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„NÉGY ÉVSZAK ÚRHIDÁN”

KÖRNYEZETNEVELÉSRŐL SZÓLÓ ELŐADÁSSOROZAT
Iskolánk (ÁMK Géza Fejedelem Általános Iskola) alapítványa az „Úrhidai Tanulókért és Iskoláért Alapítvány az Új Magyarországért Vidékfejlesztési Program IV.
tengely (LEADER) keretében a Sárvíz
Helyi Közösséghez környezeti nevelésre
nyújtott be pályázatot, amire 1.081.680
Ft-os támogatást nyert el. A „Négy évszak
Úrhidán” című környezeti nevelés programunk és egyben ingyenes képzésünk a
tervek szerint 2010. ősszel indul és 2011.
nyarán fejeződik be. Programsorozatunk részletes tartalmát és tematikáját 2010. október
elsején 17 órai kezdettel megrendezésre kerülő nyitórendezvényen ismertetjük a falu lakosságával, ahova minden érdeklődőt –felnőttől az óvodás korosztályig- szeretettel várunk.
A program négy évszakra kiterjedően kívánja bemutatni a tágabb természeti környezet értékeit, mint a Sárvíz-mente és a Duna-Ipoly Nemzeti Park területe, valamint a települési
területtel való környezettudatos gazdálkodáshoz kapcsolódó ismereteket (kert- és parképítés, ökológiai gazdálkodás, talajvédelem, vízgazdálkodás, állat- és növényvédelem).
Képzésünk a tanévben havonta tartott előadásokkal és elsősorban az iskolás korosztály
számára egész napos kirándulásokkal valósul meg.
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Kedves Úrhidaiak!
Tisztelt Úrhidaiak!
Eltelt négy év, szeretnék Önöknek beszámolni a képviselőtestület ezen időszak alatt végzett munkájáról, a fejlesztések terén
elért sikerekről és természetesen a továbbra is fennálló problémákról.
Sajnálatos módon az önkormányzatok finanszírozása évről évre
tovább romlott. Mint az a táblázatból is látható, Úrhida község
költségvetésének bevételi oldala szinte stagnál, a dinamikusa
növekvő lakosságszám, és az utóbbi években megnővekedett infláció ellenére. A 2009-ben látható növekedés a körjegyzőségre és a
védőnői feladatokra kapott plusz normatíva eredménye. A kommunális adót a táblázat azért nem tartalmazza, mert azt a szolgáltatónak az önkormányzat tovább utalja. Kiadásaink, a kötelező
feladatok, a minimális fenntartási költségekkel és az intézményi
kiegészítésekkel meghaladják a százmillió forintot, így a fejlesztésekre fordítható keret minimálisra zsugorodott.

Lakosságszám
Állami
támogatás
Befizetett
gépjármĦadó

2007.

2008.

2009.

2010.

1998 fĘ

2112 fĘ

2258 fĘ

2359 fĘ

77.436.000.Ft 78.861.000.Ft 87.540.000.Ft 91.332.000.Ft
18.150.639.Ft 17.894.757.Ft 16.761.312.Ft

8.983.172.Ft
Szeptemberig
történt befizetés

Az egyre szűkülő lehetőségek miatt, 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 választásokat követően a képviselő-testület megfogalmazta azokat az irányokat, célkitűzéseket, amely szolgálhatja
és biztosíthatja egy fejlődő és fenntartható település jövőjét.
Röviden ezek a következők:
- 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.
A céljaink elérése érdekében a képviselő-testület az elmúlt négy
évben a munkaterv szerinti 40 testületi ülés helyet, 67 ülésen 520
határozatot és éves szinten 10-15 rendeletet alkotott. Mivel községünk több társulás tagja, ezért összehangolt döntésmechanizmussal lehet csak a folyamatos jogszabályi változásoknak megfelelni,
de ez rugalmasságot követel a képviselők részéről. A pályázatokkal, fejlesztésekkel kapcsolatos határozatok meghozatala a
kiírásoknak köszönhetően rendkívüli testületi ülések napirendjén
szerepelt.

A képviselő-testület tagjai ennek ellenére aktív részvételükkel
biztosították a határozatképességet, a testületi üléseken a felsorolásban látható alkalommal vettek részt.
Bognár József
Farkas Ferenc
Fritz Mihály
Harsádi Zoltán
Jánosi László

67
63
62
53
56

Kovács Elemérné
Németh Gyula
Nyakas Márta
Szombat Ferenc
Tián József

56
54
52
19
26

Ennek köszönhetően fontos beruházások valósultak meg az
elmúlt négy évben.
Konkrét számokban kifejezve, közel 260 millió forintot tudott
az önkormányzat fejlesztésekre fordítani, köszönhetően a testület
önzetlen hozzáállásának és a pályázatokon elnyert 100 millió forint támogatásnak. A szám nagyságát tekintve el kell mondani,
hogy ez a település teljes kétéves költségvetése.
A fejlesztéseken túl a feladatellátás tekintetében is (egészségügy, szociális, településüzemeltetés) sikerült előre lépni.
Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése:
Úrhida Község Önkormányzata az elmúlt négy 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 nagy részét fedezte.
Úrhida Község Önkormányzata 2009. január 1-től Sárkeszi
Község Önkormányzatával az államigazgatási feladatok ellátására körjegyzőséget hozott létre. A körjegyzőség jól működik
a plusz állami támogatás fedezi a körjegyző személyi és dologi
jellegű kiadásait.
Önkormányzatunk a belső ellenőrzést, a logopédia ellátást, a
gyermekjóléti szolgálatot, a családsegítő szolgálatot, a központi
orvosi ügyeletet illetve a házi segítségnyújtást a Székesfehérvári
Többcélú Kistérségi Társulás keretén belül sikerült megoldani
nagy részben állami támogatásból.
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.

Településfejlesztés
Úrhida község, a történelme során kialakult birtokviszonyoknak és a csatolt községi szerep következtében, a rendszerváltást követően igen komoly infrastrukturális problémákkal találta
szembe magát, amit tovább súlyosbítanak az UNIOS csatlakozásunkat követően hozott jogszabályi előírások, valamint a dinamikusan növekvő lakosság jogos elvárásai.
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Sajnálatos módon a 90-es években az önállósodó település
vezetése nem tudott jelentős változást elérni, sem az intézményi,
sem a közlekedési infrastruktúra fejlesztése terén, ami komoly lemaradást okoz a térség településeivel szemben.
A 2006. októberében megválasztott 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, 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 időszakra vonatkozó fő fejlesztési célok:
- Ivóvízkontingens növelése, ivóvízgerinc kiépítésével, SzfvárÚrhida.
- A település vízrendszerében fellépő nyomáscsökkenés megszüntetése.
- Egészségház építése.
- Önkormányzat épületének, korszerűsítése,
- Belterületi szilárd burkolatú utak építése.
- Tájház felújítása, közösségi tér kialakítása
- Petőfi utcai közpark építése
- Közterületek csinosítása
- Kossuth utca, járda, csapadékvíz elvezetés kialakítása.
- Új korszerű iskola és tornaterem építése, óvoda felújítása.
- Füves labdarúgópálya fejlesztése
A célok megvalósítása érdekében, előkészítettük a fejlesztések,
pályázatokhoz szükséges tervezetét. Sajnos meg kell állapítani
a pályázati 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 nehezíttette és nehezíti a települések infrastrukturális
helyzetét a kormányzat gazdaságpolitikája, amely a gazdasági
válság hatására megerősödött, és az életminőséget javító fejlesztéseket ebben a 2013-ig tartó ciklusban kevésbé kívánja támogatni, inkább a gazdaságélénkítésére helyez nagyobb hangsúlyt.
Forrásaink bővítése érdekében figyelemmel kísértük a kiírásra
kerülő pályázatokat, igyekeztünk minden fejlesztésre támogatást
szerezni.
Azt is el kell mondani 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 igyekeztünk minden lehetőséget
és pályázati forrást megragadni, hogy településünk továbbra is
megőrizze vonzó jellegét.
A megvalósult fejlesztésekről kicsit bővebben.
Az ivóvízkontingens hiányának megoldása és a vízrendszerében fellépő nyomáscsökkenés megszüntetése.
Gondként jelentkezett 2006-ban a vízellátás tekintetében a vízkontingens hiánya és a település bizonyos pontjain csúcsidőben
fellépő nyomásprobléma.

E két problémát sikerült az elmúlt években megoldanunk.
A nyomásprobléma megoldására a 2008. év elején elkészült
tervekre sikerült még abban az évben pályázati forrást nyernünk, és közel kilencmillió forintos támogatással az év végére
befejeződött a fejlesztés, melynek összköltsége elérte a tizennégymillió forintot.
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 kapacitása. A kivitelezés a FEJÉRVÍZ
beruházásában 2009. márciusban indult és szeptemberében be is
fejeződött.

Egészségügyi központ építése alapellátási feladatok
Véleményem szerint a legnagyobb előrelépést az egészségügyi
alapellátás javítása tekintetében sikerült elérnünk.
A képviselő-testület 2007-ben látva a település töretlen, dinamikus fejlődését, úgy ítélte, hogy nem várhat tovább Úrhida egészségügyi alapellátás-színvonalának javítása és napi szinten való
elérhetőségének biztosítása. A 2008. január 1-től önálló védőnői,
valamint 2008. február 1-től önálló felnőtt házi orvosi körzet kialakítását követően, a testület elsődleges feladatának tekintette az
egészségügyi központ megépítését.

Egészségház avatása
2009. szeptember 23-án a munkaterület átadással kezdetét vette
az épület kivitelezése és ezzel elkezdődött a településközpont
építése és felújítása. A Kossuth és Zrínyi utca sarkán megvalósuló fejlesztéssel realizálódott a képviselő-testület által ciklusprogramként vállalt egyik fő célkitűzés, Úrhida egészségügyi
alapellátásának átalakítása. A felnőtt és gyermekorvosi rendelőt,
valamint védőnői tanácsadót magába foglaló épület, amely 254
m2-en került kialakításra, teljes költségét a képviselő-testület a
fel nem vett tiszteletdíjakból finanszírozta. Az épület átadással
párhuzamosan kezdetét vette a Kossuth utca önkormányzat és
az Egészségház közötti szakaszán, a járda és parkolók kialakítása, így az épület már környezetében is megszépülve kerülhetett
átadásra.
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Önkormányzat épületének, bővítése, felújítása
A képviselő-testület 2008. szeptemberében pályázatot nyújtott
be Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítására. (Önkormányzati épület bővítése és felújítása) A kétfordulós pályázat
első körében a Cím elnyerésére volt lehetőség. A cím birtokosi
oklevelet 2009. szeptemberében kapta meg az önkormányzat, így
pályázhatott a második fordulóra.
2010. április 6-i dátummal döntött az ÚMVP Irányító Hatósága
az IKSZT-pályázat eredményeiről, ami pozitív elbírálásban részesült, így tovább folytatódhatott a településközpont felújítása.

Az avató ünnepségen Törő Gábor
Országgyűlési Képviselő, majd a kivitelező
cég ügyvezetője Nemes Károly vágta át a
nemzeti színű szalagot.

Látványterv az épületről
Az 51 585 989 forint támogatás mellett 16 millió forintos önrész vállalása lehetővé teszi az épület bővítésén, külső és belső
felújításán, korszerűsítésén, akadálymentesítésén túl a szükséges
eszközök beszerzését, valamint három éven keresztül hozzájárul
a működtetési költségekhez is.
Július hónapban elkezdődhetett a kivitelezés és terveink szerint
október elején a polgármesteri hivatal új szolgáltatásokkal kiegészülve, felújítva várja a lakosságot.

Miután láthatóvá vált 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, Jókai utca és Arany János
utca egy része, a Kossuth utca vége, a Pirosalma utca, Szegfű utca
és a Mandula utca.

Tájház felújítása, közösségi tér kialakítása
A közösségi terek kapcsán korlátozott a település lehetősége,
ezért nagy örömünkre szolgált 2007-ben, amikor a Tájház felújítására benyújtott pályázatunk támogatásban részesült.

Belterületi szilárd burkolatú utak építése
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.
2006-ban a település 27 km úthálózatából 5 km rendelkezett
szilárd burkolattal. Az őszközműves utcák hossza, aminek nem
volt szilárd burkolat és a beépítettsége elérte a 90%-ot meghaladta
az 5 kilométert. Ezen utcák megfelelő szintű burkolása és a csapadékvíz elvezetésének megoldása kb. 120 millió forintba került
volna. Az ígért pályázatok lehetősége miatt a képviselő-testület
2007-ben 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. 2009-ben a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
mintegy 14 millió forint támogatást ítélt meg a Nefelejcs, az Ady
és a Szüret utca felújítására, a csapadékvíz-elvezető rendszer kialakítására, melyhez a képviselő testület csaknem 20 millió forint
önerőt biztosított.

Tájház a felújítás előtt
A faluházat az önkormányzat 2000-ben a hagyományőrzés, a
régi értékek és a település múltjának, egy e célra alkalmas építményeként vásárolta meg. Az épület nagyobb mértékű felújítására az önkormányzatnak korábban nem volt lehetősége. A civil
szervezetek igyekeztek ugyan minden évben szebbé, varázsolni
az épületet és annak környezetét, de a végleges megoldást a 2007ben CÉDE pályázaton nyert 2.914.509.-Ft támogatás valamint
az önkormányzati saját erő 1.943.014,- Ft, biztosította. A közel
5 millió forintos felújítás során alapvető szempont az építmény
jellegének, külső megjelenésének megőrzése, a belső kialakítás
és elrendezés megóvása, valamint a hozzátartozó terület hasznosítása volt.
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Közterületek csinosítása
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.

Kossuth utca, járda, csapadékvíz elvezetés
kialakítása.
Tájház a felújítás után.
A fejlesztés eredményeként lehetőség nyílt az úrhidai civil
szervezetek tevékenységének közművelődési, kulturális, valamint hagyományőrző elképzeléseinek megvalósítására, valamint
az Úrhidán élő emberek számára egy élhető közösségi tér létrehozásával, megfelelő lehetőséget sikerült teremteni a különböző
korosztályok részére az igényes szórakozás biztosításához.

Petőfi utcai közpark építése
A településen élők régi vágya teljesült 2006. decemberében,
amikor megkezdődtek a Petőfi utcai játszótér megvalósításának
előkészítő munkálatai. A talajegyengetést követően a szántás és
tárcsázás befejeztével 2007. évelején közösségi fatelepítés keretében elkezdődhetett a parkosítás. A nyár folyamán elkészült
a gyalogút és a fiatalok által többször átformált BMX kerékpár
pálya. 2007. szeptemberében a megfelelően előkészített talajba elszórt fűmag a jó időjárásnak köszönhetően szépen megerősödött.
A 2008-ban szervezett Úrhida Napok keretében megrendezett
Csülökfesztiválon befolyt adomány egy részéből a képviselőtestület megterveztette a játszóteret és annak környezetét, hogy
pályázatot tudjon beadni az UMVP. III. tengely falumegújítás
alintézkedés keretében a kivitelezési munkálatokra. 2009. január
10-én benyújtott pályázat támogatásban részesült, közel 11 millió
forintos támogatás mellé az önkormányzatnak az ÁFÁ-t kellett
önerőként biztosítani.

A településen közlekedésbiztonság szempontjából 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.
A Kossuth utcai járda tervezésével kapcsolatosan szeretném
megjegyezni az egyeztető tárgyalások a közútkezelővel és a
Nemzeti Közlekedi Hatósággal már 2007-ben megkezdődtek a
járda és a csapadékvíz-elvezetés kialakítása tekintetében. A végső
megállapodás 2008. február 20-án történt. A képviselő-testület
2008. májusá-ban pályázatot nyújtott be a tervezési munkálatok
költségeinek támogatására. A pályázat pozitív elbírálásáról 2008.
szeptemberében kaptunk értesítést. A tervezői munka megpályáztatását, és a szerződésmegkötését követően elkezdődhetett a
terület szintfelmérése és erre épülve az engedélyes terv készítése.
A közműszolgáltatokkal való hosszú egyeztetést kővetően (gáz,
víz, szennyvíz, telefon, villamos energia) az elkészült terv engedélyeztetése is elhúzódott a gázszolgáltató további kikötéseinek
köszönhetően. A jogerős építési engedélyt 2009. szeptemberében
kaptuk meg.
2009-ben a képviselő-testület megrendelte az érintett szakaszon
lévő MATÁV oszlopsor áthelyezésének engedélyezési terveit,
melyek jogerősen rendelkezésünkre álnak.
A megvalósításra pályázati lehetőség a Regionális Operatív Program keretében most adódott. Ha a 2010. szeptember elején benyújtott pályázat támogatásban részesül, a támogatási szerződés
aláírását és a közbeszerzést követően, 2012-ben elkészülhet a
gyalogosok közlekedését biztosító járda.

Intézményeink

2010. áprilisában elkészült a parkban sétaút és a parkoló, ezt
követően kerültek telepítésre a játszótéri eszközök az „IDEGEN
FÖLDÖN ELHUNYT KATONÁK EMLÉKMŰVE”, valamint a
Tájházban fafaragó tábor keretében elkészült Úrhida Történelmi
Emlékmű.

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 2005-től elindult egy pozitív
folyamat, ami már nem csak az óvodában érezteti hatását, ennek köszönhetően az elmúlt években megduplázódott az óvodába
járok száma. 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.
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ÚRHIDAI HÍREK
2007-2010. között megvalósult fejlesztések táblázatban
Fejlesztés
megnevezése
KĘszárhegy III. kút
felújítás
Tájház féltetĘ építése
Tájház felújítása
Tájház térburkolat
Sthil damilos fĦnyíró
vásárlás
FĦnyíró vásárlás
FĦnyírótraktor
vásárlás
Kistraktor vásárlás
adapterekkel

Látványterv az új iskola épületéről
Az iskola vonatkozásában is látható a növekvő gyereklétszám
átgyűrűzése, de az óvoda helyiséggondjainak megoldása is tovább
súlyosbította az intézmény 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 képviselőtestület célja. Sajnos a 2008-bann benyújtott pályázatunk elutasításra került és azóta iskola fejlesztésre vonatkozó pályázat nem
jelent meg.
A 2007-2010 között benyújtott pályázatok táblázatban
Pályázat neve
TE-ÚT 1+1 Ft.
CÉDE.
CÉDE.
Közhasznúak

Közhasznúak
Akadálymentesítés
Közoktatási
Infrastruktúra
TIOP-1.1.1/7/1
ParlagfĦ mentesítés
CÉDE
CÉDE
CÉDE
Közhasznúak
Egészségügyi
szolg. fejesztése.
KDOP-2007-5.2.1
Közhasznúak
KEOP
ÚMVP
Integrált Közösségi
és Szolgáltató Tér
ÚMVP
Falumegújítás
Honvédelmi
Minisztérium
TE-UT
CÉDE
ING Gyermek
egészségügyért
Alapítvány
TelepülésĘr
ÚMVP III. tengely
ÚMVP IV. tengely
LEADER
ÚMVP IV. tengely
LEADER
TÁMOP
KDOP-2010-4.1.1.
Belterületi
csapadékvíz
elvezetés

Mire

ÖnerĘ

Igényelt
támogatás

Benyújtás ideje

Támogatás

Ady Endre, Szüret
utca II. szakasz
Tájház felújítás

3.390.756 Ft

3 390 756 Ft

2007. április 16.

1 943 009 Ft

2 914 522 Ft

2007. április 16.

Tartaléklista
forráshiány
2.914 522 Ft

Kistraktor vásárlás
Foglalkoztatására
2 fĘ
Foglalkoztatására
145 m2 térkĘ burkolás
Iskola és tornaterem
építés, óvoda felújítás
Informatikai
infrastruktúra
Damilos fĦnyíró
vásárlás
Vízhálózat fejlesztése
Kossuth utca járda és
csapadékvíz elv.
tervezése.
Útépítés, Nefelejcs,
Ady, Szüret utcák
Foglalkoztatására
2 fĘ
Egészségház építés

1 055 520 Ft
58 000 Ft

1 583 280 Ft
577 761 Ft

2007. április 16.
2007. szept. 10.

1 583 280 Ft
577 761 Ft

0 Ft
0 Ft
55 000 000 Ft

1 000 000 Ft
600 000 Ft
495.000 000 Ft

2007. nov. 19.
2007. nov. 22.
2008. január 28.

1 000 000 Ft
600 000 Ft
Elutasítva

Foglalkoztatására
3 fĘ
Szelektív gyĦjtĘ sziget
I. kör Integrált
Közösségi és
Szolgáltató Tér Cím
PetĘfi utcai játszótér
utcabútorok
Mozgókonyha
Útépítés, Nefelejcs,
Ady, Szüret utcák
Egészségügyi közp.
Hallásvizsgáló
készülék, Gyermek
gyógyülĘpárna
2 fĘ TelepülésĘr
foglalkoztatására
Integrált Közösségi és
Szolgáltató Tér
Rendezvény sátor
vásárlása
2010 Úrhida Napok
Egészséges életmódra
nevelés
Kossuth u. járda és
csapadék
vízelvezetés

0 Ft

5 000 000 Ft 2008. március 31.

5 000 000 Ft

0 Ft

250 000 Ft 2008. március 31.

250 000 Ft

5 616 000 Ft
672 000 Ft

8 424 000 Ft
1 008 000 Ft

2008. május 15.
2008. május 15.

11 944 244 Ft

17 916 336 Ft

58 000 Ft

577 761 Ft

33 301 500 Ft

60 000 000 Ft

2008. június 23.

87 000 Ft

780 000 Ft

2008. szept. 26.

2 715 274 Ft

10 861 096 Ft

2008. május 15.
2008. jún. 02.

8 424 000 Ft
1 008 000 Ft
Tartaléklista
Elutasítva
577 761 Ft
Elutasítva

2007.

Fejlesztés
megnevezése

A kút tisztítása révén az
önkormányzat 42 db.
ivóvízkontingenshez jutott.
Közel 100 m2 fedése által
közösségi és kültéri kiállító
tér létrehozása.
A közel 100 éves épület
teljes felújítása.
140 m2 terület térkĘvel való
burkolása.
Közterületek nyírására
damilos fĦnyíró vásárlás
Közterületek fĦnyírására
tolós MTD. fĦnyíró vásárlása
Közterületek fĦnyírására
fĦnyírótraktor vásárlás
Településüzemeltetési
feladatok ellátásának
megoldására kistraktor
vásárlás.
Közutak kátyúzás utáni
tömörítésére lapvibrátor
vásárlása.

összesen

2008. évi fejlesztés
leírása

Útépítés, KĘbányai u,
Kossuth u., Kishegyi
u., Pirosalma u.
Óvoda konyha eszköz

1.400 m hosszon 4.800 m2
út építése és padka
kialakítása.
Dagasztógép, egyéb nagy
értékĦ eszköz vásárlás

Sthil damilos fĦnyíró
vásárlás
kiegészítĘkkel
Óvoda III. csoport
kialakítása

Damilos fĦnyíró vásárlása a
közterületek nyírására.

Egészségház
tervezése
Járda tervezése
Ivóvízkontingens
vásárlás
Nádasdladánytól
Vízhálózat fejlesztése

PetĘfi utcai játszótér
tervezése
Közvilágítás bĘvítése
SzegfĦ, Arany,
Gránit.
Tájház kerítés

2008.

A megnĘvekedett
gyereklétszám miatt új
csoport szoba, öltözĘ és
vizesblokk kialakítása és
eszközök beszerzése.
250 m2 alapterületĦ
egészségház, tervezése
A Kossuth utcában a
biztonságos gyalogos
közlekedés megoldása.
Nádasdladány községtĘl 60
db. ivóvízkontingens
vásárlása.
Csúcsfogyasztáskor a
vízrendszerbe fellépĘ
nyomásproblémák
megoldása
EU szabványos játszótér
tervezése.
8 db közvilágítási lámpatest
kiépítése
Tájház hátsó területének
lekerítése.

összesen

Saját erĘ

Támogatás

Összesen

1.366.667.-

1.366.667.-

1.246.135.-

1.246.135.-

1.943.001.-

2.914.522.-

4.857.523.-

600.000.-

600.000.-

201.639.-

201.639.-

50.657.-

50.657.-

546.000.-

546.000.-

948.960.-

1.423.240.-

295.200.-

2.372.200.-

295.200.-

6.598.259.-

4.937.762.-

11.536.021.-

Saját erĘ

Támogatás

Összesen

7.238.134.746.280.-

7.238.134.1 db.
gázzsámoly
Takács Ferenc
felajánlása
250.000.-

2.700.000.-

1.392.000.1.080.000.-

7.200.000.5.544.000.-

250.000.2.700.000.-

1.392.000.600.000.-

746.280.-

1.680.000.7.200.000.-

8.316.000.-

13.860.000.-

90.000.-

90.000.-

420.000.-

420.000.-

172.800.-

172.800.-

26.103.214

9.646.000.-

35.749.214.-

Támogatás

Összesen

780 000 Ft

2008. szept.

Folyamatban

2008.
szeptember 30.

Cím birtoklás

2009. január 10.

Lapvibrátor vásárlás

2007. évi fejlesztés
leírása

10 861 096 Ft

2009. február

Mozgókonyha

19 694 983 Ft

13 862 649 Ft

2009. június 2.

13 862 649 Ft

30 785 790 Ft

19 682 718 Ft

2009. június 2.

108 500 Ft

108 500 Ft

2009. július 13.

Tartaléklista
Elutasítva
108 500 Ft

0 Ft

2 800 000 Ft

2009. október 12.

2 800 000 Ft

16 370 950 Ft

51 585 989 Ft

2009. október 12.

51 585 989 Ft

430 000 Ft

5 333 000 Ft

2009. nov 15.

5 333 000 Ft

Fejlesztés
megnevezése
Útépítés, Mandula u,
SzegfĦ u, Arany u,
Jókai u
Útfelújítás, Orgona u
KĘbányai u,
Templomtorony
megvilágítása

2009. évi fejlesztés
leírása

Saját erĘ

1.800 m hosszon 6.000 m2
út építése és padka
kialakítása.
Érintett utcák profilozása,
zuzalékolása tömörítése.
Millenniumi ünnepségre a
település jelképévé vált
templom tornyának
megvilágítása
SütĘ vásárlás

13.990.530.-

13.990.530.-

1.428.000.-

1.428.000.-

3.282.040.-

3.282.040.-

12.500.000.-

12.500.000.-

31.924.074.-

31.924.074.-

300 000 Ft

1 333 000 Ft

2009. nov 15

1 333 000 Ft

Óvoda konyhai
eszköz vásárlás
Épületelújítások,

0 Ft

7 509 837 Ft

2010. jan. 08.

Elutasítva

Vízhálózat fejlesztés

40 961 140 Ft

98 958 510 Ft

2010. szept. 10

Óvoda, Iskola,
Önkormányzat.
Vízgerinc kiépítése
eredményeként, 100 db
ivóvízkontingens vásárlás

2009.

összesen

200.000.- 2 db lámpatest
CsörgĘ István
és családjának
felajánlása
723.504.-

200.000.-

723.504.-
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2010
2009SZEPTEMBER
DECEMBER
Fejlesztés
megnevezése
Egészségház építése

Útépítés, Nefelejcs
u., Ady E. u., Szüret
u. Zrínyi u. eleje.
PetĘfi utcai játszótér
és parkoló.
Kertalja utcai
csapadékvízelvezetés.
Kossuth utca járda
egy szakasza és
parkoló kialakítása
Óvoda konyhai
eszköz vásárlás
Közvilágítás bĘvítése
Rózsa utca
Önkormányzati
épület felújítása,
eszközbeszerzés és
mĦködési támogatás.
Rendezvény sátor
vásárlás

2010.

2010. évi fejlesztés
leírása
250 m2 alapterületĦ
egészségház, felnĘtt és
gyermek orvosi rendelĘ,
védĘnĘi tanácsadó
kialakításával.
1.061 m hosszon, 5.100 m2
út építése csapadékvízelvezetĘ rendszer és padka
kialakítása.
Játszótéri eszközök
telepítése, parkoló és
emlékhelyek kialakítása.
Kertalja utca
meghosszabbításának 250 m
hosszon csapadékvízelvezetĘ árok kialakítása.
Kossuth utca, Templom és
Zrínyi utca közötti szakaszán
a járda és csapadékvízelvezetĘ rendszer és 7db
parkoló építése.
HĦtĘ vásárlás
2db. közvilágítási lámpatest
kihelyezése
Önkormányzati épület
tetĘterének beépítése,
akadálymentesítése, fĦtés és
hĘszigetelés korszerĦsítése.
Szabadbattyán és
KĘszárhegy településekkel
közösen 15X20m-es sátor
vásárlása

Összesen

Saját erĘ

Támogatás

52.029.036.-

Összesen
52.029.036.-

16.836.769.-

13.418.579.-

30.255.348.-

3.232.219.-

10.861.096.-

14.093.315.-

9.509.256.-

9.509.256.-

102.000.-

102.000.-

150.804.-

150.804.-

16.370.950.-

51.585.989.-

67.956.939.-

430.000.-

1.777.667.-

2.207.667.A sátor árának
1/3 része

98.661.034.- 77.643.331.- 176.304.365.-

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 kitűzött célnak
megfelelően, közterületeink rendezettek. Igyekszünk segítséget nyújtani az egyházközség számára és ha kapacitásunk
engedi a temető rendezését, nyírását is megoldjuk.
A téli síkosságmentesítési, és hóeltakarítási feladatok ellátását, helyi vállalkozó bevonásával sikerült eredményesen
megoldani.
A közvilágítás karbantartásával kapcsolatos gondok is
2010. januárjától megoldódni látszanak, az energiapiac
liberalizációjának köszönhetően közvetlenül kötöttünk
szerződést a vállalkozóval.

Szociális feladatok
A szociális ellátás tekintetében is sikerült jelentős változást elérni. A községben végbemenő társadalmi 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.
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.

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 önkorm.)
- Szabadbattyán – Úrhida – Kőszárhegy Oktatási Társulás
(3 önkorm.)
- Sárvíz Helyi Akciócsoport (37 önkorm., civil és vállalkozói szektor)
- Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás (18 önkorm.)
- Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási rendszer (164
önkorm.)
- VERTIKÁL ZRT (15 önk.)
- FEJÉRVÍZ ZRT (85 önk.)
- Kémény ZRT (többségi magánbefektető mellett több önkorm.)

Közlekedés – közbiztonság
Úrhida a közbiztonság tekintetében, zsáktelepülés jellege és a lakosság etnikai összetételének köszönhetően nem
tartozik a fertőzött települések közé. Nagyobb problémát
jelent az útjainkon tapasztalható közlekedéskultúra hiánya,
bár az utóbbi időkben tapasztalható fokozott rendőri jelenlétnek köszönhetően látható némi javulás.
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A közbiztonság javítása érdekében 2009-ben pályáztunk
településőrök foglalkoztatására, mely pályázat támogatásban részesült. 2009. november 1-től az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztériummal megkötött támogató megállapodás értelmében Úrhidán 2 fő TELEPÜLÉSŐR kezdte
meg munkáját.
2009-ben a község növekvő lakosságszámra és a gazdasági válság hatásaira hivatkozva kértem a Székesfehérvári
Rendőrkapitányság vezetőjét Dr. Csizek Tibor rendőr alezredest, Úrhidán önálló körzet kialakítására. A körzet kialakítását követően 2010. május 1-vel sikerült a személyi feltételeket biztosítani a kapitánynak, bár még csak megbízással,
de saját körzeti megbízottja van településünknek.

Körforgalom
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 először Szabó Pál, majd Hónig Péter Közlekedési Miniszternek. 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 Urak számára csatolva elküldtem ezeket a
szakvéleményeket, valamint az érintett települések polgármesterei aláírásával megerősített kérelmemet. Sajnos előrelépés nem történt. Az országgyűlési választásokat követően, Törő Gábor Országgyűlési Képviselőnk
ígéretet tett, hogy kiemelt feladatának tekinti a körforgalom
magvalósulását.

Közösségi élet
Az országban végbemenő társadalmi változások, a globalizáció negatív hatásai, káros 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.
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 eredményeként
valósul meg évről évre a Gyereknap, az Úrhida Napok, a
Szüreti felvonulás, Idősek napja, Falukarácsony.
Ennek az összefogásnak köszönhető a tavalyi évben megszervezett, településünk 1000 éves millenniumi évfordulója, melyre a 2008. decemberi Úrhida Hírekben megjelent
Polyák István festőművész szimbolikus fantázia képével
díszített millenniumi naptárral, szerettünk volna mindenkit
emlékeztetni.
Az év folyamán két nagyobb rendezvénnyel (Sárrét Majális, Millenniumi Úrhida Napok) és egy kiállítással egybekötött előadással (Miklós János kerámiaszobrász, Úrhida
története) emlékeztünk Úrhida első okleveles említéséről.

A Püspöki Szentmise, az egyik
legfelemelőbb eseménye a
megemlékezésnek.
Végezetül szeretném megköszönni magam
és a képviselő-testület nevében, a községben
működő közösségeknek és az aktív lakosságnak,
az elmúlt négy évben bármi módon segítettek
akár a rendezvények szervezésében, lebonyolításában, vagy az önkormányzat területeinek
rendezésében, csinosításában, az önzetlen,
odaadó munkájukat.
Bognár József
polgármester

93

2010
SZEPTEMBER
2009
DECEMBER

Óvodai életünk
Tisztelettel köszöntöm az úrhidai lakosokat!

Úr és Farkas Ferenc Alpolgármester Úr is részt vett és válaszoltak a
feltett kérdésekre.

A nevem Szalainé Bozsák Szilvia és 2010. augusztus 16-tól kaptam
intézményegység-vezetői megbízást, 2015. augusztus 15-ig, amely nagy
megtiszteltetés számomra és ezúton is köszönöm.
Néhány mondatban bemutatkoznék, 1995 óta dolgozom óvónőként,
1999-ben a szekszárdi Illyés Gyula Pedagógiai Főiskolán szereztem
óvodapedagógusi diplomát, 2002-ben szintén Szekszárdon pedagógus szakvizsgát tettem. 2008-ban a BGF-en Pénzügy vállalkozási szak
gazdálkodási-menedzsment szakértői szakképzettséget szereztem.
2000–től 2004-ig az első gyermekem születéséig óvoda-vezetőként is
tevékenykedtem az úrhidai óvodában, ezért szak-mai, vezetői tapasztalattal rendelkezem.
Családommal Úrhidán lakom, két kisgyermekem van (2 és 6 évesek).
Intézményegység-vezetői pályázatomban részletesen leírtam szakmai
célkitűzéseimet, elképzeléseimet, amelyeket szándékomban áll megvalósítani, ehhez és még sok egyébhez kérném a szülők, a falu lakosságának
segítő, támogató hozzá állását, hiszen mind az óvodának, mind az iskolának, a szülőknek, a fenntartónak a gyermekek érdeke a legfontosabb.
Terveim megvalósításában nagyrészt támaszkodom a munkatársak szakértelmére, együttműködésére, a jó munkakapcsolat kialakítására, a családokkal való szoros kapcsolattartásra.

Szeptember 1-én kezdődött az óvodai nevelési év, ekkortól fogadjuk
a „régi óvodásokat”, és az új kiscsoportosokat is, akik betöltötték a harmadik életévüket, valamint évközben is várjuk a harmadik életévüket
betöltött kicsiket!
Azoknak a gyermekeknek, akik a 2010/2011-es tanév során 5. életévüket betöltik, kötelezővé válik az óvodai életben való részvétel!
Intézményünk 6-17 óráig tart nyitva, reggel a gyermekek beérkezése
8.30-ig történik, - az óvoda zavartalan működése érdekében - ebéd után
12.15-től 12.40-ig lehet elvinni a kicsiket, a délutáni csendes pihenőt
követően pedig 15 órától 17 óráig.
Elérhetőségeink:
telefon / fax: 364-518
e-mail cím: urhidaiovoda@gmail.com

Változásokkal indult az új tanév! Az eddig vegyes illetve osztott
csoportösszetételeket felváltották a homogénebb, tisztább csoportok.
Tehát kialakítottunk egy kis - (3-4 évesek), egy középső - (4-5 évesek)
és egy nagy csoportot (6-7-8 évesek). Amíg kevés gyermek létszámmal
működött az óvoda ideális megoldás volt a családias, vegyes csoportbeosztás, amely nagyszerű 17-21 fő gyermeknél, de nem jó megoldás 30
fős létszámokkal.
Jelenleg ugyanis maximális férőhely kihasználtsággal működik az
óvoda. A magas gyermeklétszám mellett a gyermekek egyéni érdeke
is indokolta a változtatást. A mai pedagógiai érvek is amellett szólnak,
hogy a 3-7 éves gyermekek egy csoportba sorolása nem célszerű, az
életkori sajátosságokból adódóan más a három éves igénye, mint a 6-7
éveseké, más a napirend kialakítása, eltérőek a testi-lelki szükségleteik.
A nagycsoportosoknak szükségük van az elmélyült játékhoz, munkához
a nyugalomra, a differenciálás, a kezdeményezések szervezése is eltér
egy vegyes életkorú és egy homogénebb kialakítású csoportnál.
Az intézmény-egység személyi feltételei:
• 6 fő főiskolát végzett óvodapedagógus;
• 3 fő szakképzett dajka;
• 2 fő konyhai dolgozó;
• 1 fő élelmezésvezető;
Munkánkat segítik az önkormányzat által biztosított közcélú dolgozók
2 fő a konyhán, 2 fő takarítónő az óvodai részen.
Augusztus 25-én bemutatkozó szülői értekezletet tartottunk, melyen az
ÁMK igazgatója Dabóczy László Úr mellett Bognár József Polgármester

Térítési díj befizetése az élelmezésvezetőnél – Hegedüs
Ferencné Irmánál – történik minden hó 10 és 15.-e között 2 napon, amelyet a faliújságon kihirdetünk!
Szeptember 18-án (szombaton) kerül megrendezésre 10. alkalommal
a Szüreti felvonulás melyre szokás szerint az óvodások nagycsoportja
műsorral készül.
Tervezünk kirándulást októberben a Sárpentelei parkerdőbe és ehhez
majd kérnénk szülői segítséget a szervezés lebonyolításához Ha az idő
engedi egy délelőttöt az úrhidai Póni-klubnál, lovas programmal töltenénk, Vígvári György Úr szíves meghívására –ezúton is köszönjük.
Szeptember elején érkezik Misi bácsi a logopédusunk, aki heti három
alkalommal foglalkozik a gyerekekkel - ez térítésmentes szolgáltatás.
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Az óvoda faliújságján mindig igyekszünk előre jelezni, milyen
programok, események várhatóak, hogyan alakul az óvodánk élete.
A későbbiekben tervezzük az óvodai honlap megvalósítását.

Az iskolával közösen készülünk az egészséges életmódot támogató
programokra – egészségnappal, futással.
Köszönöm a szülők segítő együttműködését!

Lehetőség van külön programok igénybevételére: néptánc, angol
nyelv, hittan, úszásoktatás, karate – ezek (hittan kivételével) költségtérítéses programok.

Szalainé Bozsák Szilvia
intézményegység-vezető

Tanévkezdés iskolánkban
Június 14-től július 2-ig napközis tábort szervezett az iskola, az önkormányzat és a civil szervezetek. A civilek az első hét programjának szervezését
vállalták, míg a következő két hetet a pedagógusaink szervezték. A három hétre összesen 22 jelentkező volt, akik napról-napra változó programokon
vehettek részt, az iskola szervezésében például kirándulások Székesfehérvárra, Bodajkra, Sárpentelére a parkerdőbe. Más napokon helyben játékos,
szabadidős, kézműves és sportfoglalkozásokat tartottunk.

tő osztályfőnöki
tál fő öki óórákkal.
ákk l Néhá
éd
Tanévünk szeptember elsején kezdődött, a hagyományos reggeli tanévnyitó ünnepséggel és az azt kö
követő
Néhány kö
közérdekű
információt emelnék ki ünnepségünkről. Tanévnyitó tanulólétszámunk jelenleg 110 fő.
Tanévünkben is folytatódik a testnevelés óra keretében heti egy órában tartott választható karate vagy táncoktatás. Lehetőség van a tanórát további
szakköri órával kiegészíteni.
A nem szakrendszerű oktatást a törvényi felhatalmazások alapján töröltük pedagógiai programunkból. A kulcskompetenciák, alapkészségek és
képességek fejlesztésére azonban minden osztályban kiemelt figyelmet fordítunk.
Minden alsós osztályban első félév végén még szövegesen kell minősítenünk, de második osztálytól év közben a nevelőtestület döntése alapján
érdemjegyekkel is értékelünk. A közoktatási törvény nyári változása miatt azonban lehetőség nyílik a második félévtől második osztálytól a hagyományos érdemjegyes értékelésre év végén is, amivel élni is kívánunk. A törvényváltozás miatt az idei tanévtől már második osztálytól lehetőség van
buktatásra. Testnevelésből felsőben is szöveges minősítést kapnak gyermekeink, de itt is év közben érdemjegyekkel értékeljük őket. A külalakra
változatlanul osztályzatot kapnak felsős tanulóink. A 6-8. osztályokban a természettudományi tárgyakból a két éve bevezetett tömbösítést továbbra is
folytatjuk.
Folytatjuk a hetedik és nyolcadik osztályban a vizsgarendszert, ami nagyban segítette a kedvező felvételi eredményeket. Idén a tavalyi évhez hasonlóan magyarból és matematikából mérettetnek meg a gyerekeink.
Idén az osztályfőnökök nem változtak, természetesen az első és az ötödik osztályt kivéve. Az osztálytermek viszont az osztályok többségénél
módosultak.
1. osztály
Lencsésné Cseh Katalin
2. osztály
Kálmánné Szerényi Judit
3. osztály
Szalainé Cseh Katalin
4. osztály
Kissné Körmendi Elvira
5. osztály
Bán Balázs
6. osztály
Bognár Andrea
7. osztály
Gazdagné Schneider Diána
8. osztály
Szabó Gyöngyi
Újra felhívnám arra a gyerekek és a szülők figyelmét, hogy egy hét áll rendelkezésre a tanórai és szakköri mulasztások igazolására. Hiányzás esetén a
szülő kötelessége, hogy a hiányzás első napján reggel az iskolában jelezze gyermeke távolmaradását. Az iskolán kívüli, iskola által szervezett kötelező
programokra csak orvosi igazolást, vagy előzetes, indokolt szülői igazolást fogadunk el.
A tanórák előtt a becsengetés ideje változatlanul 7.45. A 7.50 után érkező tanulók szaktanári figyelmeztetésben részesülnek.
A tavalyi évben sok problémát okozott a rongálás. Mindenkit tájékoztatok, hogy mindenkinek eddig is, ezután is kötelessége a tapasztalt károkozást
azonnal bejelentenie, a károkozó egyértelmű megállapítása miatt.
A napközis és menzai étkezést az iskolában kell igényelni és az igénylést módosítani, de az óvodában az élelmezésvezetőnél kell fizetni havonta.
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100%-os étkezési kedvezményre jogosultak az 1-7 osztályos rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők 50%-os étkezési kedvezményre jogosultak:
- a 8 évfolyamos rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők,
- a három vagy több gyermek esetén,
- tartósan beteg vagy az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos.
Az étkezési kedvezményre jogosultaknak a jogosultságot dokumentumokkal kell igazolnia a szülőnek.
A kötelességek mellett most is nagy hangsúlyt helyezünk a tanórán kívüli programokra. A szakköri lehetőségek széles választékát kínáltuk a tanulóinknak az év elején:
- tömegsport (labdarúgás)
- természetismeret szakkör
- furulya szakkör
- internet
- színjátszó
- karate

- ügyes kezek (kézimunka szakkör)
- matematika logika (alsó)
- természetjáró (alkalmi)
- népi játékok
- hittan

- diákújságíró
- énekkar
- társastánc
- angol
- bibliaismeret

Ebből kellő számú jelentkező miatt várhatóan az alábbiakat tudjuk indítani:
Szakkör megnevezése
időpontja
foglalkozást vezeti
- alsós tömegsport
hétfő 13.30 – 14.15 -ig
Bán Balázs
- felsős tömegsport
hétfő 14.15-15.00-ig
Bán Balázs
- énekkarkedd
0. órában
Bognár Andrea
- társastánc kezdő
csütörtök 5. órában
Leitner Tamásné
- társastánc haladó
péntek 7. órában
Leitner Tamásné
- ügyes kezek
csütörtök 6-7. órában
Kálmánné Szerényi Judit
- internetcsütörtök
7. órában
Szabó Gyöngyi
- angol kezdő
kedd és csütörtök 5. órában
Brownwood Klára
- angol haladó
kedd 6. órában / péntek 5. órában
- furulyahétfő és szerda
6. órában
Bognár Andrea
- természetjáró
alkalmi
Bán Balázs
- karatejelentkezők számától függően
Soós Tamás
- színjátszókedd
5. órában
Szalainé Cseh Katalin
- hittan 1-2. osztály
szerda 5. óra
Darázs Józsefné
- hittan 3. osztály
hétfő 5. óra
Darázs Józsefné
- hittan 4-5. osztály
hétfő 6. óra
Darázs Józsefné
- hittan 6-7. osztály
hétfő 7. óra
Darázs Józsefné
- hittan 8.osztály
szerda 6. óra
Darázs Józsefné
A 8. osztályosok felvételi előkészítőjét magyarból hétfőn a 6.-7. órában tartjuk és matematikából csütörtökön 5. órában.
Az iskolai könyvtárunk helyhiány miatta községi könyvtárba olvadt, ami a Polgármesteri Hivatal átalakítása miatt ideiglenesen zárva tart. Várhatóan
novembertől pedig egy tágas könyvtárszobában kap helyet a két könyvtári állomány, önkormányzati fenntartással.
A logopédiai foglalkozások időpontjai a tervezettek szerint a tavalyi évhez hasonlóan hétfőn 14.50-től 16.30-ig tartjuk, míg pénteken 12.40-től
14.20-ig. A logopédiai foglalkozások szeptember 27-től kezdődnek (szűrés 20, 24.).
A fejlesztő foglalkozásokat Kálmánné Szerényi Judit tartja kedden a 0. órában a felsősöknek, kedden az 5. órában az alsósoknak.
A felsős matek korrepetálást kedden a 6.órában Szabó Gyöngyi tanárnő vezeti.
Alsós korrepetálásokat osztályfőnökök az alábbi időpontokban tartják:
1. osztály
csütörtök 5. óra, péntek 4.óra
2. osztály
szerda 5. óra
3. osztály
kedd 4. óra
4. osztály
kedd 5. óra
Közös szülői értekezletünket szeptember 9-én 16 órától, az első fogadóórát pedig október 5-én kedden 16 órától tartjuk, ahova minden szülőt várunk
szeretettel.
A hónapról hónapra változó programok sem maradhatnak el. 2010 szeptember 17-én pénteken rendezzük meg akadályversenyünket, Kissné Körmendi Elvira tanárnőnk szervezésében. Október 22-én pénteken 11 órától mindenkit szeretettel várunk a Köztársaság kikiáltása
alkalmából tartott megemlékezésünkre az önkormányzat nagytermében. Az őszi szünet idén is egy hét lesz, november 2-5-ig.
Ebben a tanévben is folytatódik iskolagyümölcs programunk az alsóban, aminek keretében minden nap egy-egy almát vagy alkalmanként gyümölcslevet kapnak gyermekeink. 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 Alapítványunk 2009. évi személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból várhatóan 216.033 forintot könyvelhet el
bevételként. Felajánlásaikat ezúton is köszönjük, amit a szülők javaslatai és a kuratórium döntése alapján használunk fel, várhatóan elsősorban ebben
a tanévben is a gyermekeink kirándulásának támogatására.
Alapítványunk a Nemzeti Civil Alap működésre kiírt pályázatán 220.000 forint támogatást kapott, amit az ősz folyamán a működésünkhöz szükséges tárgyi eszközök beszerzésére fordítunk. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál környezeti nevelésre nyújtottunk be pályázatot, amire
1.081.680 Ft-os támogatást nyertünk el a „Négy évszak Úrhidán” című környezeti nevelés programunkra.
Intézményünk emailcíme idén megváltozott, új címünk: urhidaiskola@indamail.hu .
Liedermajer Heléna
tagintézmény-vezető
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Tisztelt Lakosság!
A Vertikál Zrt. Úrhida Község Önkormányzatával közösen, 2010 Ęszén,
hat alkalommal

házhoz menĘ szelektív hulladékgyĦjtési akciót szervez
A háztartásokban összegyĦjtött, a gyĦjtĘedényzet (KUKA) MELLÉ KIHELYEZETT
szelektív hulladékokat (papír, PET palack) a közszolgáltató a kukás szállítás
idĘpontjával megegyezĘen, KÉTHETI rendszerességgel (minden páratlan héten)
elszállítja.

A hulladékok szelektív gyĦjtésének módja
Papír

PET palack
(ásványvizes, üditĘs palack)

•
•

(újság, irodai papír, telefonkönyv,
kartondoboz)

Kimosva
Laposra
taposva
Á lá olajos,
ó
Zsíros,

•
•

Összehajtogatva
Összekötegelve

Zsíros, olajos, élelmiszerrel,
vegyszerrel szennyezett
hulladékot NEM SZÁLLÍTUNK

élelmiszerrel, vegyszerrel
szennyezett hulladékot
NEM SZÁLLÍTUNK EL.

EL.

A PET palack gyĦjtésére bármilyen megfelelĘ teherbírású, lehetĘség szerint átlátszó
zsák megfelelĘ, de az Önkormányzatnál is átvehetĘ (6 db, azaz 1db/gyĦjtĘnap) erre a
célra alkalmas, Társaságunk által biztosított emblémás gyĦjtĘzsák.

A szállítás idĘpontjai

Szeptember

28.

November

9.

Október

12.

November

23.

Október

26.

December

7.

A gyĦjtĘedényzetben (KUKÁBAN) kihelyezett szelektív hulladékot NEM szállítjuk el. Kérjük, hogy
ismeretlen anyagot, illetve háztartási szemetet ne helyezzenek el a szelektív hulladékok között,
mert a szennyezett szelektív hulladékot nem áll módunkban elszállítani !
További információkért ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendeékezésükre:
Tel.: 22/576-070, Fax: 22/576-071, e-mail: kommunalis@vertikalrt.hu

TEGYÜNK EGYÜTT A TELEPÜLÉS TISZTASÁGÁÉRT ÉS KÖRNYEZETÜNK
MEGÓVÁSÁÉRT!
GYĥJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN, MERT HASZNOSUL!
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Aug.1. - Az anyatej és szoptatás világnapja

VIII. Úrhida Napok

Bár a szoptatás a világ legtermészetesebb dolgai közé tartozik, a csecsemők nagy részét mégsem szoptatják annyi ideig,
ameddig az fontos volna számukra, pedig az anyatej pontosan
olyan, amilyenre ott és akkor éppen annak a gyermeknek szüksége van. Az utóbbi években ugyan örvendetesen növekedett
Magyarországon a szoptatott csecsemők aránya, ám sajnos még
mindig a csecsemők 50%-a hat hónapos korában már nem kap
anyatejet. Az elmúlt évtizedek elavult táplálkozási tanácsai
még éreztetik hatásukat. A tápszerek választékának bővülése,
ezeknek a reklámozása is mindinkább visszavetette a szoptatási
kedvet. A WHO és valamennyi mértékadó gyermekgyógyász
szakmai fórum a csecsemő hat hónapos koráig kizárólag anyatejes táplálást javasol. A WHO és az UNICEF ezen túlmenően
azt ajánlja az anyáknak, hogy legalább a gyermek két éves koráig folytassák a szoptatást.
S hogy miért szoptasson minél hosszabb ideig minden édesanya? Azért, mert az anyatej többek között:
– olyan immunanyagokat tartalmaz, amelyek segítik a csecsemő
fejletlen védekező rendszerét;
– védőanyagainak köszönhetően a szoptatott gyermekek sokkal ritkábban kapnak bélfertőzést, légúti megbetegedést vagy
húgyúti fertőzést – amennyiben mégis fellép valamilyen fertőzés, úgy az általában enyhébb lefolyású, s a csecsemő hamarabb átvészeli;
– véd az allergiás megbetegedésekkel szemben – bármilyen más
tápláléknál jobban hasznosul;
– véd az érelmeszesedéssel és a szívkoszorúér- megbetegedéssel
szemben;
– kedvezően befolyásolja az értelmi képesség fejlődését.
A szoptatás előnyeinek ismerete szükséges ahhoz, hogy kialakuljon a megfelelő pozitív hozzáállás az anyában. Ennek
elősegítése nemcsak az egészségügyi dolgozók feladata, hanem
a család segítő közreműködésére is nagy szükség van. Fontos
tehát, hogy az apukák és nagyszülők is bővítsék ismereteiket az
anyatejes táplálással kapcsolatosan. Az anyatej és az azon töltött
időszak kivételes periódus a gyermek, az ember életében. Olyan
lehetőség, amely később, az élet során soha nem térhet vissza.
Így igaz rá a közhelyszerű, de fontos megállapítás: ha elmulasztjuk, nem pótolható. Az anyatej, a szoptatás a legelső és talán
a leggyengédebb szál, amely a gyermeket édesanyjához fűzi.
A leggyengédebb, de talán a legerősebb is! Olyan láncszem,
amely az egyik fontos megalapozója az élet legszebb érzelmi
kapcsolatának: az édesanya és gyermeke közti viszonynak.

Az Úrhidán lebonyolításra kerülő különböző kulturális programok között kiemelkedő jelentőségű és méreteit tekintve a
legnagyobb az Úrhida Napok rendezvénysorozat. Az augusztus
13-14-15-én megvalósított sokszínű, különböző korosztályokat megszólító és igen változatos, vidám rendezvényen mindenki megtalálhatta a maga számára jó és tartalmas műsort. Az
előkészítő és szervezőmunkában és a rendezvény megvalósításában az úrhidai civil szervezetek munkája idén is meghatározó jelentőségű volt. Az önkormányzat védnöksége alatt,
az idei évben az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
IV tengely keretéből támogatott rendezvényt már nyolcadik
alkalommal valósítottuk meg és úgy gondolom, hogy sikeres
és kellemes kikapcsolódást jelentett minden kedves úrhidai és
hozzánk ellátogatott vendég számára.
13-án pénteken a hagyományainknak megfelelően a Tájházban nyitottuk meg a hétvégi rendezvénysorozatot. A családias
jelegű megnyitón az érdeklődők a nyugdíjas klub tagjainak
munkáiból rendezett kiállítást nézhették meg. Este a rendezvénysátorban a Kőszárhegyi Orientális Hastánccsoportot követően, a Sárga Taxi együttes műsorán szórakozhatott a
nagyérdemű. Majd a fiatal generáció szórakoztatására DISCO
zárta a programot. Időközben az időjárás sajnos mindenkit a sátorba kényszeríttet, de a mostoha körülmények nem befolyásolták a nagyszerű hangulatot és kora hajnalig folyt a tánc.
A falunapok súlypontja 14-én szombaton volt, amikor a sportpályán valamint az iskola udvaron egyidejűleg folytak a programok. Az ötödik alkalommal meghirdetett Csülökfesztiválon
16 csapat mérte össze főző tudományát. A hivatalos zsűri,
akinek vezetője Ónodi Ferenc volt, a győztesnek az „Úrhidai
bokacsont” csapatát jelölte. A finomabbnál finomabb ételeket
mindenki megkóstolhatta egy jelképes összeg ellenében, ami
egyben felajánlásnak is számított, a Tájháznál található pince
felújítási munkálatainak megvalósításához. Az adományokból
közel 120 ezer forint jött össze.

E napnak az alkalmából szeretném köszönteni az Édesanyákat:
- Azokat, akik szerették volna, de nem sikerült
- Azokat, akiknek sikerül, de csak rövid ideig tartott és
- Azokat, akiknek sikerült és 6 hónapos vagy esetleg 1 éves kor
után is szoptatják gyermeküket.
Soósné Fekete Éva
védőnő

Az Úrhida Kupa labdarúgótorna immár nemzetközi jelleget
öltött, köszönhetően az Erdélyi Marosludas csapat nevezésének. Ebben az évben a vándorserleget az Úrhidai Öregfiúk csapata vitte el.
A rendezvénysátorban 11-órakor kezdődött a már szintén
hagyományosnak tekinthető kistérségi nyugdíjas találkozó.
A meghívott sárkeszi, sárszentmihályi és nádasdladányi nyugdíjas szervezetekkel együtt a házigazda Úrhidai Nyugdíjas
Egyesület műsorával kezdődött a baráti találkozó. Az ebédet
beszélgetés, vidám szórakozás és tánc követte.
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apraja-nagyja büszke lehet arra, hogy a testvérek jó hírét viszik
Úrhidának. Azt hiszem, hogy művészeti vezetőjük Balázs Lilla
Enikő és Simon Józsefné, Margit néni, fáradozásai nem voltak
hiába valóak. Nem tudjuk elég sokszor megköszönni nekik,
hogy a 7 fiatalból álló csapatot (Nagy Szabina, Menik Stefánia,
Horgos Viktória, Nagy Kamilla, Könczöl Tamás, Kubik Péter,
Kubik Dániel) terelgetik, nevelik. Reméljük, hogy továbbra is
sok-sok türelemmel és kitartással egyengetik a zenekar útját.
Köszönjük szépen!

A délutáni műsorban a Sárrét Néptánc együttes és a Pengetős
Citera együttes szerepelt a felállított színpadon.
Ezt követően a veszprémi színház két ifjú tehetséges énekese
adott elő híres operettekből részleteket. A fülbemászó dallamok
hatására a közönség néhány tagja még táncra is perdült.
A hallgatóság nagy izgalommal várta az Irigy Hónaljmirigy
csapatát, aki fergeteges hangulatot varázsoltak a sátorba. Mindenki egy emberként énekelte velük az ismert paródiákat.
A jó hangulatot tovább biztosította a Capuccino együttes mulatós műsora. Éneklésben és táncban a közönség részéről most
sem volt hiány.
15-én lovas és hagyományőrző programokkal folytatódott
majd fejeződött be az Úrhida Napok rendezvénysorozat.
Reméljük, mindenki jól érezte magát aki részt tudott venni
a programokon. Köszönjük a környéken lakok türelmét a közlekedési nehézségekért és az esténként előforduló erősebb
hanghatások miatt. Szeretnénk a segítségüket megköszönni
mindazoknak, akik bármi módon hozzájárultak a rendezvény
sikeres lebonyolításához.

Tisztelt Úrhidaiak!
Az előzőekben már említettünk egy pár szót a Szabadbattyánban működő Hajnalfa citerazenekarról. Kis falunkból Kubik Péter és testvére Dániel, oszlopos tagja a csapatnak. 2010. 08. 28án részt vettek a Sümegen megrendezett Vass Lajos Népzenei
Verseny középdöntőjén, ahol kiemelt arany fokozatot értek el.

Ezzel az eredménnyel lehetőséget kaptak arra, hogy a november 6-án, Budapesten, a Csili Művelődési Központban megrendezésre kerülő Kárpát-medencei döntőben vetélkedhessenek a
középdöntőkből bekerült 100 versenyzővel. Nem mindenkinek
adatik meg, hogy ilyen rangos eseményen részt vegyen, ezért
gondoltam úgy, hogy megosztom Önökkel örömünket és a falu

A „Szittya”
Sárrét Vidéki Lovas Egyesület Hírei
2010 nyarán a Szabadbatytyánért Egyesület jóvoltából,
ismételten
megrendezésre
került a Hagyományőrző
Kézműves és Lovas Tábor.
A jurtáknak és sátraknak a
helyszínt ezúttal a szabadbattyáni focipálya adta, de
a táborlakók a környező
településekről így Úrhidáról
is verbuválódtak. A gyermekek a tábor ideje alatt megismerkedhettek a különféle
kézműves tevékenységekkel,
és egyesületünk jóvoltából
lovagolhattak illetve íjászkodhattak.
Az Úrhidai napok ünnepségsorozat részeként, településünkön
augusztus 15-én volt lehetőségük a helyieknek arra, hogy kilátogassanak a lovas napunkra. A lovaglás illetve íjászat mellett
csíkos bemutatót is láthatott a nagyérdemű.
Az őszi szüreti fesztiválokon idén Úrhida mellett, Szabadbattyánban, Jenőben, Tácon, Fülén, Sárszentmihályon találkozhatnak velünk az érdeklődök. A vidám őszi mulatságokról
részletesen, a következő lapszámban fogunk beszámolni.
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Családi napközi nyílt Úrhidán
- Családias, biztonságos környezet
- Egész napos, fél napos, néhány órás vagy akár alkalmankénti felügyelettel
- Gyermekek eltérő igényeinek, szükségleteinek maximális figyelembevétele
- Kis létszámú csoport
- Egyéni fejlesztés
- Angol nyelvű játékos foglalkozások
- Mozgáskoordinációt fejlesztő foglalkozások
- Jó megközelíthetőség
Érdeklődni lehet:
Telefonszám: +36703893296
E-mail: bambuszfa37@indamail.hu
Honlap: www.urhidacsana.5mp.eu

Fehérvár Szépe 2010
2010-ben is megrendezésre került a Fehérvár Szépe - Fejér Megyei Hírlap Királynője címért folyó szépségverseny. Bár a szépség múlandó, egyben örök is, hiszen évről évre szebb
lányok, hölgyek jelentkeznek a megmérettetésre, amelyre nem csupán a megyéből, de még
a távoli Kecelről is érkezett jelentkező. Ezúttal 18 szépség került be a több fordulós verseny
középdöntőjébe, közöttük az úrhidai Pávits Dorina is.
A korona sajnos nem Dorina fejére került, de mégis örömmel és büszkén térhetett haza,
hiszen a különdíjak, melyeket megnyert talán sokkal hasznosabbak lehetnek számára.
Reméljük még hallunk felőle és talán képeivel is találkozhatunk a médiában.
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Magyar Póni Klub Szövetség
Regionális MinĘsítĘ Verseny Úrhida
2010. Július 11.
Régi álmunk teljesült ezen a napon, ez volt az egyesület életében az elsĘ saját rendezésĦ
hivatalos verseny. Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik a szervezésben
lebonyolításban részt vettek.
Külön köszönet az Önkormányzatnak a nyújtott támogatásért, Polgármester Úrnak és JegyzĘ
Asszonynak a személyes közremĦködésért, jelenlétükkel emelték a verseny színvonalát.

A versenyen részt vett egyesületek és klubok:
Ficánka Póni Klub (Úrhida Lovas Egyesület)
Válaszutak LK (Oroszlány)
Kinizsi LK (Nagyvázsony)
Nemesvámosi Póni Klub (Nemesvámos)
Kankalin Póni Klub (Székesfehérvár)
Vértes PK (Felcsút)
Vasi Vágta LSE (Zalaegerszeg)
KLK (Pécsely)

Az elért eredményeink:
FSZ1 Futószár kategóriában
1. Bohon Dorka (Csibész) 4-6 évesek
2. Balázs Boglárka (Csibész) 7-9 évesek
4. Szarka Boglárka (Csibész) 7-9 évesek
2. Somogyi Tímea (Csibész) 10-12 évesek

D1 Díjlovagló feladat

C1 Díjlovagló feladat

KezdĘ ifi (nagy ló)

4. Szombat Szilvia
8. Szalai Szilvia
9. Staudinger Dóra
10. Gáti Mara

KezdĘ gyerek (nagy ló)
3. Szarka Eszter
5. Molnár Dorottya
6. Szalai Szilvia
7. Staudinger Dóra
8.. Keczer Dávid

17
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Karateklub élete
A Sportunion szövetség karate szakosztálya 2010. július 3.-án Ausztriában, Graz városában rendezte meg 4.
Hügelland – Schöcklland Kupa elnevezésű bajnokságát. Az Alba Shotokan Dojo KSE 9 versenyzőt és 2 bírót
delegált a versenyre. Az úrhidai tagozatból Varga István versenyzőként, Soós Tamás pedig bíróként vett részt
a bajnokságon. Klubunk életében ez a bajnokság levezetésképpen szolgált versenyzőink számára, mielőtt kipihennék az éves munka fáradalmait. De ez nem azt jelentette számukra, hogy nem kellene megtenniük mindent
a sikerért!
A versenyszámok reggeltől késő délutánig zajlottak. Mivel a
tavalyi verseny óta híre ment a versenynek, az induló sportolók
száma is megnövekedett, ezért számítani lehetett a színvonal
emelkedésére is. Egyéni formagyakorlatban a férfiaknál sajnos
fiatal versenyzőnk nem jutott a döntőbe, ugyanis korcsoportot
váltott a tavalyi évhez képest. A folyamatos fejlődése és szereplése a különböző versenyeken bíztató a jövőre nézve. Délután
az egyéni küzdelmeké volt a főszerep. A legfényesebb érem
közelségébe jutott István, de ez végül is nem jött össze, így
maradt a tavalyi eredmény a jól megérdemelt harmadik hely és
a bronzérem.
Az A.J.K.A.-I. Shotokan Karate-Do Szövetség június 23-27.
között Zalaszentgróton rendezte meg nemzetközi instruktor
táborát immár 10. alkalommal. A szakmai fejlődésre hangsúlyt fektető programra nemcsak hazánkból, hanem Amerikából,
Svájcból, Németországból is érkeztek magas rangú tanítók.
A napi két edzést Sensei Sáfár László 9. Danos karate mester, az
A.J.K.A.-I. Shotokan Karate-Do Szövetség technikai vezetője
tartotta. A gyakorlati és elméleti foglalkozások középpontjában ezúttal a kumite állt. A küzdelem fejlesztése,
különböző technikák gyakorlásán keresztül, hangsúlyt fektetve a reakcióra, időzítésre, távolságra és a kontroll
alapelvekre.
Az idei évben ismét Balatonfenyves adott helyt augusztus
01-08. között a családi nyaralásos országos edzőtábornak.
Az edzéseket Sáfár László 9. Danos mester vezetésével a
senior tanítók tartották. A tábor a formagyakorlat és a
küzdelem összefüggéseiről szólt. Mindenki övfokozatának
megfelelő katákon keresztül gyakorolhatta az igazi küzdelem
ízét. A tábor a rossz idő ellenére is remek hangulatban telt el.
Az izomlázat, a kemény edzésmunkát felejtették a régi és
új barátokkal töltött szabadidős programok. A táborzáró buli
ismét fantasztikusra sikeredett. Reméljük jövőre is együtt
leszünk!
– hangzott fel a jelmondat búcsúzóul.
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Meghívó
Szüreti felvonulás
2010. Szeptember 18.
Úrhidai futballpálya

Program:
10 30 óra:
Óvodások, iskolások mĦsora
11 00 óra:
Szüreti felvonulás
14 00 óra:
Vendéglátás a felvonulók és a meghívottak részére.
Felvonulás útvonala:
Futballpálya- Mandula út – SzegfĦ utca - Kossuth út - Dózsa út - Táncsics út –
PetĘfi út – Kossuth út – ÚjszĘlĘk út – Szüret út – Kossuth út – Futballpálya
Tervezett megállók:
Kossuth út - Dózsa út keresztezĘdés, Dózsa út – Táncsics út keresztezĘdés,
PetĘfi út – Harangvirág út keresztezĘdés, PetĘfi út – Kossuth út keresztezĘdés,
Kossuth út – ÚjszĘlĘk út keresztezĘdés, Kossuth út – Templom út keresztezĘdés
A lovas kocsikra a gyerekek felülhetnek alkalomhoz illĘ ruhában, szülĘi
engedéllyel.

Alkalomhoz illĘ ruhát az óvodában lehet igényelni.
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Kedves Úrhidai Polgárok!
Petőfi Sándort idézve: „ Itt van az ősz, itt van újra, S szép, mint mindig, énnekem.” Most sokakban felmerül a kérdés, hogy miért is szép, hiszen újra kezdődik az iskola, elindulnak a szürke hétköznapok. Pedig ennek az időszaknak is
megvan a maga pozitív oldala, kezdetét veszik a szüreti felvonulások és az azt követő bálok. Ezek a remek szórakozási
lehetőségek, természetesen kedves falunkat, Úrhidát sem hagyják ki. Idén patadobogástól, régmúlt időket felidéző
muzsikától, és énekléstől lesz hangos a környék, hiszen ismét lovas kocsikra vagy lóra ülünk, és megpróbáljuk feleleveníteni a régi szokásokat. Az eddigi évektől eltérően, az úrhidai fiatalok idén összefogtak, és egy közösen megtanult néptánccal próbálják még kellemesebbé tenni a hangulatot. Sok szeretettel várunk mindenkit a felvonulásra,
aki teheti, jöjjön ki és nézze meg a felvonuló lovasokat, táncosokat, akinek pedig van kedve, az mulasson is velük
nyugodtan, hiszen ez a nap a nevetésről, a táncról, a borról, és az összefogásról szól.

Szüreti felvonulás időpontja: 2010. 09. 18.
Háden Dorina
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ÚRHIDAI HÍREK

MEGHÍVÓ
- Kubik és Társa
Bt.
Hirdessen
az
Meghívó
Úrhida Hírekben!
Úrhida, Ady E. u 8.
KEDVES ÚRHIDAI LAKOSOK
1/1 oldal 10.000 Ft
Tel.:06-30/681-1354
2009. december 21-én 18,00-kor

1/2
oldal
5.000
Ft
Új fogyasztói bekapcsolások
„A szeretet csillagára nézek”
Teljesítménynövekedés, teljes körű ügyintézéssel
címmel 1/4 oldal 3.000 Ft
Épület villanyszerelés, javítás, karbantartás
1/8 oldal 2.000 Ft
A
Falu
karácsonya
Épület ésműsor
bútorasztalos
munkák
kerül megrendezésre
a Tájház - Közösségi Házban
Bruttó áron
(Úrhida, Kossuth Lajos utca 32.)
Villanybojlerek javítása, vízkőtelenítése
Hirdetésfelvétel:
Szeretettel
várunk minden érdeklődőt,
Kézi szövésű pamut szőnyegek,
lábtörlők,
hivatalban
különösen
azokat,
akik az ünnepeketPolgármesteri
egyedül, magányosan
töltik!
falvédők
készítése.
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

Védőnő
Védőnőrendelési
rendelésiideje:
ideje:
Soósné
SoósnéFekete
FeketeÉva
Éva
Tel.: (22)
(22)789-745;
364-517 +36 (30)225-8848
Tel.:
Terhes tanácsadás:
Tanácsadás:
kedd:
8.00-10.00
óráig
Várandós:
Kedd: 08.00
– 10.00 óráig
Csecsemő tanácsadás:
Gyermek:
Kedd: 10.00 – 12.00 óráig
Kedd:
10.00-12.00 óráig
óráig
Fogadóóra:
Szerda: 08.00-10.00

A jegyző fogadónapja:
A jegyző fogadónapja:
Ügyfélfogadási
időben
Ügyfélfogadási
időben
Tel.:
(22) 364-514
Telefon: (22) 364-514

Háziorvosrendelési
rendelési
ideje:
Háziorvos
ideje:
Dr.Bíró
BíróJános
János
Dr.
Telefon:
364-517(22)786-886
Tel.:
(20) (22)
823-6457;
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
- 11.00 óráig
Csütörtök:
12.00-16.00
óráig
Csütörtök:
13.00
- 16.00 óráig
Péntek:
8.00-12.00
óráig
Péntek:
08.00
- 12.00 óráig
Terhes tanácsadás:
Várandós
tanácsadás: (bejel.. alapján)
Kedd:
12.00-14.00
óráig
Kedd:
12.00
- 14.00 óráig

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

Gyermekorvos rendelési ideje:
Gyermekorvos
Dr.
Fülöp Edit rendelési ideje:
Dr. Fülöp
Edit902-5227
Tel.:
+36 (30)
Tel.: (22) 364-517 11.30-12.30 óráig
Hétfő:
hétfő:
12.00-13.00óráig
óráig
Csütörtök:
11.00-12.00
csütörtök:
11.00-12.00 óráig
Tanácsadás:
Szerda:
10.30-11.30 óráig
Fogorvosi szolgálat:
(Szabadbattyán)
Fogorvosi
szolgálat: (Szabadbattyán)
Dr.Kis
Kis Piroska
Piroska:
Dr.
Tel.: (22)
(22)362-612
362-612
Tel.:
hétfő:
7.00-13.00óráig
óráig
Hétfő:
7.00-13.00
kedd:
13.00-19.00óráig
óráig
Kedd:
13.00-19.00
szerda:
13.00-19.00óráig
óráig
Szerda:
13.00-19.00
péntek:
7.00-13.00óráig
óráig
Péntek:
7.00-13.00

polgármesterfogadónapja:
fogadónapja:
AApolgármester
Ügyfélfogadási időben
időben
Ügyfélfogadási
Telefon:
588-111
Tel.:
(22)(22)
588-111

ÚRHIDAI
HÍREK

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:
107
12.30
12.30 - 16.00Zárva
óráig
Tűzoltók:
Szombat:
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.

