéséről.
2010. április 1-től a szolgáltatóhely önálló postaként fog
üzemelni, amelyet a Magyar Posta Zrt. Központi Területi
Igazgatósága üzemeltet tovább.
Új elnevezése: Úrhida posta. Telephely címe (Úrhida,
Kossuth u. 109), nyitva tartása (Hétfőtől – Péntekig: 08.00 –
12.00; 12.30 – 16.00 óra) nem változik.
A postahely ugyanazon szolgáltatásokat és termékeket
fogja biztosítani a lakosság részére, amelyet eddig is igénybe vehettek. A Posta gondoskodik a szolgáltatóhely és
környezetének, a szolgáltatáshoz biztosított munkahelyek kulturált állapotáról, a berendezési és felszerelési tárgyakról. A szolgáltatás ellátását szakképzett dolgozók
fogják végezni mind a felvétel mind a kézbesítés területén.
Célunk ugyanis, ügyfeleink magas színvonalú kiszolgálása,
hatékony és eredményes postai szolgáltatás nyújtása.
Kérem ehhez a lakosság támogatását, hisz közös érdekünk
a sikeres együttműködés.
Horváth Tiborné
Magyar Posta Zrt.
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Megelőzés
Az elmúlt hónapokban országosan elszaporodott lakásbetörések
és besurranás bűncselekmények megelőzésére az alábbi felhívást
tesszük közzé: Az Önkormányzat általában nem ad ki engedélyt az
utcai árusoknak és házalóknak. Az ilyen módon kínált árucikkek
kétes eredetűek, gyenge minőségűek és esetleg bűncselekményből
származhatnak. (Aki valamilyen bűncselekményből származó árut
vásárol az orgazda, és azt a törvény bünteti.) Az utcai, vagy házaló
árusítás alkalmával a bűnözők felmérik a terepet, szemrevételezik
a helyszínt. Mit tegyünk ilyen esetben? Ne vásároljunk árut házalóktól, utcai árusoktól, és ne engedjünk be az udvarunkba, lakásunkba ismeretlen személyeket. Milyen formában jelenhet meg
az ilyen cselekmény? Sokszor adják ki magukat valamilyen szolgáltató alkalmazottjának, vizet kérnek, autó meghibásodásra hivatkoznak, WC-t keresnek, vagy régi bútort, tollat vásárolnának.
Ne engedjük be őket, és ne dőljünk be ezeknek a trükköknek.
A gyakorlat az, hogy az egyik személy leköti a figyelmet a társa
meg végig kutatja a házat, értékeket keresve. Lehetőség szerint
tartsa mindig zárva lakásának ajtaját, az utcai kaput és kisajtót!
Ha egyedül van otthonában, soha ne nyisson ajtót idegennek! Kulcsait soha ne rejtse lábtörlő alá, vagy a villanyórához! Az idegen
autók rendszámát, színét, típusát jegyezze fel és értesítse a 107-es
ingyenes számon a rendőrségi ügyeletet. A településőröknek adják át ezeket a rendszámokat és észrevételeiket. Településünkön
is sok az idős és egyedülálló személy. Figyeljünk rájuk fokozottan és egymásra! Gyakorta a lakosság a legnagyobb bűnmegelőző
maga, aki bezárja értékeit, és nem hagyja hivalkodóan elöl! Ezeknek a lakásbesurranásos bűncselekményeknek az elkövetési ideje
általában 08.00 órától 16.00 óráig terjedő időszak. Figyeljünk és
segítsük egymást!
Úrhida községi településőr szolgálat

Tisztelt úrhidai
lakosság!
Köszönöm a bizalmat, amiért engem választottak háziorvosuknak.
A 2010-es év úgy gondolom fordulópont Úrhida történetében,
mivel most már visszavonhatatlan egészségügyi ellátásának
töretlen fejlődése. Elkészült és valószínűleg 2010 június 1-től már
működik az új Egészségház. A kor követelményeinek megfelelő,
tágas, korszerűen felszerelt orvosi rendelő áll mindenki rendelkezésére. Felhívom a figyelmet, hogy a felnőtt háziorvosi
rendelő telefonszáma, illetve a rendelési idő is megváltozott.
Továbbra is jelentkezzenek be, hogy elkerüljük a tumultust, illetve a rendelési idő vége előtt 1 órával érjenek a rendelőbe. Ha
házhoz kell kimennem, azt legyenek szívesek reggel bejelenteni.
A 2010-es évet én önkényesen a szűrések évének nyilvánítottam, mivel többfajta szűrővizsgálatot is helybe hozunk. Mindenképp fontos mindenkinek megértenie, hogy a betegségeket
időben, lehetőleg korai stádiumban kell felismerni, mert így sokkal eredményesebben kezelhetők.
A következő szűrővizsgálatokat szervezzük :
- a nyáron később pontosított időpontban dr. Szakács Szilvia
általi méhnyakrákszűrést szervezünk
- szeptembertől az 50-70 éves korosztály részére vastagbélrákszűrést tervezünk
- szintén ősszel lesz az 45-65 éves hölgyek részére az esedékes
mammográfia Székesfehérváron.
Sok locsolót és piros tojást kívánok Húsvétra,
Jó egészséget!
Dr. Bíró János

Óvodánk hírei
Az év első napjai mint mindig most is a karácsonyi és szilveszteri élmények beszámolásáról szólt. A gyermekek szóban, rajzban adták vissza azokat az eseményeket melyek történtek velük a
téli szünet ideje alatt. Egyre többen mentek síelni a családdal. Ez
azért is pozitívum, mivel ilyenkor a mozgás öröme mellett tágabb
környezetüket is megismerik, kinyílik számukra a világ.
A földmunkák és füvesítés miatt nem állt rendelkezésünkre az
óvoda udvara. Azonban nem tudtunk ellen állni a friss hónak.
Hóembereket építettünk, majd figyeltük hogyan olvadnak el a
napfény hatására. Többször kimentünk az iskola focipályájára
és a mellettünk lévő üres telekre. Figyeltük az éhező madarakat,
akiket mi etettünk az ablakpárkányon és az etetőkben.
A gyerekek maguk hoztak otthonról magvakat, így tudatosult
bennük az állatokról való gondoskodás.
Két óvodapedagógusunk akkreditált továbbképzésen vesz részt
folyamatosan. Munkájukban tudják hasznosítani az itt elhangzott
ismereteket, gyakorlati példákat így munkájuk még színvonalasabbá válik.
Január 26-án meglátogattuk tavaly elballagó óvodásainkat, a
mostani első osztályos tanulókat az úrhidai iskolában. Tanító nénijükkel együtt szeretettel és felkészülten várták a nagycsoportosokat. Megmutatták mit tanultak eddig, és nem utolsó sorban
azt hogyan kell viselkedni az iskolában. Több alkalom is nyílott

óvodásaink számára, hogy szüleikkel együtt ismerkedjenek az
ottani élettel, ne legyen hirtelen változás számukra az iskolába
lépés.
Január 27-én szülői értekezletet tartottunk, melynek témája
a farsangi délután megszervezése volt. A szülők köréből új
munkaközösségi tagokat és elnököt választottunk.
Február 5-én és 11-én farsangi zenés délelőttön vettünk részt,
előkészítve a hangulatot.
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Február 12-én tartottuk farsangi mulatságunkat. Délelőtt a csoportokban az óvó nénik irányításával vidám, mulatságos versenyeken vettek részt a gyermekek, az étel-italról pedig a szülők
gondoskodtak. Már itt lehetőség volt pártolójegyek és zsákbamacska vásárlására. Délután a Polgármesteri Hivatal nagytermében folytattuk a mulatozást. A büfében finomabbnál-finomabb
sütemények, szendvicsek, üdítők várták a vendégeket. A színpadon csoportonként bemutatkoztak a jelmezbe öltözött ovisok.
Ügyességi versenyek és seprűtánc színesítette a napot. Az óvó
nénik meglepetés tánccal készültek.
A pártolójegyekből, büféből, zsákbamacskából befolyt összeg
közel 100.000 Ft volt. Köszönjük a szülőknek a támogatásokat!
Maradandó élményt jelent gyermekek és felnőttek számára egyaránt az egész napos program.

Március 3-án fényképezkedés volt óvodánkban mindhárom csoport részére. A képek húsvéti és anyák napi háttérrel készültek.
A fényképész Micimackó jelmezbe öltözve dolgozott a gyerekekkel, majd mindenkit megjutalmazott.
Március 8-án Nőnapra készültünk. A kisfiúk verset szavaltak
a lányoknak, anyukáknak. E nap alkalmából a fiúk kiváltképp
kedveskedtek a lányoknak, kiszolgálták őket. Hóvirágot hajtogattunk, képeslapot varrtunk, melyet hazavihettek a gyermekek.
Még ugyanezen a napon szülői értekezletet tartottunk, melyen
megbeszéltük a húsvéti készülődést. Március 25-én 15-17 óráig
húsvéti kézműves délutánt tartunk az óvodában. A szülők a gyermekekkel együtt ajándéktárgyakat készítenek, melyeket március
29 - április 1-ig az óvoda előterében meg lehet vásárolni. Sok
szeretettel várunk Mindenkit!
Március 10-én „Kipp-kopp a fűben” című bábelőadást láttunk.
Március 11-én a nagycsoportosokkal Székesfehérvárra mentünk
Levente Péter előadására. Mivel csak 15db belépőjegyet tudtak
biztosítani számunkra a szervezők, ezért a csoport másik felét
egy későbbi időpontban visszük el. Az előadás után betértünk a
Városi Piacra.
A gyermekek betekinthettek a piaci hangulatba, almával és mandulával ajándékozták meg őket az eladók. Útközben figyeltük a
közlekedés szabályait, s hazafele élveztük a buszozás örömét.

Ezen a napon délután az Úrhidai Óvodáért és Óvodásokért
Alapítvány kuratóriuma ült össze. Megvitatták és megszavazták, hogy az alapítvány bevételéből új udvari játékot, homokozót
televíziót, DVD lejátszót, és sötétítő függönyöket vásárolunk.
Március 15-ét játékosan ünnepeltük meg a szívünk fölé tűzött
nemzeti színű kokárdával. Korabeli történeteket meséltünk a
gyermekeknek azért, hogy ők is érezhessék az események fontosságát.

Március 30-31-én beiratkozás lesz az úrhidai iskolában. Az
ehhez szükséges óvodai szakvéleményeket az óvó néniktől lehet
átvenni.
Április 1-jén 16-18 óráig Húsvéti „Nyúli bulit” tartunk a Polgármesteri Hivatal nagytermében. A farsangi rendezvénnyel
megegyezően szülők és testvérek részvételére is számítunk. Lesz
pártolójegy, zsákbamacska, büfé. A gyermekek az óvó nénikkel
kis húsvéti műsorral kedveskednek. Reméljük, hogy az itt befolyt
összeg is hasonló lesz mint farsangkor. A szülők egyetértésével
kirándulásokra fogjuk költeni az összeget.
Április 14-15-én 9-15 óráig óvodai beiratkozást tartunk. Várjuk
azokat a gyermekeket, akik 2011. május 31-ig betöltik 3. életévüket. szükséges dokumentumok: szülő személyi igazolványa,
lakcím kártyája, a gyermek lakcím kártyája, TAJ kártyája. Orvosi
igazolás még itt nem szükséges, csak ha közösségbe lép. Azon
úrhidai lakosú gyermek, aki betölti az 5. életévét óvodakötelessé
válik. Délelőttönként 4 órát köteles részt venni óvodai nevelésben.
Sok szeretettel várjuk leendő ovisainkat, szüleiket. Bármikor
betekinthetnek életünkbe, megnézhetik csoportszobáinkat, udvarunkat.
Spánitzné Pásztor Andrea
Intézményegység vezető

Hirdessen az Úrhidai Hírekben!
1/1 oldal
1/2 oldal

10.000 Ft
5.000 Ft

Bruttó áron

1/4 oldal
1/8 oldal

Hirdetésfelvétel: Polgármesteri hivatalban

3.000 Ft
2.000 Ft
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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, a kézműves foglalkozások, mikulás ünnepség, mikulásbál, bábszínház sikeresen megvalósultak
Kálmánné Szerényi Judit szervezésében.
December 9-én alsós csapatunk 3. helyezést szerzett a seregélyesi körzeti játékos sportversenyen.
December 10-én délután kezdődött Fekete Józsi bácsi vezetésével a „Beszélgetés a környezetről” címmel havonkénti szakköri
foglalkozás, ahol gyermekeink nagy lelkesedéssel vesznek részt.
December 17-én délután hagyományos karácsonyi ünnepségünket tartottuk a falunknak, gyermekeinknek 18-án délelőtt. Meghitt
karácsonyi ünnepségünket Szalainé Cseh Katalin és Bognár
Andrea szervezte nagy odaadással.

Február a farsang jegyében telt. 5-én hagyományos gyermekfarsangi bálunkat tartottuk, ahol az egyéni jelmezes versenyben
első helyezettek: Nagy Gréta 2. osztályos tanuló lett a légy jelmezében és a leendő első osztályos Benkő Péter Túró Rudi jelmezben. II helyezett lett Markovics Vivien és Rudniczai Kíra 3.
osztályos tanulók néger baba és madárijesztő és az 5. osztályos
Estelecki Balázs kémény jelmezzel. III. helyezettek Császár Elena és Székelyi Péter 3. osztályos tanuló lett gésa és jelmezében
és Kubik Péter 7. osztályos diákunk takarítónőnek öltözve. Csoportos kategóriában elsők a társastánc csoportunk lett, akik angol
keringővel, szambával, divattáncokkal léptek fel.

Január 11-én a 8. osztályosok számoltak be tudásukról matematikából és magyarból a próbafelvételi vizsgán kevésbé eredményesen szereplők, és már január 15-én zártuk az első félévet.
A félévi tanulmányi átlageredmények megközelítőleg megegyeznek a tavalyival. Bukások száma most magas volt, 10 fő
kapott elégtelen osztályzatot.
2009. 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.
2008/2009 tanév

iskolánk
átlaga

országos
átlag

községi
ált. isk.
átlag

városi
ált. isk.
átlag

matematika 6. évf.

518

499

472

492

szövegértés 6. évf.

519

519

490

514

matematika 8. évf.

534

506

478

496

szövegértés 8. évf.

526

497

473

485

Az előzetes tájékoztatások szerint ebben az évben három alkalommal tartottunk foglalkozást a leendő első osztályosoknak.
Ezen kívül január 26-án délelőtt az óvódások meglátogatták az
első osztályt is, ahol ismerkedhettek az iskolások életével.

A felnőttek farsangi bálja február 6-án került megrendezésre.
Február 3-án az alsósoknak Kisteleki Zoltán tartott színielőadást
A három kismalac címmel.
Februárban két alkalommal délután szervezett a hónap felelőse
Lencsésné Kati néni farsangi és valentin napi kézműves délutánt.
Február 14-én Valentin napon szerelmes üzeneteket lehetett
leadni Kati néninél, aki a címzetteknek közvetítette.
Február 16-án Activity versenyt rendeztünk, ahol 7 csapat vett
részt.
Február 24-én az 1-3. órában tartottuk hagyományos nyílt napunkat, ahol a vártnál kisebb érdeklődés volt.
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pestre az MTV látógatóközpontjába mehetnek az érdeklődők
- május 25-én 7-8. osztály vizsgajellegű beszámolója magyarból
és matematikából,
- június 5-én, szombaton délelőtt iskolai gyermeknapot
szervezünk,
- június 9-én alsós tanulmányi kirándulás, június 10-én, felsős
tanulói kirándulás, és egyben az utolsó tanítási nap,
- június 18-én 17 órától ballagás és tanévzáró ünnepség.
Március hónapja programját Szabó Gyöngyi tanárnő szervezte.
A logika versenyt idén is megrendezzük. Victor Vasarely rajzpályázatot írtunk ki. A rajzok iskolánk folyosóján megtekinthetőek.
Március 12-én 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 négy-négy csoportunknak felváltva négy-négy
helyszínen szerveztünk programokat. Pl.: magyar tánc tanulása,
huszárbáb és kokárda készítése, puzzle, irodalmi kirakó, játék a
betűkkel történelmi fejtörő és történelmi matematika címmel játékos feladatmegoldás.

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. Előre is köszönettel:
Liedermajer Heléna
tagintézmény-vezető
~~~~~
~~~~~~~~~~~~~
Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,
hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy
megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni
azt, amit szeretünk csinálni.

Március 18-án délután körzeti mezei futóversenyen vettek
részt tanulóink Székesfehérváron, ahol Nagy Gréta 2. osztályos tanulónk 2. helyezést ért el és Magyar Gábor (6.osztályból) és Nagy Friderika (3.osztályból) továbbjutottak a megyei
mezei diákolimpiára.
Március 26-én délután a Gyöngyi néni vezetésével Budapestre a Csodák palotájába látogathatnak különbusszal
az érdeklődő tanulók és hozzátartozóik. Március 30-31-én
8-15.30-ig hirdettük meg a beiratkozást a leendő elsősöknek.
Kérjük, aki ezt az időpontot elmulasztotta az haladéktalanul tegye
meg pótlólagosan. Beiratkozásra kötelezettek Úrhida község
közigazgatási területén 6. életévüket 2010. május 31-ig betöltő
gyermekek.

Várható programjaink:
- április 1-jén délelőtt fordított napot rendezünk, délután a Palánta
Bábszínház ingyenes műsorát nézhetik meg az alsósok
- április 9-14-ig tart a tavaszi szünet,
- április 9-én délután 16 órától tartandó Ki mit tud rendezvényünkre minden érdeklődőt szeretettel várunk,
- április 16-án 17 órától a társastáncszakköröseink fellépnek
Gyermekszínjátszók Találkozóján Szabadbattyánban a Művelődési Házban.
- április 19-én a szabadbattyáni általános iskolások zeneszakköre
tart koncertet az óvodánk udvarában. Mindkét rendezvényre
minden érdeklődőt várunk szeretettel!
- április 22-én a Föld napja alkalmából hulladékgyűjtési akcióban veszünk részt,
- május első hetében anyák napi ünnepségek osztályonként,
- május 19-én a Kihívás napján 0-21 óráig várunk minél több
érdeklődőt . A részletekről plakáton tájékoztatjuk a lakosságot.
- május 20-án délután Bán Balázs tanár úr szervezésében Buda-

Szent-Györgyi Albert
~~~~~~~~~~~~~
~~~~~

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt és
kedves családját az úrhidai
általános iskola tanulóinak

KI MIT TUD
versenyére, melyet
2010. április 9-én 16 órától
tartunk az önkormányzat
nagytermében.
Az iskola tantestülete
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Civil hírek
Úrhidai Disznósirató

A régi hagyományok, a közösségi összefogás és természetesen a fenséges ízek a jó hangulat az Úrhidai Disznósirató rendezvény legfontosabb ismérvei. Ennek a hagyománynak az
Úrhidai Barátság Klub már régóta őrzője. A március 27-én áldozatul esett röfi, egy szélesebb összefogásnak eredményeként
megvalósuló tradíció, ami egyben lehetőség a civil szervezetek
számára az együttműködésre és kedveskedés a szomszédos
településeken élő barátaink és azon vezetők számára, akik térségi szinten hívei és kezdeményezői a közösségi összefogásnak
együttműködésnek. A civil kerekasztal szervezésében az Úrhidai Nyugdíjas Egyesület, Sárrét Vidéke Szittya Lovas Egyesület,
Úrhidai Lovas Egyesület Úrhidáért Egyesület, Karate Klub, valamint a szülői munkaközösségek részvételével az Úrhidai TájházKözösségi házban megvalósuló programra közel száz résztvevőt
várunk. A régi falusi életéhez szinte természetesen hozzátartozott
a disznóölés. Ennek a hagyománynak, mint közösségi rendezvénynek az első kezdeményezője az Úrhidai Nyugdíjas Egyesület
volt még az elmúlt évtized elején. A gyakorlati megvalósítására
azonban még éveket kellett várni. A nyugdíjas közösség tagjai a
mostani disznósiratón a szervezésből is és a munkából is kiveszik
a részüket. Egyéb iránt az egyesület életéről többet is megtudhat a
kedves olvasó a www.unye.fw.hu weboldalon, az Úrhidai Nyugdíjas Egyesület hivatalos honlapján.
Polyák István

Karateklub élete
Az új év beköszöntével új feladatok és kihívások állnak kis
karatékáink előtt. A sikeres versenyzést azonban mindig fárasztó
és megterhelő felkészülési időszak előzi meg. Amiben nemcsak
fizikai és technikai edzések tartoznak, hanem szellemi felkészítés
is szerepel a repertoárban, mely segít a karatés gyerekeknek abban, hogy a sporton kívül az élet más területein is eredményesek
lehessenek.
A farsangi szezon beköszöntével egyesületünk is megrendezte
szokásos jelmezes farsangi mulatságát. Az ötletesnél-ötletesebb
jelmezek versenyén és a különböző játékos feladatokon mind a
gyerekek, mind a felnőttek remekül érezték magukat.

Március 6-án került megrendezésre az A.J.K.A.-i. Shotokan
Karate-Do Szövetség idei első versenye a 2. Szentgrót Kupa.
A versenyen 11 egyesület 138 karatékája lépett tatamira. Az ALBA
SHOTOKAN DOJO KSE úrhidai tagozatát 5 fő képviselte, akik
2 arany-, 3 ezüst- és 4 bronzérmet szereztek. Tehát sikeres rajtot
vettek fiataljaink, reméljük ki tart ez a lendület a további versenyeken is. Hiszen nemsokára következik a Sáfár Kupa, a Diákolimpia és az ASD KSE házi bajnoksága, ahol hasonlóan szép
sikereket kívánunk a gyerekeknek.

A „Szittya” Sárrét Vidéki
Lovas Egyesület Hírei
A téli hónapok lovas egyesületünk életében meglehetősen
mozgalmasan teltek.
Nem mintha lovas programokat tudtunk volna szervezni, azonban a tagsággal és meghívott vendégeinkkel több rendezvényen is
részt vettünk az elmúlt időszakban.
December 21-én jó hangulatú összejövetelen emlékeztünk meg
a téli napfordulóról, azonban a hóviszonyok miatt ezúttal nem
a künn természetben, hanem a szabadbattyáni művelődési házban. Regős Sziránszki József barátunk vezetésével fáklyákkal,
gyertyákkal vonultunk ki az utcára, hogy kis tüzeinkkel részesei
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lehessünk az országos „Fénylánc” mozgalomnak. Ezt követően
az Égikapu Nyitó dobkör zenéit hallgattuk, majd a Szedtevette
zenekar jóvoltából lehetőségünk volt táncra is perdülni.
A karácsonyi és újévi időszakot ünnepi hangulatban, családi
körben töltöttük.
Ránk fért egy kis meghitt családi együttlét, hiszen év közben
gyakran vagyunk kénytelenek nélkülözni egymást szeretteinkkel
a különböző lovas programok miatt.
Mi pedig továbbra is hagyományápolást, a közös lovaglást, a
nemzeti ünnepeinkről való lovas, zászlós megemlékezéseket
tartjuk egyesületünk legfontosabb küldetésének és összetartó erejének.
Ezt bizonyítja a farsangi időszakban szervezett összejövetelünk
is, amelyre a környező településeken élő barátainkat is meghívtuk. Sikerült eltöltenünk társaságukban néhány felhőtlen órát,
ahol felelevenítettük az elmúlt év egyesületi eseményeit, szüreti
felvonulásait, lovas rendezvényeit.
Rövidesen az időjárás jobbra fordultával megkezdődnek
azok az események, amiknek a 2010-es évben is aktív részesei
leszünk. Gyermeknapokon, majálisokon, egyéb közösségi rendezvényeken találkozhatnak velünk az elkövetkező hetekben a
régió településein. Várunk minden lovaglást, hagyományőrzést
kedvelő érdeklődőt rendezvényeinken, illetve tagjaink sorába
egyaránt. Az egyesületünk naprakész híreit honlapunkon, a
www.szittyalovas.hu címen is követhetik.

Amennyiben nincs autód, akkor kérlek, mutasd meg ezt a cikket
egy olyan ismerősödnek, aki autóval közlekedik.
Létrehozok egy adatbázist a „szivesség-járatokról”, amit
naprakészen a www.jokiralyfi.hu weblapon tudsz majd megtekinteni.
Ha bármilyen ötleted, észrevételed van a kezdeményezésemmel
kapcsolatban, kérlek, jelezd ezt nekem a cikk alján található valamelyik elérhetőségemen.
Amennyiben autóval közlekedsz, és még mindig azon töprengsz,
hogy bevállald-e a szivesség fuvarokat, akkor ajánlom figyelmedbe az alábbi idézetet:
„Ha egy órányi boldogságra vágysz, - szundíts egyet.
Ha egy napnyi boldogságra vágysz,- menj el horgászni.
Ha egy hónapnyi boldogságra vágysz,- házasodj meg.
Ha egy évnyi boldogságra vágysz, - örökölj vagyont.
Ha egy életnyi boldogságra vágysz,- segíts másokon.”
(Kínai közmondás)
Az úrhidai közösség nevében számítok rád! 
Kovács János, Úrhida, Dózsa György út. 17. Tel.: 70/542-5978
E-mail: info@jokiralyfi.hu - Weblap: www.jokiralyfi.hu

Úrhidai
Lovas Egyesület hírei
Az Úrhidai Lovas Egyesület 2010. március 12-én
(péntek) 17.00 órakor az Úrhidai Tájház- Közösségi Házba. tartotta 2010 évi közgyűlését.
A közgyűlés napirendi pontjai:
1. 2009. évi szakmai és pénzügyi beszámoló
2. Új belépők tájékoztatása
3. Tisztújítás, új elnökségi tag választása
4. 2010. évi szakmai és pénzügyi programok ismertetése

Lakossági összefogás
Bizonyára te is hallottad, hogy az Úrhidai buszközlekedés nem
minden polgártársunk számára megfelelő. Engem személy szerint
nem érint a buszközlekedés, mert autóval járok. Viszont támadt
egy ötletem  !
Szombat reggelente 7:30-7:40 között indulok Úrhidáról Székesfehérvárra tanítani.
Szívességből 4 személyt be tudok vinni Székesfehérvárra. Amenynyiben érinthet téged az ajánlatom, akkor kérlek, vedd fel velem
a kapcsolatot a cikk alján található valamelyik elérhetőségemen.
Nyílván önmagában az, hogy szombatonként beviszek 4 személyt, még nem fogja megoldani a buszközlekedés problémáját.
Azonban rajtam kívül még sok olyan polgártársam közlekedik autóval, aki bizonyos napon fix időpontban indul Úrhidáról
Székesfehérvárra és biztosan szívesen bevinne ő is magával
néhány személyt. Ha te is autóval közlekedsz, akkor kérlek, gondolkodj el azon, melyik időpontot tudnád bevállalni, és jelezd ezt
felém valamelyik cikk alján található elérhetőségemen.

A közgyűlés vendége volt:
Bognár József Polgármester és Fister János Szittya Sárrét Vidéki
Lovas Egyesület Elnöke.
Ezúton is köszönjük a tagságnak és kedves vendégeinknek a
megtisztelő részvétüket.
Az Egyesület 2010 évi főbb rendezvényei:
2010 április 24. Tájékozódási lovas verseny
2010 július 11. Póni Klub verseny (regionális forduló)
2010 augusztus 28-29. LOVASNAPOK (Ügyességi lovasjátékok)
2010 szeptember 25. Tájékozódási lovas verseny
Habsburg Lotharingen Eilika levele a Póni Klubról
MIT JELENT A PÓNI KLUB?
Két szempontból írom le, számomra mi jelent a póni klub:
Egyrészt három gyermek édesanyja vagyok, akik közül két lányomat már megfertőzött a ló szeretet. Ők még csak három és fél,
illetve öt évesek. Abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy
van saját pónijuk otthon, és az anyukájuk hasonlóan fiatal korban
kezdte a lovaglást – ami azt jelenti, hogy amint székben tudtam
ülni, már arra is tanítottak, hogyan kell a ló hátán ülni. Ez ma
Magyarországon szenzáció számba megy, ugyanakkor Angliában
és Németországban teljesen természetes a lovas családokban.
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Ildikó és Zsófi lányom hetente kétszer lovagol és voltizsál. De
hol mutathatják meg milyen ügyesek, bátrak, és hogyan lehet
mindez számukra szórakoztató? Erre az egyetlen lehetőség, ha a
hasonló érdeklődéssel és hobbival megáldott gyerekek számára
létrehozunk egy közösséget, ahol versenyezni tudnak egymással. Ez persze nem valami vérre menő küzdelmet jelent egymás
ellen – azt jelenti, hogy hozzászoknak a versenyhelyzetek által
létrejövő stresszhez, nyomáshoz, és megtanulják azt kezelni. Az
így szerzett tapasztalatokat egész életükben fel tudják használni.
Nem akarjuk azt, hogy minden gyerekből világbajnok váljon,
de arra ösztönözzük a gyerekeket, fiatal lovasokat, hogy megmutassák, mit tanultak otthon, hiszen ennek nagy pedagógiai
jelentősége van. Megtapasztalják, mit jelent nyerni és veszteni, s
ezt soha nem lehet elég korán tanítani.
A második szempont az edző kritikus szeme: 4 éve lovasiskolát vezetek Magyarországon. Hetente 90, főleg gyermek, és
néhány felnőtt lovas fordul meg a kezeim között. Volt alkalmam
megtapasztalni, hogy többségük képtelen kezelni azokat a helyzeteket, amikor ők maguk, vagy a lovuk kissé ideges, vagy ijedt.
Óra után kezdődnek a kifogások: ha másik lóra ültem volna, ha
nem fújt volna a szél, stb… sokkal jobban ment volna a lovaglás.
Sokféle okot találnak, ahelyett, hogy a saját házuk táján kezdenének söprögetni.
A versenyeken megtanulják, hogy minden helyzetből a lehető
legjobbat hozzák ki, és megtanulják elfogadni a bíró ítéletét.

Megtanulják, hogy bízzanak a póniban (ami természetesen csak
olyan póni lehet, ami méretben és vérmérsékletben megfelelő
számukra!), aki a versenyen partnerük, és igaz barátjukká válhat. Az az élmény, hogy „meg tudom csinálni, mert meg akarom
csinálni”, hihetetlen önbizalmat ad a tanítványaimnak, amit aztán
az iskolában is jól tudnak hasznosítani.
A nagy díjlovagló versenyek is megirigyelhetnék azt a
nézőszámot, ami egy-egy póniklubos versenyen jellemző volt
2005-ben. A Póni Klub egy nagy család, összejövetelei családi
események. Nem csak versenyeket szerveznek a gyerekeknek, hanem közös hétvégéket, táborokat ország szerte. A cél az, hogy az
ország különböző pontján élő, hasonló érdeklődésű, lovat szerető
gyerekeknek és tinédzsereknek lehetőséget adjanak a barátkozásra. A szülők ismerik egymást, és mivel tudják, hogy a gyermekük
kik között tölti a szabad idejét, erősen motiváltak abban, hogy
támogassák a Póni Klubot. „A póniklubos gyerekek egy nyelvet
beszélnek”.
Végül, bár Magyarországon még újdonságnak számít a Póni
Klub, bizakodó vagyok a tekintetben, hogy hasonlóan népszerű
lesz, mint Britanniában, hiszen az országban rengeteg gyerek és
tinédzser van, aki szívesen tartoznának valamilyen szervezetbe.
www.lovas.vigvari.hu

Úrhida Községi Önkormányzat
2010. évi kulturális program terve
Hónap
Április

Május

Nap Rendezvény megnevezése
RendezĘ szervezet
17 Emma Napi
ÁMK MĦvelĘdési
Zarándoklat
Ház
Szittya Sárrét Lovas
E
Római Katolikus
Egyházk
Nyugdíjas Klub
22 Föld Napja
Géza Fejedelem Ált.
Isk.
24 Tájékozódási lovas
Úrhidai Lovas
verseny
Egyesület
25 KĘszárhegymenet
Úrhidai civil
szervezetek
1 Sárrét Fesztivál és
Úrhida Községi Önk.
Majális
Úrhidai civil
szervezetek
15 Kistérségi Nap
Úrhida Községi Önk.
Úrhidai civil
szervezetek
19 Kihívás Napja
Géza Fejedelem Ált.
Isk Napközi
Otthonos Óvoda
Úrhida Községi Önk
Úrhidai civil
szervezetek
22 Szabadbattyán
Úrhidai civil
FĘzĘverseny
szervezetek

Hol
Szabadbattyán
Szent Vendel
Kápolna

Úrhida területe

ÚrhidaKĘszárhegy
Sárkeszi
Polgárdi
Úrhida területe

Szabadbattyán

11
3

2010DECEMBER
MÁRCIUS
2009
Június

5 NyárköszöntĘ
Gyereknap

11 Pedagógusnap
7-12 Fafaragó Tábor
12 PetĘfi utcai parkavató
14- Nomád Tábor
18

21- 9 Nyári napközis tábor

Július

1 Póni díjugrató verseny

Augusztus

5 Barátfüle Fesztivál
13- Úrhida Napok
15
- Nyugdíjas
találkozó
- Futballtorna
- Csülökfesztivál
20 Alkotmány ünnepe
27- Úrhidai Lovas Napok
29 - Népi Fogathajtás
- Díjugrató verseny

Szeptember

18 Szüreti Felvonulás

25 Tájékozódási lovas
verseny
25 Önkormányzati Nap
ėszi Futóverseny

Akadályverseny

Október

15 IdĘsek Napja
23 Nemzeti Ünnep

November

13 Márton Nap
Egészségnap

December

17 Falukarácsony

Géza Fejedelem Ált.
Isk
Napközi Otthonos
Óvoda
Szittya Sárrét Vidéki
Lovas Egyesület
Úrhida Községi Önk
KépviselĘ-testület
Úrhida Községi Önk
Úrhidai civil
szervezetek
Szittya Sárrét Vidéki
Lovas Egyesület
Géza Fejedelem Ált.
Isk.
Napközi Otthonos
Óvoda
Géza Fejedelem Ált.
Isk.
Napközi Otthonos
Óvoda
Úrhidai Lovas
Egyesület
Úrhidai civil
szervezetek
Úrhida Községi Önk.
Úrhidai civil
szervezetek Római
Katolikus Egyházk
Római Katolikus
Egyházk.
Úrhida Községi Önk.
Szittya Sárrét Vidéki
Lovas Egyesület
Úrhidai Lovas
Egyesület
Napközi Otthonos
Óvoda
Szittya Sárrét Vidéki
Lovas Egyesület
Úrhidai Lovas
Egyesület
Úrhida Községi Önk
Géza Fejedelem Ált.
Isk
Napközi Otthonos
Óvoda Úrhida
Községi Önk
Géza Fejedelem Ált.
Isk
Napközi Otthonos
Óvoda
KépviselĘ-testület
KépviselĘ-testület
Géza Fejedelem Ált.
Isk
Nyugdíjas Klub
Géza Fejedelem Ált.
Isk Napközi
Otthonos Óvoda
Úrhida Községi Önk
Úrhida Községi Önk.
Úrhidai civil
szervezetek Római
Katolikus Egyházk

Futballpálya

Önkormányzat,
Tájház (Közösségi
ház)
Tájház (Közösségi
ház)

Tájház,
Önkormányzat
Változó helyszín
Futballpálya
Füle
Önkormányzat,
Katolikus
templom,
Iskolaudvar,
Futballpálya
Katolikus
Templom
Futballpálya

Futballpálya

Tájház (Közösségi
ház)
Úrhida területe

Sárpentele

Önkormányzat
Önkormányzat
Tájház (Közösségi
ház)
Általános iskola

Tájház (Közösségi
ház)
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Tisztelt úrhidai polgárok !

MEGHÍVÓ

Meghívó
A Groupama Garancia Biztosító

üzleti képviselője Úrhidán
Heiter Erzsébet
- Tel.: ÚRHIDAI
06/20 5314150
v. 06/22 361 086
KEDVES
LAKOSOK

2009. december 21-én 18,00-kor

Társaságunk ingyenes kockázatfelmérést végez,
melynek célja mindazon élethelyzetek felmérése,
melyben Önnek biztonságra
van szüksége.
címmel
Az üzletkötő felvázolja a megoldásokat.
/ Élet, nyugdíj, lakás, vagyon /

„A szeretet csillagára nézek”
A Falu karácsonya

műsor kerül megrendezésre a Tájház - Közösségi Házban
(Úrhida,akár
Kossuth
utca
32.)
Lakásbiztosításunk díjából
30%Lajos
akciós
kedvezményt
tudunk adni.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt,
Ha önnek bármilyen – biztosítással kapcsolatos – kérdése van hívja
különösen
azokat, akik az ünnepeket egyedül, magányosan töltik!
üzletkötőnket, aki szívesen áll rendelkezésére.

KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT
AAPolgármesteri
polgármesteriHivatal
hivatalügyfélfogadási
rendje:
ügyfélszolgálati rendje:
hétfő: 8.00-12.00, 12.30-15.30 óráig
kedd: 8.00-12.00,
nincs
ügyfélfogadás
Hétfő:
12.30-15.30
óráig
szerda:
13.00-17.00
óráig
Kedd:
nincs
ügyfélfogadás
csütörtök:
nincs
ügyfélfogadás
Szerda:
13.00-17.00
óráig
péntek:
8.00-11.00
óráig
Csütörtök:
nincs
ügyfélfogadás
Tel./fax: (22) 364-5148.00-11.00 óráig
Péntek:
Tel./fax: (22) 364-514
polgármesterfogadónapja:
fogadónapja:
AApolgármester
Ügyfélfogadási időben
időben
Ügyfélfogadási
Telefon:
588-111
Tel.:
(22)(22)
588-111

A jegyző fogadónapja:
A jegyző fogadónapja:
Ügyfélfogadási
időben
Ügyfélfogadási
időben
Tel.:
(22) 364-514
Telefon: (22) 364-514
Falugazdász fogadónapja:
BalázsikZsófi
Zsófia
Balázsik
a falugazdász fogadónapja:
Hétfő:
8.00-10.00 óráig
hétfő: (30) 698-9103
7.30-10.00 óráig
Telefon:
Telefon: (30) 698-9103
Gyermekjóléti szolgálat ügyfélfogadási
Gyermekjóléti szolgálat
rendje:
ügyfélfogadási
rendje: hivatalban:
Az
úrhidai polgármesteri
A Polgármesteri Hivatalban:
Szerda
8.00-10.00 óráig
szerda:
Tel.:
(22) 364-514 10.00-12.00 óráig
Telefon: (22) 364-514
Székesfehérvár,
Tolnai u. 10. szám
Székesfehérvár, Tolnai u. 10. sz.
alatt:
alatt:
Kedd:
13.00-16.00 óráig
kedd:(22) 332-058 13.00-16.00 óráig
Tel.:
Telefon: (22) 332-058

ÚRHIDAI
HÍREK

Védőnő
Védőnőrendelési
rendelésiideje:
ideje:
Soósné
SoósnéFekete
FeketeÉva
Éva
Tel.: (22)
(22)364-517
364-517
Tel.:
Terhestanácsadás:
tanácsadás:
Terhes
kedd:
8.00-10.00
óráig
Kedd:
08.00
– 10.00 óráig
Csecsemőtanácsadás:
tanácsadás:
Csecsemő
Kedd:
10.00-12.00
óráig
Kedd:
10.00
– 12.00 óráig
Háziorvosrendelési
rendelési
ideje:
Háziorvos
ideje:
Dr.Bíró
BíróJános
János
Dr.
Telefon:
364-517
Tel.:
(22) (22)
364-517
Hétfő:
8.00-12.00
óráig
Hétfő:
08.00
- 12.00 óráig
Kedd:
14.00-18.00
óráig
Kedd:
14.00
- 18.00 óráig
Szerda:
8.00-12.00
óráig
Szerda:
08.00
- 12.00 óráig
Csütörtök:
12.00-16.00
óráig
Csütörtök:
12.00
- 16.00 óráig
Péntek:
8.00-12.00
óráig
Péntek:
08.00
- 12.00 óráig
Terhestanácsadás:
tanácsadás:
Terhes
Kedd:
12.00-14.00
óráig
Kedd:
12.00
- 14.00 óráig

Gyermekorvos rendelési ideje:
Gyermekorvos
Dr.
Fülöp Edit rendelési ideje:
Dr. Fülöp
Edit
Tel.:
(22) 364-517
Tel.: (22) 364-517 12.00-13.00 óráig
Hétfő:
hétfő:
12.00-13.00óráig
óráig
Csütörtök:
11.00-12.00
csütörtök:
11.00-12.00 óráig
Fogorvosiszolgálat:
szolgálat:
Fogorvosi
(Szabadbattyán)
(Szabadbattyán)
Dr.
Kis Piroska
Dr. Kis
Tel.:
(22)Piroska:
362-612
Tel.:
Hétfő:(22) 362-612 7.00-13.00 óráig
hétfő:
7.00-13.00óráig
óráig
Kedd:
13.00-19.00
kedd:
13.00-19.00óráig
óráig
Szerda:
13.00-19.00
szerda:
13.00-19.00
óráig
Péntek:
7.00-13.00 óráig
péntek:
7.00-13.00 óráig

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

E.ON
Áramszolgáltató
E.ONÉszak-dunántúli
Észak-dunántúli
ÁramszolZrt.
gáltató Zrt. Győr, Kandó Kálmán
út 11-13.
Győr,
Kandó Kálmán út 11-13.
Ügyfélszolgálat:
06-40-220-220
Ügyfélszolgálat:
06-40-220-220
Hibabejelentés:
06-40-330-330
Hibabejelentés:
06-40-330-330
Közvilágításhibabejelentő:
hibabejelentés
Közvilágítás
06-40-330-330
06-40-330-330
E.On Dél-dunántúli Gázszolgáltató
Zrt. Székesfehérvári Régió
E.On
Dél-dunántúli
Zrt.
Szfvár,
Király sorGázszolgáltató
1/A
Székesfehérvári
Hibabejelentés: Régió 06-40-404-040
Székesfehérvár, Királysor 1/a.
Építésügy Székesfehérvár,
PolgárHibabejelentés:
06-40-404-040
mesteri Hivatal
Városház tér 1. II. em.
Schmidtné
Lengyel
Andrea
Építésügy
Szfvár,
Polgármesteri
Hivatal
Építésigazgatási
Iroda
22-537-175
Városház
tér 1. fsz.
Ügyfélfogadási
Tolvaj
Botond idő:
hétfő:
13.00-15.00
óráig
Építésigazgatási
Iroda
(22) 537-174
szerda: 8.00-12.00,
Ügyfélfogadási
idő: 13.00-18.00 óráig
péntek:
8.00-12.00óráig
óráig
Hétfő:
13-00-15.00
Szerda:8.00-12.00, 13.00-18.00 óráig
Lakossági szennyvízszippantás:
Péntek:
8.00-12.00 óráig
ÓZON Kft.
Székesfehérvár, Várfok u. 1.
Telefon: 22-315-307,
505-320
Lakossági
Szennyvízszippantás:

Állatorvosi szolgálat:
Állatorvosi
Dr.
Somogyi szolgálat:
Lajos tel: (22) 363-117
Dr. Somogyi Lajos
Szabadbattyán,
Széchenyi u. 16/a.
Telefon: (22) 363-117
Szabadbattyán, Széchenyi u. 16/A
Gyógyszertár nyitva tartás:
Hétfőtől-péntekig:
8-16 óráig
A gyógyszertár
Tel:
(22) 789-195nyitva tartása:
Hétfőtől-péntekig: 8-16 óráig
Tel: (22) 789-195
Könyvtári nyitva tartás:
Könyvtári nyitva tartás:
Hétfő:
13.00-16.00 óráig
hétfő:
13.00-16.00óráig
óráig ÓZON KFT. Szfvár. Várfok u 1
Szerda:
14.00-17.00
szerda:
14.00-17.00 óráig Tel:
Segélyhívók:
22/ 315-307, 505-320
Rendőrség:
107
A posta nyitva tartása:
A
posta
nyitva
tartása:
Tűzoltók:
105
Hétfő-péntek:
08.00 - 12.00 óráig
hétfő-péntek:
8.00--16.00
12.00óráig
óráig Segélyhívók:
Mentők:
104
Rendőrség:
12.30
107
12.30 - 16.00Zárva
óráig
Szombat:
Tűzoltók:
105
szombat:
zárva Úrhida község
hivatalos honlapja:
Tel.:
(22) 787-402
Mentők:
104
Telefon: (22) 787-402
www.urhida.hu

FELELŐS
KIADÓ:
BLACK
WERK
NYOMDA
KFT.
- ÚRHIDA,
ZRÍNYI
FELELŐS
KIADÓ:
BRIBEN
NYOMDA
KFT.
– ÚRHIDA,
ZRÍNYI
U.U,
10.10.
SZERKESZTŐSÉG:
ÚRHIDAI
POLGÁRMESTERI
HIVATAL,
TEL,/FAX:
(22)
364-514
SZERKESZTŐSÉG: POLGÁRMESTERI HIVATAL, TEL., FAX: (22) 364-514
8142
ÚRHIDA,KOSSUTH
KOSSUTHL.
L.U.
U.66.
66.•• Úrhida
Úrhida Község
Község hivatalos
8142
ÚRHIDA,
hivatalos honlapja:
honlapja:www.urhida.hu
www.urhida.hu
ELŐKÉSZÍTÉS:
VARSÁNYI
LÁSZLÓ
NYOMDAI MUNKÁK:
NYOMDA
ELŐKÉSZÍTÉS:
VARGA
TAMÁS• NYOMDAI
MUNKÁK:BLACK
BRIBENWERK
NYOMDA
KFT. KFT.

