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Önkormányzati hírek
Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy
az elmúlt időszakban több, a település
jövője számára fontos fejlesztés megvalósítására nyújtott be pályázatot a képviselő-testület.

Arany János utcai
Szabadidőpark
fejlesztése I. ütem

Óvoda épület
korszerűsítése és
bővítése
Az önkormányzatok költségvetésének
átszabása, bizonytalanná, kiszámíthatatlanná teszi akár a rövid távú fejlesztési
tervek készítését is. Megtakarításaink
lehető legjobb felhasználására kell törekednünk, és nagy hangsúlyt kell fektetni
a még rendelkezésre álló Uniós támogatások elnyerésére.
Az biztos, hogy az idei évi költségvetésünkben kiemelt figyelmet kell fordítani
az óvoda épület korszerűsítésének és
bővítésének megvalósítására, mivel az
épület jelenlegi energetikai mutatói nagyon rosszak, a fejlesztés kivitelezésével
komoly megtakarításokat lehetne elérni.
A fejlesztés II. ütemben valósulna meg.
Az I. ütemben a meglévő épület korszerűsítése, külső hőszigetelés, nyílászáró
csere, fűtéskorszerűsítés, tető átalakítása
készülne el.

A II. ütem a megnővekedett gyereklétszám miatt az épület bővítése lenne,
két csoportszobával és a hozzátartozó
kiszolgáló létesítményekkel bővülne az
épület.
Mind a II. ütem megvalósítására felkészült a képviselő-testület az épület korszerűsítésére, bővítésére a tervek készen
vannak, építési engedélyt is megkaptuk,
az I ütem megvalósítására a pályázat beadásra került.

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely falufejlesztés
alintézkedés keretében nyújtott be pályázatot az önkormányzat a Kossuth utca, Arany János utca kereszteződésében
található terület fejlesztésére. A terület
jelenleg füves, melyre 2012 tavaszán
közösségi munka keretében telepítettünk egy platán fasort. A területen szükséges a tereprendezés, mivel a felszín
jelenleg egyenetlen. A tervek szerint az
északi oldalon kerülnének elhelyezésre játszóeszközök: csúszdás magasles
mászóhálóval, hintaállvány padozatos
mászókával, mérleghinta, kisvonat kocsival, egy esőbeálló kisház, és egy homokozó. A játszótéren a játszóeszközökön
kívül elhelyezésre kerül még két asztal
paddal, támlás padok és hulladékgyűjtők. Délről a játszóteret füves árok határolja. Az árok Arany János utca felőli
oldalán tűzrakó-helyek, asztalok padokkal, hulladékgyűjtők, valamint egy füves
labdarúgópálya kerülne kialakításra.

Zrínyi utcai Közpark és
játszótér fejlesztése
Szintén az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely falufejlesztés alintézkedés keretében nyújtott be
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2013. március
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa

pályázatot az önkormányzat az Úrhidáért Kulturális és Szabadidős Egyesülettel
a Zrínyi utcában az egészségház és az
óvoda, szomszédságában található terület fejlesztésére. A tervek elkészítése
a 2009-ben szervezet Úrhida Napok keretében megrendezett Csülökfesztiválon
befolyt adományból volt lehetséges.
A területen szükséges a tereprendezés, mivel a felszín jelenleg egyenetlen. A tervek szerint az óvoda felőli
oldalon kerülnének elhelyezésre
játszóeszközök: csúszdás magasles mászóhálóval, hintaállvány,
mérleghinta, homokozó, favonat
kocsival, babaház, egy kisház, lengőhíd valamint egy falovacska. A
játszótéren a játszóeszközökön kívül elhelyezésre kerül még két asztal körbeülő
paddal és 4 db hulladékgyűjtő. A Zrínyi
utca felőli oldalon lenne kialakítva a településközponti díszpark. A park központi
eleme egy emlékmű köré szerveződő
dísztér, melyből három irányba - a várható megközelítési lehetőségek vonalában
- járdák készülnek. Vonalvezetésük úgy
lett kialakítva, hogy a jövőben tovább
haladhasson a későbbiekben megvalósítandó iskolaépület felé.
A dísztéren létesítendő szabadságharcos emlékmű méltó környezetet biztosít
mind a 48-as és az 56-os megemlékezések helyszínének.
Bognár József polgármester
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EU élelmiszersegély

Az Európai Unió által finanszírozott EU-élelmiszersegély
Programot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal szervezi meg minden évben. Az országos program keretében az
EU-s forrásból előállított élelmiszereket az MVH a vele szerződött segélyszervezetek közreműködésével juttatja el a magyarországi rászorulók részére.
Úrhidán a Katolikus Karitász évek óta részt vesz az Élelmiszersegély programban. Az önkormányzatnál a szociális bizottság segítségével előzetesen felmérik az igényeket és a szociális
helyzet szerint kiválasztják a rászorulókat. Segítségre elsősorban a létminimum alatt élők számíthatnak, valamint a nagycsaládosok. A 2013. januárjában kiválasztott 30 rászoruló család ebben a segélyakcióban négyfajta tartós élelmiszert kapott:
a liszten kívül száraz tésztát, kekszet és diókrémet.

Belügyminisztérium
Szociális tűzifa pályázata
A BM rendelet értelmében azok az önkormányzatok, akik előzetesen jelezték, hogy a szociálisan rászorult családok részére
tűzifát biztosítanának, kiegészítő támogatásra váltak jogosulttá. Úrhida Község Önkormányzata 12 m3 – azaz mindösszesen 182.880 Ft összegű – támogatást kapott. A megállapított
támogatási összeget az önkormányzatnak 2.000 Ft/m3+ÁFA
összeggel kellett kiegészíteni. A támogatott természetbeni
juttatás jogosultsági feltételeit az önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozta. A pályázatnak köszönhetően
12 rászoruló család fűtési költségének csökkentéséhez sikerül
hozzájárulni.

VERTIKÁL Zrt. tájékoztatója!
Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer
közszolgáltatási szerződése 2013. január
1-jével érvénybe lépett. A közszolgáltatási szerződés alapján 2013. január
1-től a közszolgáltatási díj közvetlenül
a szolgáltatást igénybe vevő részére
kerül kiszámlázásra.
Fenti rendszernek Úrhida község is tagja. A 2012. évi CLXXXV. hulladéktörvény
2013. január 1-től hatályos.
A közszolgáltatási díjat a fenti törvény alapján a Magyar Energia Hivatal
hagyja jóvá, ahova a 2013. évi díjjavaslat benyújtásra került, jelenleg elbírálás alatt áll.
A Magyar Energia Hivatal határozatáig tartó átmeneti időszakra a településen a 2012. évben alkalmazott ürítési
díj a megengedett 4,2%-os mértékkel
emelkedhet, mely eltérő a Közép-Duna
Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer
2013. évi díjától. A Magyar Energia Hivatal döntésének függvényében a 2013.
évi díj a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében változni fog.
A településeken az elmúlt években
alkalmazott egyedi kedvezmények a
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer indulásával nem kerülhetnek alkalmazásra.
FELHÍVJUK a lakosság figyelmét, hogy
a 2012. évi CLXXXV. Tv. szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatás a Szolgáltatóval történő külön szerződéskötés

nélkül is kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás!

A szolgáltatás igénybevétele
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.
Tv. szerint az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező, települési
szilárd hulladékot a külön jogszabályban
előírtak szerint gyűjteni, továbbá a közszolgáltatónak átadni. A szolgáltatás
igénybevétele, és a szolgáltatási díjak
megfizetése minden, a település közigazgatási területén belül ingatlannal
rendelkező természetes vagy jogi személy részére kötelező.
Ma már minden településen biztosított
a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, valamint a szelektív hulladékgyűjtő
szigetek és/vagy hulladékudvarok is a
lakosság rendelkezésére állnak.
Kérjük Önöket, hogy a háztartásokban keletkező hasznosítható hulladékokat (papír, műanyag, üveg, fém,
zöldhulladék stb.) ne a kommunális
hulladékba tegyék, ezáltal a környezet
terhelése, valamint a hulladékszállítási
díjak csökkentése is megoldható.
Társaságunk részéről megköszönjük az
ingatlantulajdonosok eddigi segítő közreműködését, és támogatásukat kérjük a
jövőben is településük köztisztasági helyzetének javításához.
„KÖZÖS CÉLUNK A TISZTA KÖRNYEZET!”

Elérhetőségeink:
Központi ügyfélszolgálat:
8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.;

Boda Zsuzsanna
jegyző
Tel.: 22/576-070, fax.: 576-071
Polgárdi régió:
8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.;
Tel.: 22/576-070, fax.: 576-071
Honlap: www.vertikalzrt.hu
E-mail: info@vertikalrt.hu
VERTIKÁL Zrt.

FÖLD
NAPJA
Településünk évek óta aktívan részt
vesz a Föld Napi környezetvédelmi megmozduláson. Ennek a hagyománynak
megfelelően az idei évben is szeretettel
várunk minden tenni akaró lakost, aki
ráér, és szívesen részt venne a rendezvényen, találkozó április 22-én 8 órakor
az önkormányzat melletti füves területen.
Általános iskolánk diákjai a példamutatás
és az igényes környezet iránti elkötelezettségük kifejezéseképpen csatlakoznak a Magyar Közút által meghirdetett,
országos szemétgyűjtési akcióhoz.
Kérem a település lakosságát, hogy
április 20-21-én igyekezzenek egy kicsit
nagyobb figyelmet fordítani környezetük
tisztaságára, így csatlakozva a nap szellemiségéhez.
Bognár József polgármester

Úrhidai Hírek
Megalakult a
Székesfehérvári Járási Hivatal
2013. január 1-jén megalakultak a járási hivatalok.
Úrhida a székesfehérvári járáshoz tartozik.
2013. január 1. napjától a Székesfehérvári Járási Hivatal Hatósági Osztályán (8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 8.) látják
el a jegyző hatáskörébe tartozó szociális igazgatási feladatok
közül:
• az ápolási díj megállapítását, felülvizsgálatát, folyósítását,
• az alanyi és normatív alapon járó közgyógyellátásra való
jogosultság megállapítását,
• az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítását, és erről hatósági bizonyítvány kiállítását,
• az időskorúak járadéka megállapítását, felülvizsgálatát, folyósítását.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 13 : 00 - 15 : 30
Szerda: 8 : 00 - 12 : 00 ; 13 : 00 - 15 : 30
Péntek: 8 : 00 - 12 : 00
A Székesfehérvári Járási Gyámhivatal (- egyelőre - 8000 Székesfehérvár, Dr. Koch L. u. 1/B. I. emeletén) 2013. január 1. napjától ellátja:
• a városi gyámhivatalok hatáskörébe tartozó gyámhatósági
feladatok teljes körét
• az eddig a jegyző hatáskörébe tartozó gyámhatósági feladatok közül
- az ügygondnok, eseti gondnok kirendelését, felmentését,
munkadíjának megállapítását,
- a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételét (a települési önkormányzat anyakönyvvezetői továbbra is felvehetik a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot),
- a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését,
- a szülő azon nyilatkozatának felvételét, melyben hozzájárul
gyermeke ismeretlen személy általi örökbefogadásához,
- védelembe vételről és megszüntetésről való döntést,
- családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról
való döntést és a felülvizsgálatot,
- iskoláztatási támogatás folyósítása szüneteltetésének kezdeményezését, a szüneteltetés felülvizsgálatát.
Székesfehérvári Járási Hivatal Okmányiroda Ügyfélszolgálat
Járműigazgatási ügyek:
Tel: 06 22 515-305, 06 22 515-306, 06 22 515-307,
06 22 515-322, Fax: 06 22 515-326
Lakcímügyintézés ügyek
Tel: 06 22 515-321, Fax: 06 22 515-326
Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa:
Tel: 06 22 515-323, Fax: 06 22 515-326
Személyi Igazolvány ügyek:
Tel: 06 22 515-328, Fax: 06 22 515-326
Útlevél ügyek:
Tel: 06 22 515-328, Fax: 06 22 515-326
Vezetői engedély ügyek:
Tel: 06 22 515-323, Fax. 06 22 515-326
Egyéni vállalkozói igazolvány:
Tel: 06 22 515-304, Fax: 06 22 515-304
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Anyakönyvi ügyek:
Tel: 06 22 515-311, 06 22 515-312, 06 22 515-313,
06 22 515-314, Fax: 06 22 515 326
Népességnyilvántartási ügyek:
Tel: 06 22 515-303, Fax: 06 22 515-326
Ügyfélkapu:
Tel: 06 22 515-304, 06 22 515-323, Fax: 06 22 515-326
Székesfehérvári Járási Hivatal (Dr. Koch L. u. 1/B)
Nyitva tartás:
Hétfő:
12:30 – 15:30
Kedd:
07:30 – 11:30, 12:30 – 15:30
Szerda:
07:30 – 11:30, 12:30 – 17:30
Csütörtök: 07:30 – 11:30, 12:30 – 15:30
Péntek:
07:30 – 11:30
Anyakönyvi és egyéni vállalkozói ügyekben:
Hétfő:
13:00 – 15:00
Kedd:
szünetel
Szerda:
08:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
Csütörtök: szünetel
Péntek:
08:00 – 12:00
Székesfehérvári Járási Hivatal Okmányirodai ügyintézés
• személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés
• személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal (lakcímigazolvány)kapcsolatos ügyintézés
• anyakönyvi ügyek
• útlevéllel és úti okmányokkal kapcsolatos ügyintézés
• jogosítvánnyal (vezetői engedély)kapcsolatos ügyintézés
• egyéb gépjárműokmányokkal kapcsolatos ügyintézés
• egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés
• ügyfélkapu ügyintézés (magyarorszag.hu)
• mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos
ügyintézés.
Illetékfizetésre bankkártyával, illetve az okmányirodában lévő
postai kirendeltségen van lehetőség. Az ügyintézés befizetését követően, soron kívül fogadja az ügyfelet.
Boda Zsuzsanna jegyző

SZJA 1% felhívás!
Tisztelt adófizető lakosság!
Ezúton felhívjuk szíves figyelmüket, hogy községünkben az
idei évben hét civil szervezet számára ajánlható fel a személyi jövedelemadó 1%-a. Kérjük Önöket, hogy éljenek ezzel a
lehetőséggel és támogassák valamely szervezetet – belátásuk
szerint – és ezzel településünket is.
A támogatható szervezetek az alábbiak:
Úrhidai Tanulókért és Iskoláért Alapítvány: 18490987-1-07
Úrhidai Óvodáért és Óvodásokért Alapítvány: 18497094-1-07
Úrhidai Nyugdíjas Egyesület: 18497537-1-07
Úrhidáért Kulturális és Szabadidős Egyesület: 18498576-1-07
Úrhidai Polgárőrség: 18267990-1-07
„Szittya” Sárrét Vidéki Lovas Egyesület: 18502136-1-07
Úrhidai Lovas Egyesület: 18501805-1-07
Tisztelettel:
Bognár József polgármester
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Tündérkert Óvoda
Óvodai életünk

2013 január 1-től a Köznevelési törvénynek megfelelően az iskolák a tankerületek irányításai alá kerültek, ennek következtében a Szabadbattyáni Általános
Művelődési Központ vezetője is megváltozott, az új vezető: Óberné Kámán Erika,
a Cifrakert Óvoda vezetője.
A februári hónap a madarak védelméről, etetésükről, a téli időjárás adta
lehetőségek kihasználásáról szólt. Így
építettünk hóembert, szánkóztunk, levegőztünk, amikor engedte az időjárás.
Februárban tartottuk farsangi mulatságunkat, amely nagyon jól sikerült, köszönet a kreatív kolléganőknek a dekorációkért, műsorokért, a jó hangulatért!
Február végén tartottuk a szokásos
szülői értekezleteinket csoportonként,
megbeszéltük a második félévben esedékes programokat, aktuális teendőket.
Március elején fogadóórákkal vártuk
az érdeklődő szülőket, akik betekintést
nyerhettek a fejlődési naplóba, tájékoztatást kaptak gyermekük egyéni fejlődéséről.
Március 8-án nevelés nélküli munkanapot tartottunk Nádasdladányban
Vekerdy Tamás pszichológus tartott előadást a város környéki pedagógusoknak
a gyermeki érzelmek, agresszió és annak
kezelése témájában.
Március 20-án 15.30 órától rendezünk
ismerkedő játszódélutánt a leendő
óvodások számára, szeretettel várunk
minden érdeklődőt! Amíg a kicsik játszanak a szülők tájékoztatást kapnak az
óvodánk életéről, a beiratkozásról.
Március 21-én délután 15.30-tól húsvéti kézműves délutánra várjuk a gyerekeket és szüleiket!
Március 22-én lesz a víz világnapja.
Március 26-án lesz az óvodai húsvéti

„ünnepünk”, délután 15.30-tól Nyuszi
bulit rendeznek a szülői szervezet tagjai,
melyen a csoportok kis műsort adnak.
Szívesen látjuk az érdeklődőket, óvodakezdés előtt is!

Április 8–9 -én lesz az óvodai
beiratkozás 8-16 óráig!
Az óvodai beiratkozáskor kérjük, hozza magával a kedves szülő a következő
dokumentumokat:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
- a gyermek lakcím kártyáját
- orvosi igazolást
- a szülő személyi azonosítóját, lakcím
kártyáját
Április 22 – 26 között Egészség hét
a Tündérkert Óvodában program hét
lesz, amely az egészséges életmóddal,
táplálkozással, mozgással, dohányzás
megelőzésével, ártalmaival kapcsolatos
tevékenységeket ölel fel. Terveink között szerepel a közös zumbázás, saláták, zöldség, gyümölcslevek készítése,
a programok egy részét nyílt nap keretében tervezzük, szülők is jöhetnek. Ezen a
héten az alapítványunk által kiírt tavaszi
rajzpályázat eredményhirdetésére is sor
kerül.
Május elején anyák napi köszöntőkkel készülünk az anyukáknak, nagymamáknak.
Május 23-án lesz a kihívás napja, Fut a
falu, egész napos sport rendezvények,
mozgásos tevékenységekkel készülünk.
Május 30-án óvodai gyermeknapot
rendezünk - a Mosolybirodalom látogat
el hozzánk, légvárral, bohóccal, arcfestéssel.
Május 31-én, pénteken 16 órától a kis

és középső csoportosok évzáró műsoraira kerül sor.
Június 7-én, pénteken 16 órakor a
nagycsoportosok évzáró, búcsúzó műsora következik.
Jelenleg a törvényi előírásoknak megfelelően átdolgozzuk többek között az
intézményi SZMSZ-t, házirendet és a
pedagógiai programot, az új dokumentumok folyamatosan kerülnek majd feltöltésre, a honlapunkra.
Alapítványunk ebben az évben is várja, és szívesen fogadja a felajánlott személyi jövedelemadó 1%-át! Köszönjük
szíves támogatásukat, az előző évben
242.000 Ft felajánlást kaptunk, melyet
a gyermekek fejlesztésére, eszközeink
bővítésére fordítottunk!
Adószámunk: 18497094-1-07
Örülünk, hogy egyre több gyermek
sportol, egyik büszkeségünk Papp Milán nagycsoportosunk aki a Videoton
FC-ben az U7-es csapatban focizik.
Gratulálunk neki és szüleinek az elért
eredményekhez, és további sikereket kívánunk!
Az óvodával kapcsolatos egyéb információkkal
kapcsolatban
az intézmény
telefonszámán
kaphatnak bővebb tájékoztatást:
22 / 364 -518
Szalainé
Bozsák Szilvia
intézményegység-vezető

Úrhidai Hírek
Bars Sári: Hímes
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Ha feldobom fehér,
Ha leesik sárga.
Nem dobom fel, nem esik le
Készül a vásárba.

Tetôfelújítást tervez?
Keresse a FEHÉRVÁR TETÔ Kft. termékeit:
- kerámia és beton tetôcserepek
- fémlemez fedések és zsindelyek
- alátéthéjazatok, tetôfóliák, tetôkiegészítôk
- ereszcsatornák, bádogszegélyek
- kôzetgyapot és cellulóz hôszigetelések
- tetôtéri ablakok, tetôkibúvók
- polikarbonát rendszerek
- padláslépcsôk
- schiedel kéményrendszerek
- külsô hôszigetelô rendszerek....
és minden, ami a felújításhoz szükséges

Kihímezem előbb
Szivárvány festékkel,
Virágszirmot pingálok rá,
Tavaszi ég kékkel.
Jácintot, ibolyát,
Csibét, piros szívet,
Annak adom, aki érte
a legtöbbet fizet.
Nyúlanyó már kérte
fényes rézkrajcárért,
Csakhogy pénzért
nem eladó, sem bolyhos barkáért.
Locsolkodók jönnek
húsvét másodnapján,
Szagosvizet hintenek rám,
Nekik oda adnám.

Kellemes Húsvéti
Ünnepeket kívánok
mindenkinek az
Önkormányzat dolgozói és
a Képviselõ-testület nevében.

INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS ÉS ÁRAJÁNLAT ADÁS
Úrhidai lakosoknak külön kedvezmények!
Székesfehérvár, Ôrhalom u. 3.
Telefon: 22-500-047, Fax: 22-500-048
E-mail: info@fehervarteto.hu
Web: www.fehervarteto.hu
Kapcsolat: Csizmadia Tibor magasépítô mérnök

Bognár József polgármester

Iskolánk hírei
Előző számunk óta eltelt időszakban
Géza Fejedelem Általános Iskolánkban a
következő események történtek.
Intézményünk a többi önkormányzati
fenntartású iskolához hasonlóan állami
fenntartásba került, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül. A
szabadbattyáni ÁMK megszűnt, így iskolánk jelenlegi neve Gróf Batthyány
Lajos Általános Iskola Géza Fejedelem
Tagiskolája.

A decemberi adventi készülődésre
tervezett az előző számban ismertetett
programjaink, a kézműves foglalkozások sikeresen megvalósultak Kálmánné
Szerényi Judit szervezésében.
December 21-én délután a falukarácsony keretében léptek fel tanulóink egy
fél órás műsorral. Meghitt karácsonyi ünnepségünket Bán-Németh Ildikó és Bán
Balázs szervezte.
Január 7-én a 8. osztályosok számoltak be tudásukról matematikából és magyarból a próbafelvételi vizsgán kevésbé
eredményesen szereplők, és már január
11-én zártuk az első félévet. A félévi tanulmányi átlageredmények megközelítőleg megegyeznek a tavalyival. Bukások
száma félévkor átlagos volt, 5 fő kapott
elégtelen osztályzatot.
2012. májusi országos kompetenciamérés eredményét megkaptuk, amik az
alábbiak.

Végzős tanulóink felvételi vizsgadolgozatainak eredményei jók, matematikából több éve megegyezik az országos
átlaggal.
Az előzetes tájékoztatások szerint ebben a tanévben három alkalommal tartottunk foglalkozást a leendő első osztályosoknak, az előző szám óta február 7-én és
március 21-én tavaszköszöntő és farsangi
készülődés címmel. Ezen kívül február elsején délelőtt a nagycsoportos óvódások
meglátogatták az első osztályt is, ahol ismerkedhettek az iskolások életével.
Február a farsang jegyében telt
Lencsésné Cseh Katalin tanítónőnk szervezésében. 4-én Activity versenyt rendeztünk. Két kategóriába hirdettük meg
a versenyt, az alsóban a 3. osztályosok
csapata: Csizmadia Máté, Knauer Csenge, Érsek Boglárka nyert, míg a felsőben
a 6.-as és 8.-as tanulókból álló-Balogh
Dóra, Császár Elena, Hegedüs Jázmin,

Kompetenciamérés eredménye 2012.
2011/2012 tanév

iskolánk
átlaga

községi iskolák
átlaga

városi iskolák
átlaga

országos
átlag

matematika 4. évfolyam

87

nincs adat

nincs adat

82

olvasás-írás 4. évfolyam

70

nincs adat

nincs adat

68

matematika 6. évfolyam

1500

1435

1471

1489

szövegértés 6. évfolyam

1439

1412

1453

1472
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Markovits Vivien csapat volt a legeredményesebb.
Február 7-én az alsósok Kisteleki Zoltán előadásában láthatták a Micimackó
című darabot.

Februárban egy alkalommal (11-én)
délután szervezett Kati néni farsangi
kézműves délutánt, ahol bohócfigurát
készíthettek az érdeklődők.
15-én hagyományos gyermekfarsangi
bálunkat tartottuk, ahol az egyéni jelmezes versenyben első helyezettek: Harsádi
Janka pantomimes, Sági Kata altatóorvos és Soós Benedek Sándor és Barnabás Besenyő család jelmezében.

Úrhidai Hírek
Február 14-én, Valentin napon szerelmes üzeneteket lehetett leadni Kati néninél, aki a címzetteknek közvetítette.
Február 25-én Kati néni az 1 perc és
nyersz versenyt hirdette meg. Ezen az
alkalmon a tévéből ismert játék kissé
módosított feladataival találkozhattak a
játszani szerető kisdiákok. Vidámság, nevetés jellemezte ezt a délutánt, amelyen
a gyerekek megmutathatták különleges
ügyességüket. Itt a 3. osztályosok egyik
csapata: Bálint Balázs, Dőry Dániel,
Knauer Csenge, Seregély Kristóf végzett
az első helyen.
Február 27-én az 1-3. órában tartottuk
hagyományos nyílt napunkat, ahol sajnos a vártnál kisebb érdeklődés volt.
Simonyi Zsigmond helyesírás verseny
megyei fordulójába jutott tanulónk Balogh Dóra 8. osztályos tanulónk.

- március 27-től április 2-ig tart a tavaszi
szünet,
- április 12-én délután 16 órától tartandó Ki mit tud rendezvényünkre minden érdeklődőt szeretettel várunk,
- április 22-én a Föld napja alkalmából
hulladékgyűjtési akcióban veszünk
részt,
- május első hetében anyák napi ünnepségek osztályonként,
- május 22-án Sportnap, Kihívás napja
- május 27-én 7-8. osztály vizsgajellegű
beszámolója magyarból és matematikából,
- június 13-án egészségnapot tartunk,
- június 14-én alsós és felsős tanulmányi
kirándulás, és egyben az utolsó tanítási
nap,
- június 21-én pénteken, 17 órától ballagás és tanévzáró ünnepség.

Március hónapja programját Szabó
Gyöngyi tanárnő szervezi. A hónapban a
hagyományokhoz híven logika versenyt
rendezünk és Victor Vasarely rajzpályázatot írtunk ki. A rajzok iskolánk folyosóján megtekinthetőek.
Március 14-én az elmúlt évek hagyományaihoz híven a március 15-i forradalomról nem ünnepség formájában,
hanem rendhagyó nap keretében emlékezünk meg Kálmánné Szerényi Judit és
Bognár Andrea tanárnők szervezésében.
Az utolsó két tanítási órában, 10 órától az
alsós és felsős négy-négy csoportunknak
felváltva négy-négy helyszínen szervezünk programokat.
Az alsós programok: nemzeti színű
szendvics és sütemény készítése, huszárszínezés, irodalmi vetélkedő, nemzeti
dal tanulása és huszárcsákó készítése.
A felsős állomások: nemzeti színű virág
hajtogatása, az eseményhez kapcsolódó
puzzle kirakása és versírás, plakát készítése.

Elektronikai hulladékgyűjtést hirdettünk meg a faluban. Az iskola Kossuth
utca felőli udvarába és épületünk folyosójára április 30-án 17.30-ig várjuk a feleslegessé vált elektronikai eszközöket.
Ezen kívül tájékoztatok minden falubeli
lakost, hogy iskolánkba egész évben lehetőség van használt elemek gyűjtésére a kihelyezett tárolóedénybe. Kérem,
hogy tanulóinkkal küldjék be a veszélyes
hulladéknak számító elhasználódott elemeket.
Az Úrhidai Tanulókért és Iskoláért
Alapítvány a tavalyi évben kapott
1%-os felajánlásból az előző évekhez
hasonlóan az év végi tanulmányi kirándulásokat támogatta 2.000 forinttal tanulónként. 2012. április 24-én
a felsősök Velencei-tavi kenutúráját
finanszírozta Agárdra. 2012 nyarán
a kuratórium döntése alapján iskolánk udvarát legyalulták és apró kővel
felszórták szintén alapítványi támogatással. 2013. február 26-án a mosonmagyaróvári FUTURA Interaktív
Természettudományi Élményközpont
települt ki, ahol minden diákunk ingyenesen egy mobil planetáriumban nézhette meg a csillagokat, bolygókat és
egyéb természettudományi filmeket,
valamint nem mindennapi kísérleteket
láthattak testközelből.

Április 8-9-én 8-18 óráig hirdettük
meg a beiratkozást a leendő elsősöknek. Beiratkozásra kötelezettek Úrhida
község közigazgatási területén 6. életévüket 2013. augusztus 31-ig betöltő
gyermekek.
Várható programjaink:
- március 21-én Kenguru nemzetközi
matematika verseny helyi fordulója,
- március 22-én délután Gyöngyi néni
Budapestre a Tropikáriumba hirdetett
kirándulást, de a jelentkezők alacsony
száma miatt nem valósulhat meg.
- március 26-án délelőtt fordított napot
rendezünk,

Alapítványunk adószáma: 184909871-07, melyre az 1%-os felajánlásokat
megtehetik az előző évekhez hasonlóan. Előre is köszönettel:
Liedermajer Heléna
tagintézmény-vezető

Úrhidai Hírek
Fejér Megyei Kormányhivatal
Tájékoztató
az általános iskolai beiratkozásokról
Értesítjük az érintett szülőket, hogy Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő általános
iskolákban a 2013/2014. tanévre történő beiratkozásra
2013. április 8-án és 9-én 8 órától 18 óráig kerül sor.
Tanköteles, azaz 2007. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles beíratni a lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt 2013. április 26-ig (a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben foglalt eljárásrend szerint).
A nemzeti köznevelési törvény 50.§ (6) bekezdése alapján
az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles korú tanulót, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a
körzetében található (kötelező felvételt biztosító iskola).
A jelentkezés elutasítása esetén a szülő – a köznevelési
törvény 37.§ (2)-(3). Bekezdése alapján – jogszabálysértésre
vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be kérelmet a
kézhezvételtől számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
illetékes Tankerületi Igazgatójához, illetve ha nem állami

7
fenntartású az intézmény, akkor a fenntartóhoz kell benyújtani.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§
(8) bekezdése a kormányhivatalt jelöli ki az iskolák felvételi
körzetének meghatározására és közzétételére.
Úrhidán a kötelező felvételt biztosító iskola
Gróf Batthyány Lajos Általános Iskola Géza Fejedelem
Tagiskolája
Cím: Úrhida, Kossuth Lajos utca 64.
Telefon: 22-364-519; E-mail: urhidaiskola@indamail.
hu.
Ügyintéző: Csontos Jánosné
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
A gyermek:
- lakcímkártyája,
- óvodai szakvéleménye,
- TAJ száma,
- a szakértői bizottság vagy nevelési tanácsadó véleménye (ha rendelkezik ilyennel),
- diákigazolvány igény esetén az okmányirodában kiállított NEK adatlap + 1400 ft
A szülő:
- személyi igazolványa,
- lakcímkártyája.
Iskolánkról bővebb felvilágosítást kaphat az urhida.hu honlapon, intézményeink, iskola cím alatt.
Kérdéseikkel, kéréseikkel forduljanak ügyintézőnkhöz vagy
az intézményvezetőhöz a megadott elérhetőségeken!

Az iskola dolga, hogy megtaníttassa
velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse
a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére
és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson
szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen
megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.
Szent-Györgyi Albert

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önt és
kedves családját
az úrhidai általános iskola
tanulóinak
KI MIT TUD –jára,
melyet
2010. április 12-én 16 órától
tartunk
az önkormányzat nagytermében.
Az iskola tantestülete

ZUMBA ÚRHIDÁN
• latin ritmusok
• Könnyen követhető fitness mozdulatok
• Hatékony zsírégetés
Helyszín: Közösségi Ház
Idõpont: minden hétfõn 19.00-20.00
Info:
Légrádi-Pallós Gyöngyvér

06 30 996 2949
Gyere mozogj velünk, és csatlakozz az
úrhidai zumbások lelkes csapatához!
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A Közösségi Ház beszámolója
Januárban a zord idő ellenére, ismét
megkezdte működését a Közösségi Ház.
A 2013-es évben is sok színes programmal, érdekes előadással, tartalmas és
kellemes időtöltési lehetőségekkel készülünk kedves lakosaink számára. De
tekintsünk vissza, az előző három hónapra, hogy milyen nagyobb eseményeknek
adott otthont az IKSZT.
Január: Az évet január 12-én egy filmvetítéssel kezdtük, melyre leginkább a
fiatalkorú lakosaink látogattak el. 14-én
egészségnapot tartottunk, melyen a hozzánk ellátogatók ingyenes előadásokon
vehettek részt, illetve ingyen masszázs,
egészségügyi tanácsadás, fényterápiás
tesztelés, és meglepetés is várt rájuk.
18-án egy játéknapot tartottunk, melyre a belépő egy társasjáték, vagy kártya
volt, melyekkel közösen üthették el az

időt az eseményre ellátogatók.
23-án a teleházunkban adtunk tanácsokat a jó önéletrajz elkészítéséhez, természetesen a gyakorlatban is segítséget
nyújtottunk az állást kereső lakosaink
számára és megszerkesztettük számukra
a dokumentumot. 25-én már a farsangi
mókára készülve kézműves foglalkozásnak adott otthon a könyvtárunk, melyen
a hozzánk ellátogató gyerekek maszkokat készíthettek.
Február: A februári időszak idén is a farsangról szólt a Közösségi Házban. 9-én
egy fergeteges Retro bulit tartottunk, a jó
hangulatról és a múltat idéző slágerekről

Császár József gondoskodott, az eseményre sokan eljöttek, melynek nagyon
örültünk. 15-én ismét egy filmvetítést
szerveztünk a fiatalok számára.
16-án a legkisebb lakosainkra gondolva,
egy farsangi játszóházat tartottunk, melyen lehetőségük volt kézműveskedni,
vetélkedőkön, játékokon részt venni. 17én, vasárnap, börzét tartottunk, melyen
lehetett adni, venni, cserélni. Főleg gyermekruhák, játékok, kézzel készített ékszerek, díszek, tárgyak kerültek eladásra.
23-án, az előző két évhez hasonlóan ismét rendeztünk egy vetélkedőt, melynek
ezúttal a „Képben vagy?” címet adtuk.
A megmérettetésre, összesen 7 csapat
érkezett, hogy a 8 feladatból álló „számonkérés” után hazavihessék a legjobbnak járó címet. A tavalyi nyertes csapat,
2013-ban is vállalta a küzdelmet, hogy
megtarthassa a bajnoki címet, mely sikerült is nekik! Első helyen a B.Belsőróna
csapata végzett, második helyezett a Zérók csapata, a harmadik helyezett a Rózsaszín párducok lettek.

Március: Márciusban is több rendezvényünk lesz, eddig a Nők Napján!
vagyunk túl, melyen hölgy lakosaink
számára kedveskedtünk róluk, és nekik szóló előadásokkal, programokkal.
A hozzánk ellátogatóknak lehetőségük
volt Kalmár Rubos Katalin segítségével
elsajátítani egy gyakorlatsorozatot, melylyel a nyárra formába hozhatják magukat. Légrádi-Pallós Gyöngyvér a zumba
világába kalauzolt el minket, Gáspár Viktória pedig a step aerobik órákból hozott
számunkra egy kis ízelítőt.
Angol szakkör, kézimunka klub: Nagy
öröm számunkra, hogy a 2013-as évben
két új csoportnak is lehetőséget tudunk
biztosítani a Közösségi Házban, hogy
megtarthassák foglalkozásaikat, gyűléseiket. 2 angol szakkört indítottunk, melyre

nagyon lelkesen járnak az úrhidai diákok, akik között az általános iskolástól,
a nyugdíjasig minden korosztály megtalálható vegyesen. Keddenként 15:00tól ügyeskedő anyukák veszik át az irányítást a könyvtárunkban, ahol kötnek,
horgolnak, varrnak, hímeznek, hétről
hétre más csodát készítenek el. Sok szeretettel várunk új tagokat, akik szívesen
vennének részt ezen a kreatív, beszélgetős foglalkozáson, aki nincs otthon a
témában, jöjjön el, mert itt biztosan meg
tudja tanulni, aki pedig már jó benne,
azért tartson velünk, hogy új ötleteket,
és ismereteket hozzon magával melyet
továbbadhat a többieknek.
Német szakkör: Az angol mellett, szeretnénk indítani egy német szakkört is,
rugalmas órakezdésekkel, és az igénynek megfelelő szintről indulással. Akit
érdekel, és szívesen sajátítana el a német
nyelvet, vagy szeretné felfrissíteni a tudását, a haden.dorina@gmail.com e-mail
címen legyen kedves jelezni számunkra.
Börze: 2013-ban havi rendszerességgel
Börzét, kézműves vásárt szervezünk, a
Közösségi Házban, a nagyteremben,
minden hónap második szombatján 9:00
és 11:00 között. Sok szeretettel várunk
mindenkit, eladókat, vásárlókat, nézelődőket. A kínálatban rengeteg használt,
de jó állapotú gyermekruhához, játékhoz, könyvhöz lehet hozzájutni olcsón!
Gyönyörű kézműves termékeket, ékszereket, házi szappant, házi plüss kisállatokat, táskákat, párnákat lehet beszerezni
ezeken a napokon, elérhető áron.
A következő börze időpontja: 2013. április 13. szombat, 09:00 és 11:00 között.
További információ:
haden.dorina@gmail.com e-mail címen.
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KARATEKLUB
Az újév beköszöntével új feladatok és
kihívások következnek egyesületünk életében. Január közepén megkezdődtek
a közös válogatott edzések, melyeken
karatékáink is részt vesznek. A havonta megtartott közös edzések célja egy
megfelelő állóképességgel és technikai
felkészültséggel rendelkező kis csapat
létrehozása, akik méltó módon tudják
képviselni szövetségünket a különböző
nemzetközi és hazai eseményeken.
A sok edzés mellett azért a szórakozás
sem maradhat ki egyesületünk életéből.
Így február 9-én mi is megtartottuk a
farsangi rendezvényünket. Nagyon jó
hangulatban és családias légkörben búcsúztattuk a telet a Civilházban. A programban jelmez verseny, Honfoglaló,
Beugró és különböző mókás feladatok
szórakoztatták kis sportolóinkat és hozzátartozóikat.
Március 09.-én Zalaszentgróton rendezte meg szövetségünk 13 egyesület
176 sportolóját felvonultató versenyét a
Szentgrót Kupa-t. A versenyen több hazai és nemzetközi baráti karate klub is
képviseltette magát, soraikban nemzetközi versenyek győzteseivel és helyezet-
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teivel. A So To Karate Kan SE-t Kormos
Bendegúz és Estelecki Balázs versenyzőként, Soós Tamás nemzetközi bíróként képviselte a rangos eseményen. A
verseny remek szervezési körülmények
között, jó hangulatban zajlott le, ahol
sportolóink ismét sikeresen szerepeltek.
Bendegúz első karate versenyén ötödik
helyen végzett korcsoportjában. Balázs
pedig kumite versenyszámban szerzett
egy bronzérmet, amellyel gyarapíthatta
érem gyűjteményét.
Reméljük a többi tavaszi eseményen
is további szép eredményeket érnek el
karatékáink!
„Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk
mindenkinek!”

Ezúton értesítünk minden kedves érdeklődőt, hogy
kertészetünk április közepétől
ismét megkezdi saját termesztésű
virágpalánták és zöldségpalánták árusítását.
Zöldségpalánta ajánlatunk:
• Paprikák
• Paradicsomok
• Zellerek

Virágpalánta ajánlatunk:
• Muskátli

ÚRHIDAI SIKER!
A Közkincs Művészeti Egyesület Mohácson, hetedik alkalommal rendezte
meg országos népzenei tehetségkutató
versenyét. A zsűri elnöke Sebő Ferenc
népzenész, a Hagyományok Háza művészeti igazgatója volt.
A szabadbattyáni Pengetős Citerazenekar, immáron második alkalommal, zenekari kategóriában első díjat kapott. A
zenekar vezetője Simon Józsefné Margitka és művészeti vezetője Balázs Lilla
Enikő kitartó munkája meghozta eredményét.
Az elmúlt időszakok díjai és elismerései
magukért beszélnek. A zenekarban két
úrhidai fiatalember is szerepel Kubik
Péter és Kubik Dániel, akiknek ezúton
is gratulálunk.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
ELÕADÁS
A rendszeres megtakarításról
A kapcsolódó állami támogatásról
A kiszámítható és alacsony kamatozású forint
hitelrõl
• a biztonságról
• az állami garanciáról
• a zárt rendszerről
• a rugalmasságról
Helyszín: Úrhida, közösségi ház nagyterem
Idõpont: 2013. április 03.18:00 óra (szerda)

Érdeklődni lehet:
Jánosi Zoltán
Úrhida, Kossuth utca 14/A, 17 óra után
Telefon: 06-20-475-4517

Buza István

építész mérnõk
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Az évvége a zárszámadások ideje,
ilyenkor gondolja
végig mindenki
az egész éves
munkáját.
Ezt
tette az Úrhidai
Polgárőrség is. A
2012.
december
31-i állapot szerint
egyesületünk 33
tagot számlált. Az
elmúlt évben megkezdett munkánkat a nehéz körülmények ellenére is
folytatta és a vállalt
feladatokat becsülettel
elvégezte
tagságunk. A 2011-es évben teljesített
óraszámokat meghaladta a tavalyi évi
járőr órák száma, amellyel településünk
lakóinak nyugalmát vigyáztuk.
Polgárőreink részt vettek a többi civil szervezet programjain, a település
egyéb rendezvényein vendégként, állami, egyházi ünnepek, megemlékezések,
más civil szervezetek rendezvényeinek
alkalmával felkérésre biztosítást végeztünk. A megfelelő szintű szolgálat ellátás

érdekében
folyamatos kapcsolatot
tartunk a rendvédelmi szervekkel,
a körzeti megbízottakkal
és
a felettes szerveinkkel. Ennek
eredményeképpen
egyesületünk
az
elmúlt hónapban
együttműködési
megállapodást
kötött a Fejér Megyei Rendőrkapitánysággal is.
A tavalyi évben
két pályázaton is
sikerült egyesületünknek eredményt elérni. Az így szerzett támogatásokat a munkánk még
eredményesebb elvégzésére, működésére tudtuk fordítani. De mindezek
a sikerek ellenére is várnánk sorainkba
még azok jelentkezését, akik szeretnének hozzánk csatlakozni. 2013. január
11.-én tartotta az Úrhidai Polgárőrség
évzáró ünnepségét és éves közgyűlését. A rendezvényen a beszédeket követően Soós Tamástól, Úrhida Községi

Masszázs Úrhidán!
Feszült, fáj a háta? Vagy csak
egy kis lazításra vágyik?
Szakképzett masszõr várja Úrhidán a
Kossuth utca 127. szám alatti fodrászüzletben.
Masszázs tetõtõl-talpig, hogy jól érezze
magát testében és lelkében egyaránt.
Mire jön a bikini szezon, hozza magát formába!

ÚjdonSág: cellulit vagy zsírégetõ masszázs!
Jelentkezzen be még ma!
Várom szeretettel: Kokaveczné Eitel Judit

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

Önkormányzat Képviselő-testület tagjától hárman vehettek át kitüntetést. A
„2012-es évben végzett kiemelkedő
munkáért” elismerést és emlékplakettet Tóth László, Kádár Csaba Gábor és
Vitáros Tibor polgárőrök vehették át.

Nyugdíjas
Egyesület
Az Úrhidai Nyugdíjas Egyesület ebben
az évben új tagokkal kibővülve jó hangulatú rendezvényen köszöntötte a hölgyeket a nőnap alkalmából. Ebben az
évben sok rendezvény, feladat vár még
a közösségre, melyekre felkészülten
örömteli várakozással tekintünk.
Polyák István elnök

Úrhidai Hírek
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időszakot már a nagyböjti
időszakban, Húsvét várásának jegyében a péntekenkénti Keresztúti áhítat,
és a Passióra való felkészülés időszakát éljük. A
különböző korosztályok
önfeledt örömmel és lelkesedéssel vesznek részt a próbákon, és a Keresztúton.
Például szóló énekeseink: Fister Jánosné
Marika,és Sas Imre bácsi.
Ahogy az adventi időszak is felébresztette a templomba nem rendszeren járók
körében a szándékot az „Éjféli misén” való részvételen, - ezen az estén megtelt a
templom - úgy hitünk szerint Jézus megváltó áldozata is megtermi gyümölcsét a
Húsvét szent vigíliájában, és eljönnek a
húsvéti időszak megszentelt ünnepeire.

Egyházi Hírek
Szeretettel köszöntjük az Úrhidai Római Katolikus Egyházközség nevében
településünk valamennyi lakóját!
Egyházközségünk az elmúlt időszakban - az egyházi év kezdetén - Advent
szombatonként gyertya gyújtási áhítattal
kezdte a karácsonyi készületeket, Jézus
születésének eljöttét.
Advent első szombat: a helyi egyházközség tagjai szerepeltek irodalmi és zenei műsorral.
Advent második szombat: Wasztl János - Székesfehérvár Egyházmegyei zenei igazgató – orgona koncertjét hallhatták a megjelentek.
Advent harmadik szombat: „Szállást
keres a szent család” – az úrhidai nyugdíjas klub hagyományőrző előadását
láthatták az érdeklődők, valamint a civil
szervezetek képviseletével irodalmi öszszeállítás hangzott el.
Advent negyedik szombat: a színvonalas programok folytatásaként a Hoffer
testvérek hegedű koncertje, valamint
Kovács János és lánya, Johanna orgona- fuvola duettje tette emlékezetessé az
estét.
December 31-én igeliturgia, Te Deum
keretében adott hálát egyházközségünk
a településünkön élőkért, önkormányzatunk munkájáért, a civil szervezetekért,
és minden 2012-es évben elért közös
eredményért.
Karácsony nyolcada után a rövid évközi

BARÁTSÁG KLUB ÉLETÉBŐL
Barátság Klub februári összejövetelén új
programmal gazdagodott az együttöltött idő. Évfordulókról emlékeztünk meg,
olyanokról, amelyek nagyon sok Magyar
családot érintettek, vagy közvetlenül,
vagy „csak” érzelmileg.
Ezek a II. Világháborúhoz kötődő évfordulók : az első évforduló 1943. Január
13.-ához, a 2. Magyar Hadsereg tragikus
sorsához kötődik, ahol a 217 ezer főből,
az urivi áttörés során lőtt sebbel, fagyhalállal, sebesüléssel 120 ezren dőltek ki a
csatasorból.
A második évforduló 1945 január
24.-éhez kötődik. Ekkor szabadult fel az
utolsó koncentrációs tábor, melyekben
több, mint 600 ezer honfitársunk esett

Útravalóként Böjte Csaba ferences rendi szerzetes könyvéből „Hiszek a szeretet
végső győzelmében” idézünk:
„ Nekünk olyan Istenünk van, aki nem
kihúzott derékkal, hollywoodi mosollyal
viszi a maga keresztjét, és nem csípőből
tüzel a keresztúton, hanem vérzik, szenved , elesik, összevegyül a sárral, sír, vérrel
verejtékezik. Látszólag értelmetlenül szenved, de nem adja fel, nem tér le a szeretet
útjáról. Hűséges mindhalálig. Azt gondolom, hogy nekünk is ez a feladatunk.
Bármi is történik bármilyen fájdalom is ér
bennünket, ne adjuk fel!
Higgyünk a szeretet végső győzelmében! Higgyünk abban, hogy mindenek
ellenére van feltámadás, van örök élet.”

Ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn.e. 3:16 )
Miserend a Nagyhéten és Húsvétkor:
2013. március 23. szombat
– Virágvasárnap 17:30 óra
2013. március 28.
Nagycsütörtök 16:30 óra
2013. március 29.
Nagypéntek 16:30 óra
2013. március 30.
Nagyszombat 16:30 óra
2013. március 31.
Húsvétvasárnap 8 óra
2013. április 01.
Húsvéthétfő 8 óra
Amit mindenkinek tudnia kell:
- a plébániai lakást felújítottuk, hasznosítottuk, - püspöki engedéllyel, - rászorult család érdekében, ők vállalták
ellentételezés nélkül a templom körüli
teendők (kert, külső takarítás stb.)
- egyházközségi hozzájárulás (egyházi
adó) befizetését kérjük településünk
lakosságától. Összege jövedelemmel
rendelkezőként 2500 Ft, mely az egyházközség fennmaradásának alapvető
feltétele.
- E-mail címünk: urhidatemplom@gmail.
com
- Napi informálódás facebook oldalunkon: Úrhidai RK Egyházközség
- általános információk és elérhetőségek Úrhida honlapján: www.urhida.hu

Várunk tehát mindenkit a Nagyhét és
különösen a Húsvét Vigiliájára.
„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy
az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz

Végezetül kívánunk mindenkinek kegyelemteljes, áldott húsvéti ünnepeket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

áldozatául az esztelen Holokausztnak.
A megemlékezést nagyon látványossá
tette, hogy a világháborús eseményeket
dokumentumfilmen követhettük. Az eredeti dokumentumok összefoglaló filmje
1932-től- 1945-ig átfogták a jelentősebb
politikai és harctéri eseményeket. A film
több órás terjedelmű, így csak egy részét
sikerült áttekinteni, folytatása egy következő összejövetel napirendje lesz.
Még ezen az összejövetelünkön került
sor a témához kapcsolódó könyvbemutatóra: Prepszent János klubtagunk AZ
édesapja 1941-42-es háborús naplóját
könyvé szerkesztette, amiről ismertetőt
tartott és a tagságot egy-egy könyvel
megajándékozta.
Február 09.-én a Barátság Klub kis csoportja képviselte Úrhidát a fűlei kistér-

ségi farsang mulatságon. Csak dicséret
illeti a figyelmes és jól szervező házigazdát a színes műsorért, melyhez egy
klubbeli versmondónk is sikeresen hozzájárult, megmentve az úrhidai „becsületet” /Ugyanis minden falu vitt valamilyen vidám műsorszámot/.
A több, mint kétórás műsoron vigadva,
nosztalgiával gondoltunk vissza azokra a
szép időkre, mikor a klubunk fiúi nőnapi
műsorral szórakoztatta az erre fogékony
lakosságot, amit Ívó napon a hölgy tagjaink sikerrel kontráztak.
Érdemes lenne újra ott lenni egy-egy humoros jelenettel hasonló összejövetelen,
mint a fűlei volt!
Márciusi programjaink is hasonló gazdag eseményeket tartogatnak.
Lajkóné, Mariann

Úrhidai Római Katolikus Egyházközség
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KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT
A Polgármesteri Hivatal
ügyfélfogadási rendje:
Hétfô: 8.00-12.00 és 12.30-16.00
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:
Dózsa Márta
Hétfô: 8.00-10.00 óráig
Tel.: (70) 247-0746
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
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
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

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
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

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 - Székesfehérvár,
Polgármesteri Hivatal
Városház tér 1. fsz.
Építésigazgatási Iroda: (22) 537-177
Ügyfélfogadási idô:
Hétfô: 13-00-15.00 óráig
Szerda: 8.00-12.00, 13.00-18.00 óráig
Péntek: 8.00-12.00 óráig
Járási Hivatal
Székesfehérvár, Honvéd utca 8.
Ügyfélfogadási idô:
Hétfô: 13-00-15.30 óráig
Szerda: 8.00-12.00, 13.00-15.30 óráig
Péntek: 8.00-12.00 óráig

Fogorvosi ügyelet:
Tel.: (22) 502-140
Munkanapokon:
16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig
Hétvégén:
az utolsó munkanap 16.00 órától az Lakossági Szennyvízszippantás:
elsô munkanap reggel 8.00 óráig
ÓZON KFT. Szfvár. Várfok u 1
Tel: 22/ 315-307, 505-320
Állatorvosi szolgálat:
Dr. Somogyi Lajos
Segélyhívók:
Tel: (22) 363-117
Rendôrség: 107
Szabadbattyán, Széchenyi u. 16/a.
Tûzoltók:
105
Mentôk:
104
Gyógyszertár nyitva tartás:
Hétfôt-péntek: 8.00-18.00 óráig
Hirdessen az Úrhiai Hírekben!
Tel: (22) 789-195
Könyvtári nyitva tartás:
Hétfô: 13.00-16.00 óráig
Szerda: 14.00-17.00 óráig

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.

