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KARÁCSONYI KÖSZÖNTÕ
Kedves Úrhidai Lakosok!
Nemsokára megszólal a karácsonyi csengő, amelynek hangja a család, a békesség, és
a szeretetet melegét hozza közel hozzánk. Talán mindannyiunk lelkében él még egy gyermekkori karácsony emléke, ahogy áhítattal álltunk a feldíszített fenyő előtt. Szentestén egy
kicsit magunkba szállunk, a rohanó, zajos világ helyett a csöndet, a meghittséget választjuk.
Az ünnep hangulatában a másik emberre figyelünk, és arra gondolunk, hogy mit nyújthatnánk
szeretteinknek, azoknak, akik fontosak a számunkra. Ez a mi legemberibb értékünk.
A karácsony az összetartozás ünnepe, segít nekünk abban, hogy megtaláljuk a helyünket, átérezzük nem hiába érkeztünk erre a világra. Mert bizony most, hogy mi ünnepelünk, számtalan embertársunk hánykolódik, betegségek, gondok
sanyargatják, és nem lehet azokkal, akikkel legjobban szeretne. Gondolnunk kell azokra, akiknek ezekben a pillanatokban nem jut ajándékra, otthonra, családra, szeretetre, és csak vágyakozva gondolnak egy meghitt karácsonyra. Gondoljunk az idős emberekre, s azokra, akik egyedül élnek, és senki nem nyit rájuk ajtót. Mi legyünk számukra a remény,
hogy érdemes élni, mert van, aki gondoskodik róluk. Szeretettel kell viseltetnünk embertársaink iránt, életünkben nincs
helye a haragnak és a gyűlöletnek. Kívánom, hogy a karácsony bensőséges érzése töltsön el bennünket az ünnep idején.
E gondolatok jegyében engedjék meg, hogy Úrhida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói nevében kívánjak minden kedves Úrhidai Polgárnak békés, boldog karácsonyi ünnepeket, és eredményekben gazdag újesztendőt.
Bognár József polgármester

Karácsony
Este mikor kigyúlnak a karácsonyi fények,
a gyermekkori álmok egy percre visszatérnek.
Ekkor a szemekben a szeretet fénye lángol,
s a gyertyafényénél még a csillag is táncol.
Mikor a fenyõ illata megérinti szívünk,
ezen az estén, kicsit az álmokban is hiszünk.
Nem szeretnénk mást, csak boldogok lenni,
és másokért a szokottnál is többet tenni.
A rohanó világban megkoptak a fények,
halványak a hitek, és halványak a remények.
Nem szeretnénk mást, csak hinni a szóban,
õszintén szeretni, és bízni a jóban.
Õrizzük meg a karácsonyunk fényét,
S õrizzük a szeretetben való hitünk reményét.
Hisz ma este mink is gyermekek vagyunk,
s gyermeteg vágyainknak ma határt nem szabhatunk.
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Önkormányzati hírek
Civil-ház átadása
Napjainkban sok szó esik a civil kezdeményezések, a civil szervezetek szerepéről, a helyi társadalom életében elfoglalt
helyéről. Úrhidán évek óta különböző
egyesületek aktívan és együttműködve
valósítanak meg közös célokat. Az együttműködés példa értékű. Az egyesületek és
az Önkormányzat folyamatosan egyeztetnek az éves programok kapcsán, és
kitűnően szervezik meg azokat a feladatokat, amelyeket nem lehetne megoldani
a szükséges feltételek hiányában.
A képviselő-testület 2011-ben döntött
arról, hogy az Úrhidáért Egyesülettel

pályázatot nyújt be az épület felújítására. Az együttműködés eredményeként az egyesület 5 millió forint támogatást nyert a lakóház rész felújításra. A
képviselő-testület a melléképület teljes
felújítására a költségvetésben további 5
millió forintot különített el, ennek és a
közmunka programban résztvevőknek
köszönhetően, az épület teljesen megújult.
Nagy öröm számunkra, hogy egy sikeres pályázatot és rengeteg munkát
követően egy újabb tér nyílt meg a közösségeink, civil szervezeteink számára.
Az ünnepélyes megnyitón Törő Gábor, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke,

a térség országgyűlési képviselője is köszöntötte a megjelenteket. Az új épületet Mayer László plébános Úr szentelte
meg.
A nemzeti színű szalag átvágását követően a Közösségi Házban Egyedi Dorina és Egyedi Regina műsora, illetve a
civil szervezeteink tevékenységéről készült videós összeállítás szórakoztatta
az eseményre ellátogató vendégeket.

Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap:

a vidéki területekbe beruházó Európa

Önkormányzatok adósságának konszolidációja
Tisztelt Úrhidaiak!
Mint bizonyára a médiából értesültek
róla, a kormány átvállalja minden ötezer
főnél kisebb lakosságszámú település
adósságát, és az ötezer főnél nagyobb települések adósságának 40-70 százalékát.
Szűk régiónkat figyelembe véve Fejér
Megye 108 települése közül 85-nek van
adóssága, összesen több mint 50 milliárd
forint értékben.
Úrhida község az állam által előírt kötelező feladatait, működtetését, fejlesztéseit hitel felvétel és kötvény kibocsátás nélkül oldotta meg. Az eredményt jelentős
áldozatvállalással, fájdalmas döntések
meghozatalával, értelmetlen és fenntarthatatlan fejlesztések elkerülésével érte el
a község.
Az állami adósságátvállalás miatt, a
képviselő-testülettel végzett eddigi munkánk és erőfeszítéseink kérdőjeleződnek
meg, becsapva érezzük magunkat és a
település lakosságát.
Meglátásunk szerint a kormány tervezett intézkedése a felelősen gazdálkodó,
eladósodás nélküli településen élőket
hozza hátrányos helyzetbe a pazarlóan
gazdálkodókkal szemben.

Tisztelt Polgárok!
Igazságtalannak tartom az egyéni vizsgálat és következmény nélküli adósságátvállalást, az adósságok okainak érté-

kelése és minősítése nélkül. Ki kellene
vizsgálni, hogy mely önkormányzatok
gazdálkodtak az elmúlt időszakban felelőtlenül.
Nem értek egyet azzal a nézettel sem,
hogy a fejlesztésekre felvett hitelek, melyekből a települések kötelező, közcélú
feladatainak ellátásához szükséges beruházásait valósították meg kifizetésre
kerüljenek, mivel az önkormányzatok jó
cél érdekében adósodtak el és nem látták, hogyan alakulnak majd a bevételeik.
Mi sem láttuk, és most sem látjuk, hogy
alakulnak majd a bevételeink, a rendszerváltástól kezdődően közép és hosszútávon kiszámíthatatlan és tervezhetetlen az
önkormányzatok költségvetése, folyamatos az elvonás és a plusz feladat átadás.
Lehet, hogy Úrhidán nekünk is szórni
kellett volna a pénzt, fenntarthatatlan beruházásokat megvalósítani, felelőtlenül
gazdálkodni. Az úrhidai önkormányzatnál a költségvetés készítésekor mindig is
elsődleges cél volt a kiegyensúlyozott és
takarékos gazdálkodás.
Sajnálatos módon településünk történelmi örökségének köszönhetően az
országba egyedülállóan külterülettel
szinte alig rendelkezik. Székesfehérvár
közelségének köszönhetően a lakosságszám az elmúlt húsz évben megduplázódott, de a szolgáltató jellegű vállalkozások igen kis számban találhatóak
és ennek okán az iparűzési adóbevétel

nem is került bevezetésre.
A képviselő-testület ezért más módon
próbált, spórolni és plusz forrást szerezni.
A növekvő feladatok és a csökkenő
finanszírozás miatt 2002-től a képviselő-testület lemondott a tiszteletdíjról, és
a megtakarításokat pályázati önrésznek
különítette el.
Az önkormányzatok költségvetésében
a működtetés kapcsán legnagyobb költséget a bérjellegű kiadás jelenti. Bár a
jogszabályi változásokkal és a növekvő
lakosságszámmal a feladatok növekedtek a hivatali köztisztviselői állomány
csökkent és jelenleg 4 fő látja el a 2500
fős település közügyeit.
Az ösztönző támogatás miatt 2009ben Sárkeszi községgel körjegyzőséget
alakítottunk.
A településen nyolc évfolyamos általános iskola, három csoportos óvoda és
főzőkonyha működik. Köszönhetően az
intézményvezetők hozzáállásának, akik
a saját intézményük pillanatnyi érdekein
túl tekintve, a község fejlesztési terveit
elfogadva, takarékos gazdálkodást folytatnak. Szintén az ösztönző támogatás
miatt 2006. július 1-én az intézményeink
csatlakoztak a Szabadbattyán – Kőszárhegy által fenntartott Szabadbattyáni Általános Művelődési Központhoz.
2006-2007-ben a lakosság aktív részvételével kidolgoztuk Úrhida Község 2013ig tartó Településfejlesztési Stratégiai
Tervét.
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Ezeknek az intézkedéseknek és képviselő-testület hozzáállásának köszönhetően az elmúlt években több ingatlant
vásároltunk, 2009-ben új egészségházat,
játszóteret, felújított utakat, 2010-ben
közösségi házat avattunk, 2011-ben a település főutcáján elkészült a csapadékvíz
elvezetés és járda építés első szakasza.
Az idei évben a felújított Civil ház került
átadásra.
De még nagyon sok az elmaradásunk,
az óvoda épületét fel kellene újítani és
bővíteni. Az iskola épületét a szakértők
szerint már gazdaságosan nem lehet
felújítani, így újat kellene építeni. Tornaterem sincs a településen. Az útjaink javarésze nincs szilárd burkolattal ellátva.
Rengeteg fejlesztésre lenne szüksége a
községnek.
Azon települések lakói és köztük az
úrhidaiak miért másodlagos állampolgárok, miért sújtja őket, hogy a településvezetése igyekezett a legjobb tudása
szerint gazdálkodni és a közpénzt a köz-
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ség érdekében a lehető legjobban felhasználni.
A jövőt illetően sincsenek illúzióink, bár
csökken az ellátandó feladat, de a költségvetésünk szempontjából tovább romlik a helyzetünk. Az iskola működtetése
és fenntartása, a normatíva felett 7-8 millió forintba került az önkormányzatnak,
tehát január elsejét követően amikor az
állam átveszi ezen feladatokat a kiadási
oldalon ennyivel csökken a költségvetésünk. Bevételeink az átadott Szja 8% és
a gépjárműadó 60 %-nak elvonása több
mint negyven millió forint bevétel kiesést
jelent. Ez már kigazdálkodhatatlan terhet
jelent számunkra is.
A jelenleg elfogadásra váró 2013. évi
központi költségvetés ellehetetleníti, és
kilátástalan helyzetbe hozza azokat a vidéki kis településeket is, akik eddig igyekezetek felelősen gazdálkodni.
Bognár József
polgármester

Tisztelt Lakók!
Szeretném felhívni a
lakosság figyelmét, hogy a
Közmeghallgatás
várható időpontja
2013. január 25. 17 óra.
Ezúton szeretném megköszönni a képviselő-testület,
valamennyi civil szervezet és
a lakosság önzetlen, odaadó
munkáját, akik segítettek a
rendezvények szervezésében, lebonyolításában vagy
az önkormányzat területeinek
rendezésében, csinosításában.
Bognár József polgármester

AZ ORSZÁGGYŰLÉS ELFOGADTA AZ
ÚJ HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TÖRVÉNYT
Az Európai Unió 2008. november 19én elfogadott új hulladékgazdálkodási
irányelve előírta a tagállamoknak, hogy
2 éven belül léptessék életbe az irányelvben meghatározott feladatok végrehajtásához szükséges nemzeti szabályokat.
A kormány tekintettel az egyes törvényi
előírások tartalmi változására, valamint
a világos és átlátható szabályozás szükségességére új törvény megalkotásáról
döntött.
Az Országgyűlés a hulladékról szóló törvényt elsöprő többséggel - 288
igen, 55 nem szavazattal és 3 tartózkodás mellett - szavazta meg.
Az új hulladékgazdálkodási törvény
egységes és hatékony hulladékgazdálkodás feltételeit teremti meg. Az új jogszabály szemléletváltásra ösztönöz: legfőbb
célja, hogy minél kevesebb hulladék képződjön és az a lehető legnagyobb arányban hasznosuljon.
Arra ösztönöz, hogy a képződő hulladékot az emberek az otthonaikban fajtánként elkülönítve gyűjtsék annak érdekében, hogy a papír, a műanyag a fém,
az üveg és a biológiailag lebomló hulladék hasznosítható legyen. A cél, hogy a

lehető legkevesebb hulladék kerüljön a
lerakókba. Környezetvédelmi szempontból ugyanis ez a legrosszabb megoldás,
hiszen az erőforrások elvesztésével jár és
a későbbiekben környezetvédelmi problémát is jelenthet.
Az új szabályozás értelmében 2013.
január 1-től a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás állami irányítás alá kerül, és csak olyan cég végezheti, amely
legalább 51 százalékban állami vagy
önkormányzati tulajdonban van.
Az új törvényben központi hatósági
árszabályozás lesz bevezetve, így a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást csak nonprofit tevékenységként
lehet majd végezni.
A törvény további fontos pontja, hogy
2013-tól hulladéklerakási járulékot is
bevezet, ezt a lerakók üzemeltetőinek
az elhelyezett hulladék mennyisége
és fajtája alapján kell megfizetniük.
A járulék mértéke évente fokozatosan fog emelkedni, 2013-ban 3000 Ft/
tonna, 2014-ben 6000 Ft/tonna, 2015ben 9000 Ft/tonna és 2016-ban éri el
a 12000 Ft/tonna mértéket. A befolyt
összeget pedig a Vidékfejlesztési Mi-

nisztérium a hulladékgazdálkodással
kapcsolatos feladatokra fordítja majd.

Tisztelt Úrhidaiak!
Önkormányzatunk a térség további
168 önkormányzatával közösen az unós
tagsággal vállalt és az Országos Hulladékgazdálkodási Tervben előirányzott
kötelezettségek és célkitűzések teljesítése érdekében 2006–ban Társulási Megállapodást kötött, azért hogy:
- a Társulás által megvalósítandó egységes hulladékgazdálkodási rendszer
működése;
- a közszolgáltatás megszervezése;
- az egységes díjpolitika és
- a fenntartható fejlődés
mind jogilag, mind pénzügyileg, mind
pedig műszakilag megfelelően biztosított legyen. Az önkormányzatok a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.
törvény 21.§-ban meghatározott szilárd
hulladékgazdálkodási közfeladatuk ellátására vonatkozó feladat-és hatáskörüket
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulásra átruházták.
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Az Európai Unió és a magyar kormány
annak érdekében, hogy a kommunális
hulladékkal kapcsolatos önkormányzati
közfeladata elvárt színvonalú szolgáltatássá fejlesztése ne csak a lakosság tehervállalásával valósuljon meg, jelentős
forrásokat tett elérhetővé a Környezet és
Energia Operatív Programban (KEOP).
A Társulás eddigi pályázataival 20 mrd
forint támogatást biztosított és biztosít a
hulladékkezelés közfeladataival kapcsolatban az alábbiak szerint:

ülésén megállapította, hogy az eljárás
nyertesei, mint közös ajánlattevők a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Vagyonkezelő és Közszolgáltató Zrt., a
Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató,
Kft., a Vertikál Építőipari és Kommunális
Szolgáltató Zrt., a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft., a Várpalotai Közüzemi Kft., a VHG Velence-tavi Hulladékgazdálkodási Kft., a Remondis Oroszlány
Környezetvédelmi és Szolgáltató Zrt.,
valamint a „BAKONY” VálTámogaTámoga- Projekt
lalkozási és Szolgáltató Kft.)
Projekt
tás eFt
tás aránya státusa
lettek.
A közszolgáltatási szerző83 lezárt lerakó
6 274 463
100%
elkészült
désben vállalt társulási köterekultivációja
lezettség, hogy a tárgyévet
10 lezárt lerakó
folya2 147 451
98%
követő közszolgáltatási egyrekultivációja
matban
ségdíjra vonatkozó – a szolMeglévõ hullagáltatók által október 15-ig
dékgazdálkofolyamegküldött - közszolgáltatói
11 397 607
70%
dási rendszer
matban
díjjavaslatot tárgyév novfejlesztése
ember 15-ig megtárgyalja a
Összesen: 19 819 521
Társulási Tanács és döntsön
annak elfogadásáról.
A Társulás által biztosított hulladékgazA közszolgáltatók részéről 2012 okdálkodásra megszerzett támogatás lako- tóber 15-én megküldött, közbeszerzési
sonként 32 eFt, háztartásonként pedig eljárásban szerepeltetett díjjavaslattal
78 eFt vissza nem térítendő összeget egyező ajánlatot (2013. év 4,06 Ft/l egyképvisel.
ségdíj), - a közszolgáltatási szerződés
Tagok felhatalmazták a Társulás Taná- alapján - a Társulás részéről kezdemécsát, hogy a megvalósuló Hulladékgaz- nyezett egyeztetés követően a közszoldálkodási Rendszer közszolgáltatójának, gáltatók mérsékelték. A november 12-én
valamint üzemeltetőjének kiválasztása megküldött díjjavaslat:
érdekében közbeszerzési eljárást folytasson le.
2013. évre a közszolgáltatás javasolt
A közszolgáltató és üzemeltető kivá- egységnyi díjtétele
lasztása érdekében indított közbeszerzé4.01 Ft/liter/alkalom,
si eljárás eredményeként a Társulás Taná110 literes edényzet esetében
csa a 2011. december 14-én megtartott
bruttó 29.172 Ft/év

A hatályos közszolgáltatási szerződésben a KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás területén a minimális közszolgáltatás tartalma 2013. január
1-től kezdődően:
• 52 alkalommal házhoz menő lakossági
kommunális hulladékgyűjtés és szállítás;
• 12 alkalommal házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtés és szállítás;
• 8 alkalommal házhoz menő zöldhulladék gyűjtés és szállítás;
• 1 alkalommal háznál történő lomtalanítás.
Az egységes közszolgáltatási hulladékrendszer egyik alapcélja megvalósulásának következtében a szelektíven gyűjtött
hulladék csökkenteni fogja a keletkező
vegyes hulladék mennyiségét.
A szolgáltatás színvonalának bővülését
fogja érzékelni a lakosság a Társulás területén 2013-ban kezdődő és fokozatosan
kiépülő 306 hulladékgyűjtő sziget és 21
hulladékudvar igénybevételének lehetőségével.
A 2000 lakosonként kialakítandó új hulladékgyűjtő szigetek és a hulladékudvarok használatáért további díjat nem kell
fizetni, hiszen az egységdíj alapján képzett közszolgáltatási díjak erre fedezetet
biztosítanak.
A zöldhulladék kezelésére a házhoz
menő gyűjtésen kívül a rendszer megvalósítása során 32.000 darab komposztáló edény térítésmentes biztosítására van
lehetőség, a komposztálás ismereteinek
ingyenes elsajátítása mellett.
Bognár József
polgármester

Tisztelt Úrhidai Lakosok!

Tisztelt Lakók!
Ezúton értesítjük Önöket az ünnepi
lakossági hulladékszállítás rendjéről.
2012. 12. 25-én esedékes szállítást

Tájékoztatom Önöket, hogy takarékossági okokból a Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás
2012. december 22. és 2013. január 2. között szünetel.
Boda Zsuzsanna
körjegyző
Sürgős ügyintézés esetén a
következő telefonszámon érdeklődhet: 06/20/9417-466

2012. 12. 22-én szombaton
illetve a
2013. 01. 01- én esedékes szállítást
2012. 12. 29-én szombaton
fogja a szolgáltató elvégezni.

Tisztelt Úrhidai Lakosok!
A téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkák zavartalan lebonyolítása végett, kérjük Önöket, hogy gépjárműveiket ne hagyják a közterületeken.
Boda Zsuzsanna
körjegyző

Úrhidai Hírek
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KUTYÁK KÖTELEZŐ MIKROCHIPES
MEGJELÖLÉSE
Tisztelt Úrhidai Polgárok!
2013. január 01-től kötelezővé válik
minden 4 hónaposnál idősebb kutya
mikrochip (transponder) általi egyedi
megjelölése, az alábbi hatályos Kormányrendelet alapján:

41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
a kedvtelésből tartott állatok
tartásáról és forgalmazásáról
17/B. §
(1) A magán állatorvos az eb vizsgálata,
kezelése előtt köteles ellenőrizni, hogy
az állat transzponderrel jelölt-e.

Tisztelt Úrhidai Lakosok!
Önkormányzatunk a 41/2010. (II. 26.)
Korm. rendelet betartása érdekében
Dr. Koller István állatorvossal együttműködve a 4 hónaposnál idősebb kutyák
mikrochippel való megjelölésére akciót
szervez.
Doktor Úr megadott időpontokban,
utcánként, házaknál vállalja a jogszabályban előírt díjért (3500 Ft) az ebek megjelölését.
2012. december 27. (csütörtök)
10-12 óra
Kossuth utca, Arany János utca, Újszőlők utca, Szüret utca, Ady Endre utca, Orgona utca, Fagyöngy utca, Kertalja utca,
Boróka utca

(4) A transzponderrel megjelölt, az
adatbázisban nem szereplő eb adatait az
állat tartója köteles 2012. december 31ig a magán állatorvossal az adatbázisban
regisztráltatni.
(7) A transzponderrel megjelölt eb tulajdonosának, tartási helyének megváltozása, vagy az állat elpusztulása esetén az
eb tartója az adatváltozást 8 napon belül
köteles a magán állatorvossal az adatbázisban regisztráltatni.”
(10) Négy hónaposnál idősebb eb
csak transzponderrel megjelölve tartható.
(11) A (10) bekezdésekben foglaltak
betartását a jegyző és a kerületi hivatal
ellenőrzi.

(12) A négy hónaposnál idősebb
transzponderrel nem jelölt ebről a
jegyző és a magán állatorvos köteles
jelentést tenni a kerületi hivatal felé.

2012. december 28. (péntek)
14-16 óra
Arany János utca, Gyöngyvirág utca, Viola utca, Nefelejcs utca, Kőbányai utca,
Templom utca, Kossuth utca, Harangvirág utca, Petőfi Sándor utca, Gránit utca

2013. január 9. (szerda)
14-16 óra
Dózsa utca, Kossuth utca, Pirosalma utca, Táncsics utca, Petőfi Sándor utca

2013. január 2. (szerda)
14-16 óra
Arany János utca, Tulipán utca, Mandula utca, Szegfű utca, Kossuth utca, Zrínyi
utca

1998. évi XXVIII. törvény
az állatok védelméről és kíméletéről
42/A. § (2) Az eb transzponderrel történő megjelöléséért legfeljebb 3500 Ft
összeg kérhető az állat tartójától, amely
magában foglalja a transzponder árát, a
beültetés díját és az adatbázisba való regisztráció díját.
Boda Zsuzsanna
Körjegyző

2013. január 3. (csütörtök)
10-12 óra
Tartalék nap
Jelentkezés és a megadottól eltérő
időpont egyeztetése a következő elérhetőségen lehetséges:

2013. január 3. (csütörtök)
10-12 óra
Jókai utca, Kossuth utca, Platánfa utca,
Hársfa utca, Hóvirág utca, Kishegyi utca,
Forrás utca, Határ utca, Nárcisz utca

06/ 20/ 318-8191

Fenyõfavásár Úrhidán!
Helye: Úrhida, Petõfi S. u. 111.
Luc-, ezüst- és normand fenyõk árusítása a
készlet erejéig!

T.:70/576-0900

Várom kedves vásárlóimat!

Bognár József
polgármester
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Óvodai életünk
Intézményünk sok programmal készült
az idei nevelési évben is a gyermekek és a
szülők számára. Saját pedagógiai programunkban megfogalmazott elvek alapján
dolgozunk, ennek része a környezettudatos, egészséges életmódra való nevelés. Ősszel szerveztünk ennek jegyében
egészségnapot, részt vettünk a Fut a falu
programon és örömmel újságolhatjuk,
hogy a Zöld óvoda címet is elnyertük! Ez
utóbbi szakmai elismerés, nem jár anyagi
díjazással, azonban minden pedagógus
és óvodai dolgozó munkáját elismeri
– mindennap azon dolgozunk, hogy a
gyermekeink egészséges környezetben
nevelkedjenek, környezettudatos felnőttekké váljanak, szeressék, óvják a természetet, közvetlen környezetüket! Ennek
érdekében nagyon sok olyan változás
történt, amely nem látványos, ilyen az étkezésben kialakított reform törekvéseink:
egészségesebb alapanyagok, ételek (pl.
több a teljes kiőrlésű pékáru, gyakran készítenek zöldségeket különböző krémlevesek formájában, nem csak főzeléknek)
ezáltal megismerkedhetnek a gyerekek
változatos egészséges ételekkel.
Októberben nagycsoportosaink is műsort adtak a „Szép korúak napján”.
Az Alcoa Köfém Kft. dolgozói segítettek egy szombati napon rendbe tenni
óvodánk udvarát, átfestették a fajátékainkat, felásták a homokot, összegyűjtötték
a szemetet – ezúton is köszönjük nekik
az önzetlen felajánlást!

Ezt követően szereztünk tudomást róla,
hogy az Alcoa alapítványa is támogatja
intézményünket – a támogatást a gyermekek fejlesztéséhez valamint az óvoda
dolgozóinak munkáját segítő eszközök
beszerzésére fordítjuk!
November elején fotózás volt minden csoportban, a nevelési tanácsadó
szakembere is ellátogatott hozzánk.

hányzás ellenes programot az óvodában,
amire tavasszal kerül sor. Fejér megye
160 óvodájából csak 23 tudott pályázni
, közülük hét nyertest hirdettek, a belépő mellett két kis facsemetét is kaptunk
– amelyeket már elültettünk- valamint a
„Füstmentes óvoda” címet is elnyertük.
A Szülői Szervezet hagyományosan
megrendezte az őszi ruhabörzét, amelynek bevételét mikuláscsomagokra fordították - köszönjük mindenkinek a szíves
támogatását!
December elején adventi kézműves
délutánt szerveztünk ahol a gyerekek,
szülők együtt készülődhettek a közelgő
ünnepekre, koszorúkat, díszeket készítettek.

November 9-én második alkalommal
rendeztünk Márton napi táncházat/játszóházat és ezt követően lámpás felvonulást – nagyon jó hangulat kerekedett,
sokan eljöttek és már a szülők is bátrabban beálltak játszani a gyerekek közé!

Ősz elején két előadáson vehettek
részt óvodásaink: a Palinta társulat zenés
szüreti műsorát és a Tekergő bábszínház
egérkés meséjét láthattuk.
Dr. Kis Piroska fogszakorvos is ellátogatott hozzánk, hogy elvégezze a fogászati
szűrést a csoportokban.
November 15-én, nagycsoportosokkal és szülőkkel ellátogattunk Nagykarácsonyba, a magyar Mikulás házába. Mivel az „Óvd magad, védd a
környezetet!”című pályázaton sikeresen
szerepeltünk – a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerve írta ki a pályázatot – és nyertünk
25 db belépő jegyet Mikulásfalvára. Ehhez hozzátartozik, hogy a pályázat magában foglal egy megvalósítandó do-

December 6-án megérkezett hozzánk
a Mikulás, két krampusza kíséretében,
természetesen tele volt a puttonya soksok ajándékcsomaggal a gyerekek nagy
örömére.

December 20-án (csütörtök) délelőttre
tervezzük az óvodai karácsonyi ünnepet.
Másnap pénteken délután 17 órakor
lesz a Falu karácsonya, amelyen nagycsoportosaink is szerepelnek – szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
December 27 – 30 között intézményünk zárva tart, ezen időszak alatt a
konyha sem üzemel.
2013. január 02-án Nevelés nélküli
munkanapot tartunk, az első nevelési
napunk az újévben január 03 (csütörtök).
Az óvoda dolgozóinak nevében is kívánok:

Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és Békés,
Boldog Új Esztendőt!

Szalainé Bozsák Szilvia
intézményegység-vezető

Úrhidai Hírek
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ISKOLÁNK HÍREI
Előző számunk óta eltelt időszakban az
ÁMK Géza Fejedelem Általános Iskolában a következő események történtek.
2012. szeptember 21-án pénteken
rendezzük meg akadályversenyünket,
Kissné Körmendi Elvira tanárnőnk szervezésében. Első helyezést ért el az Erdei
ultrák csapata, Pereczes Tibor vezetésével. Kilenc vegyes csapat öt állomáson
versengett a Pentelei parkerdőben, ahol
az elméleti feladatok mellett minden állomáson gyakorlati, ügyességi feladatot is
kaptak tanulóink.
Szeptember 26-án a Fut a falu rendezvényen vett részt iskolánk minden
tanulója. Osztályonként a következő diákjaink érték el a legjobb eredményeket:
Benkő Dávid, Dőry Gergő, Kokavecz
Péter, Markovits Kevin, Németi Sámuel, Markovits Vivien, Farádi Tamás és
Kokavecz Richárd. Felnőtt kategóriában
pedig első helyezést ért el Bognár Andrea tanárnőnk.
Az október 1-jén Sárszentmihályon
meghirdetett „Hol volt, hol nem volt”
népmese vetélkedőn második helyezett lett csapatunk Knauer Csenge, Szalay Alexandra, Soós Benedek, Császár
Alexandra és Szabó Raul részvételével.
Meseillusztráció-készítő
versenyükön
Szilágyi Panna 1. osztályos, Kiss Eszter
3. osztályos, Németi Sámuel és Urbán
Krisztián 5. osztályos tanulóink értek el
első helyezést. Vasorrú báb készítő versenyükön első helyezést szerzett Balogh
Dóra 8. osztályos diákunk. A népmese
ünnepe alkalmából szeptember 27-én
szófejtő versenyt is hirdettek Sárszentmihályon, ahol a 3. osztályos csapat nyerte el az első helyezést, Knauer Csenge,
Kiss Eszter és Benkő Péter. Ugyanezen
a napon a mesebeszéd mesemondó
versenyen az első osztályos Szabó Nóra
szerezte meg az első helyet.
Október 3-án és november 21-án 16
órától a szülőket vártuk fogadóórára.
Október a természet hónapja iskolánkban, aminek a programjait Bán Balázs
tanár Úr állította össze és bonyolította le.
Október elsején őszi termésgyűjtő sétát
indított Balázs bácsi a Csetébe, ahol 30
tanulónk vett részt. Október 15-én körülbelül 10 kilométeres kerékpártúrát szervezett Úrhida környékére.

Október 8-11-ig erdei iskolába Faddra
pályázati támogatással mehetett 20
tanulónk. Diákjainknak az Erzsébet program keretében az Erzsébet Alapítvány
biztosította erre az időtartamra az üdülési szolgáltatást, teljes ellátással, tanulónknak 1000forint/fő önrésszel. Kísérő
tanárok Bán Balázs és Lencsésné Cseh
Katalin. A tábor programjai között szerepelt éjszakai túra, a Tamási élményfürdő,
kirándulás a Tolnai-dombságba, túra a
Duna holtágához és az Öreg-Dunához
és tábortűz.
Október 19-én, pénteken 8 órától tartottuk elgondolkodtató, emlékezetes
ünnepségünket a köztársaság kikiáltása alkalmából, Bognár Andrea tanárnő
szervezésében.

Október 18-19-én hulladékgyűjtő
akciót szerveztünk az iskola udvarán.
A hulladékpapír gyűjtés eredményesen
megvalósult, diákjaink 4,2 tonna papírt
gyűjtöttek. Az alsó tagozatban a 2. osztályosok lettek az elsők, a felsőben a 7.
osztályosoknak sikerült a legtöbb menynyiségű papírt összegyűjteni. A hulladék
bevételét az osztályoknak visszaosztottuk. A bevételt felhasználásáról minden
osztály maga dönt.
Október 26-án a Halloween Teadélutánt szerveztünk a gyermekeknek a
Szülői Munkaközösséggel, ahol jelmezversenyt hirdettünk meg, amit Knauer
Csenge Anita 3. osztályos tanulónk nyert.
November az egészség hónapja Szalainé Cseh Katalin és Liszi Katalin tanárnő szervezésében. 9-én és 30-án néhány
pedagógusnak és szülőnek köszönhetően egészséges ételekből tartottunk
kóstolót minden tanulónknak délelőtt a
nagyszünetben. November 13-án Szalainé Kati néni beszélgetett az érdeklődőkkel az őszi népszokásokról.

November 17-én a szülői munkaközösségünk a falu művelődésszervezőjével
szervezett iskolánk javára Katalin-napi
bált.
November 23-án rendeztük hagyományos egészségnapunkat. Idén a Védőnői Szolgálattól hívtunk meg előadókat,
akik az AIDS és a fogápolás témakörben
tartottak előadást. Ezen kívül megismerkedhettek gyermekeink a tanuláskontrollal, egy külső szakember segítségével és
a méz jótékony hatásával Selmeczi Imre
méhész jótékonyságának köszönhetően. Erőpróbát és kozmetikai bemutatót
szerveztünk a felsősöknek, míg az alsósoknak láb- és gerinctornát. Tanárainkkal
gyümölcssalátát készítettek az osztályok,
teaházban ismerkedhettek a gyógy- és
gyümölcsteákkal és egyéb gyógynövényekkel.

November 22-én a nagycsoportosokat
leendő tanítónőjük Kálmánné Szerényi
Judit várta az iskolába egy játékos foglalkozásra karácsonyi készülődés címmel.
November 26-ig lehetett rajzpályázatot benyújtani terményekből, magokból
őszi kép készítésére. Első helyezettek
lettek az alábbi tanulóink elsőtől ötödik
osztályig: Farkas András, Sági Kata, Dőry
Dániel, Magyar Alíz, Estelecki Mercédesz és Kossivics Lili.
November 16-án Nádasdladányban
vettek részt gyermekeink tanulmányi
versenyen. Első helyezést szerzett a hetedikes Kákai Laura játékos nyelvtan kategóriában és Viktor Judit hatodikos tanuló versmondó kategóriában. Második
helyezést ért el a harmadikasok csapata
a meserajz versenyen. Csapattagok:
Dőry Ferenc Dániel, Érsek Boglárka,
Knauer Csenge. Versmondó kategóriában második lett a Németi Benjamin
második osztályos és Szalay Alexandra
negyedikes tanulónk. A kompetencia
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alapú természettudományos versenyen
a dobogó második fokára állhattak fel
tanulóink: Filkorn László, Balogh Dóra,
Brownwood Esther és Fekete Máté. Harmadik helyezést Czimmermann Péter
harmadikas tanulónk ért el ének kategóriában.
November 28-án elektronikai hulladékgyűjtést szerveztünk, aminek a bevételét Alapítványunk javára ajánlottuk fel.
Mikulás ünnepséget december 6-án
Kissné Körmendi Elvira tanárnő szervezett az alsósoknak, ahova a nagycsoportosokat is meghívtuk.

Úrhidai Hírek
Idén is várják tanítóink az iskolába készülő nagycsoportosokat szüleikkel játékos foglalkozásokra, az alábbi időpontokban:
November 22-én (csütörtök) 16 órától
karácsonyi készülődés címmel,
Február 7-én, (csütörtök) 16 órától
szülői értekezletet rendezünk, ahol a
szülők kapnak bővebb információt az intézményvezetőtől és az osztálytanítótól,
mialatt az iskolába készülőknek farsangi
készülődés címmel szervezzük a foglakozást.
Március 21-én, csütörtökön 16 órától
tavaszváró címmel tartjuk az iskola előkészítő foglalkozást.
December 7-én, pénteken mikulásbált
szervezünk 15.30-tól 19 óráig, ahova
minden leendő elsőst szeretettel várunk.

December 7-én hagyományainkhoz
híven Mikulás bált szerveztünk a szülőkkel közösen.
December az adventi készülődés jegyében telik Kálmánné Szerényi Judit vezetésével. Heti rendszerességgel délutáni kézműves foglalkozáson vesznek részt
gyermekeink szép számmal, december
6-án tobozmanót készítettek.
További decemberi programunk:
december 13-án Tarka karácsonyi
csillagocska készítése a kézműves foglalkozáson
december 20. Tobozfenyő készítés
december 21. (pénteken) 17 órakor falukarácsony, ahol tanulóink is fellépnek.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Házi tisztasági versenyünkön a tiszta,
rendes osztály minősítést szeptember
óta a felsőben az 5,6. osztály, alsóban
pedig a 2. osztály nyerte el legtöbbször.
Iskolánk a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulóink
fejlesztésére 122000 forint pályázati támogatást nyert el, amiből fejlesztőeszközöket vásároltunk.

Beiskolázással kapcsolatos információk
A leendő első osztályos szülőknek és
gyermekeiknek több lehetőséget is biztosítunk iskolánk és tanítóink megismerésére.

Február 27-én, szerdán hagyományos
nyílt napunkat rendezzük meg, ahol
bármely osztály, tanóra meglátogatható
az első három órában. Ha esetleg ez az
időpont nem lenne megfelelő, előzetes,
akár telefonos egyeztetés alapján más
időpontban is meglátogatható tanóra.
Február 15-én, pénteken délután gyermekfarsangot tartunk, ahol az érdeklődő
leendő elsős gyermekeket is várjuk szeretettel.

A beiratkozás időpontját a kormányhivatal határozza meg március 1-je és
április 30-a között, amiről a beiratkozás
előtt 30 nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos
módon.
A beiratkozásra kötelezettek Úrhida
község közigazgatási területén 6. életévét 2012. augusztus 31-ig betöltő gyermekek.
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
a gyermek
• személyazonosítására alkalmas, a
gyermek nevére kiállított személyi
azonosító, például a születési anyakönyvi kivonata vagy személyi igazolványa vagy útlevele,
• a gyermek lakcímkártyája,
• óvodai szakvéleménye,
• szakértői bizottság vagy nevelési tanácsadó véleménye (ha van ilyen),
• TAJ száma;
• a szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája.
Liedermajer Heléna
tagintézmény-vezető

Londonba
láthatók
Miklós János
keramikus
művei.
Miklós János Zádori Mónika keramikus
meghívására az Atelier Art Gallery londoni bemutatkozása keretében kapott
lehetőséget az utóbbi időszakban készült alkotásainak bemutatására.
A nagy londoni „túra” keretében, három helyszínen, három nagy kiállítás, 12
művész, 150 válogatott mű került bemutatásra. Miklós János a raku mesterei
címszó alatt szerepel Bercsényi Miklóssal, Kós Klárával, Kun Évával, Schéffer
Annával, Somogyi Sándorral és Zádori
Mónikával. Miklós János azonban hangsúlyozza, hogy nem rakukat mutat be
Londonban, hanem a tarsolylemezekre
hajazó munkáit, amiket ő szívesebben
nevez a Magyar história sorozat darabjai-

nak. Aranyfüst díszíti rajtuk a Honfoglalás
kori minták alapján kitalált motívumokat.
Emellett kör alakú kerámiáit mutatja be,
továbbá válogatást a Pelikán Galériában
tavaly rendezett kiállításából és egy-két
térplasztikát.
Miklós János alkotásai megtekinthetők
és megvásárolhatóak a Székesfehérvári
Művészek Társasága kollektív kiállítása
keretében a Pelikán Galériában, valamint
december 14-én pénteken 17 órakor a
Hiemer-házban szervezett I. Adventi Jótékonysági Aukció keretében.

Úrhidai Hírek
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Idősek Napja 2012. október 19.

„Nagyon szépen kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.
A reszketõ kezû õsz apákat,
A hajlott hátú jó anyákat,
A ráncos és eres kezeket,
Az elszürkült, sápadt szemeket.
Én nagyon kérlek titeket,
Szeressétek az öregeket.”
Az előző évekhez hasonlóan idén is
megrendezésre került a Közösségi Házban az Idősek Napi ünnepségünk, melyen szép számmal jelentek meg az időskorú lakosaink, hogy egy rövid műsorral,
egy finom vacsorával és egy jó hangulatú mulatsággal ünnepeljék meg az eltelt
éveket.

Emlékezetessé varázsolta a délutánt a
sok fellépő, melyek között voltak kicsik,
nagyok egyaránt. Szerepeltek a Tündérkert Óvoda nagycsoportosai, a Géza
Fejedelem Általános Iskola fuvolásai, az
Őszirózsa Népdalkör, az úrhidai fiatalok,
az Egyedi testvérek Dorina és Regina,
és meglepetésvendégként a MusicKell
Amatőr Musical Együttes.
Az ünnepség jó hangulatban telt, vacsora után a vendégeink még táncra is
perdültek! Reméljük, még sok év át ünnepelhetjük Őket!

Márton-nap 2012.11.10.
„Novemberben, Márton napján
Liba gágog, ég a kályhán,
Aki libát nem eszik
Egész évben éhezik.”
November 10-én, a hideg idő ellenére
szép számmal gyűltünk össze a Tájháznál, ahol a Nyugdíjas Klub látta vendégül
az érkezőket. Volt bormustra, lila káposzta, sült comb, krumpli, meleg tea és forralt bor, tehát minden, ami egy igazi Márton-napi ünnepséghez elengedhetetlen.

A finom ebédet követően jobbnál jobb
borokat kóstolhattunk meg, köszönjük
a felajánlásokat! A reggeltől estig tartó
eseményen jókat lehetett beszélgetni,
illetve a nyugdíjas klub tagjaitól remek
praktikákat lehetett elsajátítani, az igazi
Márton-napi menü elkészítéséhez.

Ruhabörze 2012. 11.11.
Az elmúlt hónapokban többször is próbálkoztunk börzékkel, bolhapiacokkal,
szerencsére egyre nagyobb sikerekkel.
A legtöbb kínálat és kereslet a babaholmikra, eszközökre van, de az utolsó alkalommal már a karácsonyi díszek, ajándék
tárgyak is megjelentek. A jövőben is tervezünk ilyen jellegű programokat, melyre sok szeretettel várjuk Önöket is, adni,
venni, cserélni!

Iskolás bál 2012. 11.17.
November 17-én ismét a zenétől és a
nevetéstől volt hangos a Közösségi Ház.
Ezen a napon jótékonysági bált tartottunk, melynek a bevételét az ÁMK Géza Fejedelem Általános Iskola számára
gyűjtöttük. Sajnos kevesebb vendég érkezett, mint amire számítottunk, de így
is remek társaság és fergeteges hangulat
alakult ki. Meglepetés műsorunk során a
hastánc világába tekinthettünk be. Éjfélkor némi pihenésként tombolát húztunk,
utána pedig folytatódott a tánc.

Mikulásház 2012.12.01.
Hóval lepett égi úton
Mikulás már útra kél,
csillagok szállnak fölötte,
s vígan fut véle a szél.
Második alkalommal került megrendezésre idén a Mikulásház Úrhidán. A vártnál sokkal több kisgyermek látogatott el
hozzánk, hogy találkozzon a Mikulással.
Volt, aki kicsit megszeppent, olyan is
akadt, aki kicsit sírdogált, de mindenki

egytől-egyig nagyon várta, hogy rá kerüljön a sor és beszélgethessen kicsit vele.
Az egész délutános programon rengeteg lehetőség és móka várt a gyerekekre. Az angyalkával levelet lehetett írni, a
krampuszokkal hóember figurákat lehetett készíteni, voltak színezők, gyurmák,
minden, ami egy jó kreatív órához szükséges.
Természetesen egy kis mozgás sem hiányozhatott a napból, volt székfoglaló,
tánc, éneklés, bulizás is!

Úrhidán házhoz ment a
Mikulás! 2012. 12. 05.
December 5-én ismét Úrhidára látogatott a Mikulás. Délután a Közösségi Ház
előtt kezdte meg ajándékosztó körútját,
melyre lovas hintóval érkezett. Sok kisgyermeknek sikerült
meglepetést
és
örömet
okoznunk
már csak azzal is, hogy
az utcán látták a Mikulást, aki természetesen mindenkivel beszélgetett egy kicsit, és a jóknak szaloncukrot is osztott!
A házaknál már nagyon várták az apróságok, sok gyönyörű ajándék került
kiosztásra, virgácsot senki nem kapott!
Reméljük mindenhova időben megérkeztek az ajándékocskák, és jövőre is
ilyen jó gyerekek lesznek Úrhidán, és
ennyi dolga lesz a Mikulásunknak!

Kedves Lakosaink!
Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy
januártól a Közösségi Házban az eddig
megszokott délutáni szakkörök, különórák mellett angol tanfolyamot, illetve felnőtt lakosaink számára informatika szakkört indítunk! Terveink szerint, egy felnőtt
kézműves foglalkozás is indulna, ehhez
várjuk az ötleteket! Továbbra is sok szeretettel várunk mindenkit délutánonként a
könyvtárunkban és a teleházunkban!
Elérhetőségeink:
Honlapunk címe: www.urhida.hu
A facebook-on is megtalálhatóak vagyunk: Úrhidai Rendezvények
E-mail-ben is a rendelkezésükre állunk:
haden.dorina@gmail.com
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A tanévkezdés biztonsága érdekében
meghirdetett országos akció a „Polgárőrök a tanévkezdés biztonságáért”,
valamint az „Egy iskola – egy polgárőr”
program is befejeződött. Településünkön az iskola és óvoda környékén látott
el közlekedésbiztonsági feladatokat az
Úrhidai Polgárőrség. Az elmúlt évek óta
folyamatos feladat ellátásnak köszönhetően az autósok már fokozott figyelemmel közlekednek a település központjában. Reméljük ez továbbra is így marad!
Az elmúlt hónapokban egyesületünk
több közösségi programon is képviseltette magát. Biztosítási feladatokat láttunk el a szüreti felvonulás, az „5. Fut a
falu” futóversenyen, Halottak Napja környékén fokozott figyelemmel kísértük a
temető környékét, részt vettünk az Idősek napján, a Márton napon, valamint a
Civil ház avató ünnepségén. December
5-én községünkbe érkezett a Mikulás és
a kocsija kísérésére ő is bennünket kért
fel. A lakosság részéről is többször kér-

Polgárőr
hírek

ték segítségünket kóbor kutyák, házalók
miatt, valamint temetések idején rendfenntartásra. Lehetőségeinkhez mérten
mindig próbáljuk megoldani ezeket a
feladatokat, és továbbra is várjuk a felkéréseket. Az Úrhidai Polgárőrség a

napokban vehette át az Országos Polgárőr Szövetség tanúsítványát, hogy
tagjai közé felvette. Ezzel eddig végzett
közösségi feladatvállalásunk egy újabb
elismerést kapott. Köszönet minden polgárőrnek az áldozatos munkájáért! A téli
időjárási viszonyok során jelentkező, lakosságvédelmi célú, veszélymentesítő és
mentési feladataira az OPSZ felkészülési
és végrehajtási tervet készített, amelyet
egyesületünk is megkapott. A téli hónapokban ezek ismerétében végezzük
munkánkat. Rendkívüli hideg időjárás
esetén a budapesti polgárőrség 24 órás
ügyelete (tel.: 06306212222) haladéktalanul átalakul az egész ország polgárőreit ellátó, katasztrófavédelemhez kapcsolódó központi ügyeletté. Egyesületünk
elérhetőségein mi is várjuk a lakossági
bejelentéseket, ha bármilyen rendkívüli
helyzetet észlelnek.
Tel.: 06203196369
E-mail: polgarorseg@urhida.hu

Meghívó
Sok szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját
2012. december. 21-én 17 órakor

A szeretet
csillagára nézek"
,,„

címû mûsorunkra

Masszázs Úrhidán!
Feszült, fáj a háta? Vagy csak
egy kis lazításra vágyik?
Szakképzett masszõr várja Úrhidán a
Fõ utca 127. szám alatti fodrászüzletben.
Masszázs tetõtõl-talpig, hogy jól érezze
magát testében és lelkében egyaránt.
Jelentkezzen be még ma!
Várom szeretettel: Kokaveczné Eitel Judit

06-20/2699-650
Ajándékozzon masszázsutalványt karácsonyra, névnapra vagy csak egyszerûen szeretetbõl!

Ünnepeljen Ön is velünk a
Falu karácsonyán!
Fellépnek:
• a Tündérkert Óvoda ovisai
• az ÁMK Géza Fejedelem
Általános Iskola diákja
• a Nyugdíjas Klub tagjai
• a helyi ifjúsági közösség
Helyszín: Közösségi Ház
(Úrhida, Kossuth Lajos utca 66)
Sok szeretettel várunk
minden érdeklõdõt,
különösen azokat, akik
az ünnepeket egyedül,
magányosan töltik!

Úrhidai Hírek
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Több, mint várakozás

Már a hit és a remény gyertyái égnek
az adventi koszorún, az Úr-várás koszorúján.
Bensőségesen várjuk a Világ Világosságának érkezését, a Karácsonyt, a Messiásunkat, az Üdvözítőnket.
Most nem csak emlékezünk a Kisjézus
születésére, de Megváltónk végső eljövetele is beteljesedhet. Nem tudhatjuk
sem a napot, sem az órát.
Megtérve, megtisztultan, boldogan
nézhetünk az Urunk szemébe, hálát adva életünkért, a világért, a megváltásunkért, az örökélet lehetőségéért és Isten
kegyelméért.
E dolgokért vár bennünket a templom
és a köztünk élő Krisztus közössége.
Fekete József
Az Úrhidai Római Katolikus Egyházközség Istentől áldott, békés, boldog
Karácsonyt kíván Úrhida minden lakójának!
Kívánjuk, hogy váljon valóra mindenkinek az új esztendőben hite és reménye
szerint minden vágya, múljanak a gondok, legyen bővebb öröme!
Kívánjuk, hogy községünk törekvésein,
céljain Isten áldása legyen!
Az őszi versenyszezon első hazai
megmérettetésére 2012. szeptember
29-én Ajka városában került sor, a SunDome SE szervezésében. A versenyre
13 egyesület 142 karatékája nevezett
be. A verseny amolyan tesztverseny
is volt egyben. Ugyanis ez volt az első
olyan hazai verseny, amely teljes egészében a WUKF versenyszabályzata
alapján került megrendezésre. Egyesületünket Soós Tamás bíróként, Estelecki
Mercédesz és Estelecki Balázs pedig
versenyzőként képviselte, akik egy
ezüst és kettő bronzérmet szereztek
versenyszámaikban.
A WUKF karate világszövetség 2012.
október 11-14. között Novi Sadban rendezte meg a Gyermek-, Kadett és Junior VB-jét. A versenyen 33 nemzet, 52
szövetség 1700 versenyzője vett részt.

XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából, 2012. október 11-i kezdettel
hirdette a Hit évét. Az év a Szentatya
szándékának megfelelően 2013. november 24-én, Krisztus király ünnepén
fejeződik be. Az esztendő minden katolikus hívő számára különleges alkalom
arra, hogy megvallja hitét a feltámadott
Krisztusban, hogy az Egyház által őrzött
örök hitet még jobban megismerje és a
következő nemzedékeknek továbbadja
– mutat rá a Szentatya az évet meghirdető Porta fidei (A hit kapuja) apostoli
levélben. Hazánkban az egyházmegyék saját szervezésű programokkal
kapcsolódnak a Hit évéhez. A Hit éve
információi elérhetők a www.hiteve.
katolikus.hu honlapon.
Hálaadás az első magyar Szent
Család közbenjárását kérve
Első alkalommal ajánlotta Spányi Antal megyés püspök a magyar családokat, a Székesfehérváron együtt tisztelt
Szent István, Boldog Gizella és Szent
Imre ereklyéi előtt.
A lelki-szellem ajándékok átvétele:
- A magyar Szent Család ereklyéinek
megtekintése az Egyházmegyei Múzeumban
- Az ajándékcsomag átvétele a Püspöki
Palotában

KARATEKLUB
ÉLETE
A magyar színeket a So To Karate Kan
KSE-ből versenyzőként Urbán Krisztián,
bíróként pedig Soós Tamás képviselte.
Karatékánk korcsoportjának a közép
mezőnyében végzett.
A Shotokan Dojok Szövetsége az idei
év utolsó versenyét 2012. november 25én Balatonalmádi városában rendezte
meg, a Nippon Dojo szervezésében. A
versenyre 12 egyesület 173 karatékája
nevezett be.
A So To Karate Kan KSE 7 fővel képviseltette magát a versenyen, akik 1 ezüst
és 4 bronzérmet szereztek.

December 16. (vasárnap) 8 óra - Advent 3.
December 22. (szombat) 18 óra - Advent 4.
December 24. (hétfő) 22 óra - Szenteste
December 25. (kedd) 8 óra - Karácsony
December 26. (szerda) 8 óra
Szt. István diak. Igeliturgia
December 31. (hétfő) 18 óra
Évvégi hálaadás Igeliturgia
2013. Január 1. (kedd) 8 óra - Újév
Sz. Mária Isten A. Igelit. r. 8 óra
Január 6. (vasárnap) 8 óra
Vízkereszt vasárnap
Január 12. (szombat) 18 óra
Január 20. (vasárnap) 8 óra
Január 26. (szombat) 18 óra
Február 3. (vasárnap) 8 óra
Gyertyaszent. BA.
Február 9. (szombat) 18 óra
Február 17. (vasárnap) 8 óra
Február 23. (szombat) du. 18 óra
Március 3. (vasárnap) 8 óra
Március 9. (szombat) 18 óra
Március 17. (vasárnap) 8 óra
Március 23. (szombat) 16 óra
„Virágvasárnap”
Március 28. 17 óra - Nagycsütörtök
Március 29. 17 óra - Nagypéntek
Március 30. 17 óra - Nagyszombat
Március 31. 8 óra - Húsvétvasárnap
Április 1. 8 óra - Húsvéthétfő
- A család közös imádsága templomunkban. Hiszekegy, Miatyánk, üdvözlégy.
Versenyzők: Kossovics Máté, Tóth
Gábor, Csizmadia Máté Noel, Tóth
Kristóf, Estelecki Mercédesz, Zseli Bálint, Estelecki Balázs.
Bíró: Soós Tamás
Egyesületünket idén is meglátogatta
a Mikulás karatékáink nagy örömére.
A sok szép ének és vers után mindenki
egy kis ajándékot kapott a nagy szakállú öregapótól. Aki boldogan nyugtázta,
hogy kis sportolóink megtartották tavalyi ígéretüket, és sok szép eredménnyel
hálálták meg szüleiknek, edzőjüknek az
egész éves fáradozásukat, valamint vitték messzire településünk jó hírét.

„Boldog Karácsonyt
mindenkinek!”
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KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT
A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje:
Hétfô: 8.00-12.00 és 12.30-15.30
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 13.00-17.00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8.00-11.00
Tel./fax: (22) 364-514
A polgármester fogadónapja:
Ügyfélfogadási idôben
Tel.: (22) 588-111
A jegyzô fogadónapja:
Ügyfélfogadási idõben
Tel.: (22) 364-514
Falugazdász fogadónapja:
Balázsik Zsófia
Hétfô: 8.00-10.00
Tel.: (30) 698-9103

Családsegítô szolgálat
ügyfélfogadási rendje:
Szoboszlay Renáta
Az úrhidai polgármesteri hivatalban:
Hétfô: 10.00-12.00 óráig
Tel.: (22) 364-514
Székesfehérvár, Sütô u. 12. sz. alatt:
Péntek: 08.00-13.00 óráig
Tel.: (22) 202-400
Háziorvos rendelési ideje:
Dr. Bíró János
Tel: 20/8236-457; 22/786-886
Rendelési idô:
Hétfô: 08.00-12.00
Kedd: 14.00-18.00
Szerda: 08.00-11.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Péntek: 08.00-11.00
Várandós tanácsadás bejelentkezés
alapján kedd: 12.00-14.00

A posta nyitva tartása:
Hétfô-péntek: 08.00 - 12.00 óráig
12.30 - 16.00 óráig
Szombat: zárva
Tel.: (22) 362-208
E.ON Észak-dunántúli
Áramszolgáltató Zrt.
Gyôr, Kandó Kálmán út 11-13.
Ügyfélszolgálat: 06-40-220-220
Hibabejelentés: 06-80-533-533
Közvilágítás hibabejelentô:
06-80-533-533
E.On Dél-dunántúli
Gázszolgáltató Zrt.
Székesfehérvári Régió
Székesfehérvár, Királysor 1/a.
Hibabejelentés: 06-40-404-040
Építésügy Szfvár,
Polgármesteri Hivatal
Városház tér 1. fsz.
Tolvaj Botond
Építésigazgatási Iroda: (22) 537-177
Ügyfélfogadási idô:
Hétfô: 13-00-15.00 óráig
Szerda: 8.00-12.00, 13.00-18.00
Péntek: 8.00-12.00

Gyermekjóléti szolgálat
ügyfélfogadási rendje:
Az úrhidai Polgármesteri Hivatalban:
Szerda 08.00-10.00 óráig
Tel.: (22) 364-514
Székesfehérvár, Tolnai u. 10. sz. alatt:
Csütörtök: 12.00-16.00 óráig
Tel.: (22) 202-400

Fogorvosi szolgálat:
(Szabadbattyán)
Dr. Kis Piroska
Tel.: (22) 362-612
Hétfô: 7.00-13.00 óráig
Kedd: 13.00-19.00 óráig
Szerda: 13.00-19.00 óráig
Csütörtök: 13.00-19.00 óráig
Péntek: 7.00-13.00 óráig

Védônô rendelési ideje:
Soósné Fekete Éva
Tel. : 22/786-626, 30/225-8848
Tanácsadás:
Várandós: kedd - 08.00-10.00
Gyermek: kedd - 10.00-12.00
Fogadóóra: szerda - 08.00-10.00

Lakossági Szennyvízszippantás:
Fogorvosi ügyelet:
ÓZON KFT. Szfvár. Várfok u 1
Tel.: (22) 502-140
Tel: 22/ 315-307, 505-320
Munkanapokon:
16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig Segélyhívók:
Hétvégén:
Rendôrség: 107
az utolsó munkanap 16.00 órától az
Tûzoltók:
105
elsô munkanap reggel 8.00 óráig
Mentôk:
104

Gyermekorvos rendelési ideje:
Dr. Fülöp Edit
Tel: 30/ 9025-227
Rendelési idô:
hétfô: 11.30-12.30
csütörtök: 11.00-12.00
Tanácsadás:
szerda: 10.30-11.30
Városkörnyéki ügyelet:
Orvosok Háza
Székesfehérvár, Seregélyesi út 17.
Tel.: (22) 501-220

Állatorvosi szolgálat:
Dr. Somogyi Lajos
Tel: (22) 363-117
Szabadbattyán, Széchenyi u. 16/a.
Gyógyszertár nyitva tartás:
Hétfôt-csütörtök: 9.30-18.00 óráig
Péntek: 9.30-16.00 óráig
Tel: (22) 789-195
Könyvtári nyitva tartás:
Hétfô: 13.00-16.00 óráig
Szerda: 14.00-17.00 óráig

Hirdessen az
Úrhidai Hírekben!
1/1 oldal 10.000 Ft
1/2 oldal 5.000 Ft
1/4 oldal 3.000 Ft
1/8 oldal 2.000 Ft
Bruttó áron

Hirdetésfelvétel:
Polgármesteri Hivatalban

Felelős kiadó: Black Werk Nyomda Kft. - Úrhida, Zrínyi u. 10.
Szerkesztőség: Úrhidai Polgármesteri Hivatal, 8142 Úrhida, Kossuth L. u. 66., Telefon/fax: 06 22 364 514
Nyomdai munkák: Black Werk Nyomda Kft.

