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A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK 
TÁJÉKOZTATÓJA A 2010. OKTÓBER 3-AI

POLGÁRMESTER ÉS ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 
VÉGLEGES EREDMÉNYÉRŐL

A Helyi Választási Bizottság nevében tájékoztatom a tisztelt 
lakosságot a 2010. október 3-ai polgármester és önkormány-
zati képviselő választások lebonyolításáról és eredményeiről.

A törvényi határidő lejártáig, 2010. szeptember 3-án 
16 óráig 1 polgármester jelölt és 12 képviselő jelölt kérte
nyilvántartásba vételét a választási bizottságtól. A szükséges 
számú ajánlószelvényt mindnyájan összegyűjtötték, azok 
ellenőrzése megtörtént. A jelölteket a választási bizottság
nyilvántartásba vette.

A választás előkészítése és lebonyolítása szakszerűen zaj-
lott, a választás napján a voksolás rendben folyt, az eredmény 
megállapítása is időben befejeződött. 

A névjegyzékbe felvett választópolgárok száma 1811 fő,
a szavazás napján felvett (igazolással szavazó) választópol-
gár 2 fő volt, szavazóként megjelent 833 fő. A részvétel tehát 
az országos átlagoz közeli, 45,95 %- os volt. 

A választással kapcsolatban kifogást nem emeltek. 

A választás hivatalos eredménye:
Polgármester: Bognár József - 804 érvényes szavazat

Önkormányzati képviselők:
Farkas Ferenc - 357 érvényes szavazat
Fritz Mihály - 368 érvényes szavazat
Jánosi László - 372 érvényes szavazat
Kovács Elemérné - 414 érvényes szavazat
Polyák István  - 391 érvényes szavazat
Soós Tamás - 401 érvényes szavazat

 Csillahó Tamás
 HVB. elnöke

Tisztelt Úrhidai polgárok!

Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, hogy 2010. október 
13-én megalakult Úrhida Községi Önkormányzat Képviselő-
testülete.

Felső sor: Soós Tamás, Bognár József polgármester, Jánosi László alpolgármester.
Alsó sor: Polyák István, Farkas Ferenc, Boda Zsuzsanna körjegyző,

Kovács Elemérné, Fritz Mihály

Polgármesteri Hivatal
Ünnep környéki ügyfélfogadási rendje

2010. december 24. (péntek) Zárva
2010. december 27. (hétfő) 08.00-12.00, 12.30-15-00-ig

2010. december 28. (kedd) Nincs ügyfélfogadás
2010. december 29. (szerda) 13.00-15.00-ig

2010. december 30. (csütörtök) Nincs ügyfélfogadás
2010. december 31. (péntek) Zárva

TISZTELT ÚRHIDAI LAKOSOK!

A téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkák zavartalan lebonyolítása 
végett, kérjük Önöket, hogy gépjárműveiket

ne hagyják a közterületeken.

Boda Zsuzsanna
körjegyző
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Képviselői körzetek kialakításával szeretnénk a lakosság és az 
önkormányzat közti minél szélesebb körű párbeszéd lehetőségét 
elősegíteni, ami az információ oda-vissza áramlásának lehetőségét 
biztosítja, de bárki fordulhat bármelyik képviselőhöz szimpátia, 
vagy egyéb okok alapján is.

Kedves Úrhidaiak!

Közeleg a karácsony, a családok legszentebb, legmeghittebb 
ünnepe. 

Az egymáshoz való hozzáállásunk nemcsak a mellettünk élő 
emberek jó közérzetét, de talán nem túlzás, ha azt mondom a mi 
életünk sikerességét is, eldöntheti. Elég, ha a rövid nappalokra, a 
későn érkező reggelekre és a korán leszálló estékre gondolunk.
Mindennapjainkban is elég nagy a zűrzavar, év végi zárás, kará-
csonyi nagybevásárlás, takarítás, ajándékkészítés, családi prog-
ramok torlódnak egymásra. Mégis a hozzánk közelítő ünnep, 
karácsony ünnepe egyre nagyobb fényességgel világít ebben a 
sötétségben. Várjuk a megérkezését, csendességét még talán akkor
is, ha nincs kivel megosztanunk ezt a napot. 

Mi tehát a karácsony titka? Megmutassa a szeretet útját, 
hogy megváltsa életünket. A szeretet nem forradalmakkal és 
törvényerejű rendeletekkel, határozatokkal, nem többségi sza-
vazatokkal jön létre, hanem úgy, hogy rájövünk, szükségünk van 
egymásra. Ne gondoljunk rózsaszínű álomra, hiszen az élet gond-
jait, úgy tűnik, nem spórolhatjuk meg. Gondoljunk gyermekeink 
örömére a karácsonyfa alatt, gondoljunk egy idős személyre, aki-
nek elintéztünk egy-egy ügyet, gondoljunk önmagunkra, amikor 
sikerült elrendezni egy-egy nézeteltérést. Ha egymást tápláljuk, 
kiegészítjük egymás hiányosságait, értelmet és örömöt adunk 
egymás életének. Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a 
vele járó békesség tegye széppé az ünnepeket. Kívánom, hogy az 
ünnepi idő akár egyedül, akár szeretteik körében töltik a karác-
sonyt, segítse Önöket igazi kikapcsolódáshoz, testi, szellemi és 
lelki megújuláshoz, feltöltődéshez, felgyógyuláshoz, hogy az 
újesztendőt új szívvel és újult erővel kezdhessük. 

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 új-
esztendőt.
  
 Bognár József
 polgármester

Télálomban

Angyal küldte, végtelen hó, 
Tiszta, könnyű, friss, szikrázó, 

Jégfehér bársonytakaró, 
Puha álom, reményt adó. 

Fenyőfák örök ruháján 
- Szokatlanul élesen tán - 

Felcsillan egy bágyadt sugár, 
Mit a Nap már búcsúnak szán. 

Téli kívánság teljesül. 
Hunyd le szemed, úgy nézz körül, 

S újra hiszed, a szán repül; 
Gyermek lehetsz most legbelül.

Képviselő Körzetek:

1. Kovács Elemérné Kossuth u. 13.
2. Fritz Mihály Arany J. u. 15.
3. Farkas Ferenc Arany J. u. 103.
4. Polyák István Szegfű u. 11.
5. Jánosi László Kossuth u.152.
6. Soós Tamás Kossuth u. 166.

Tisztelt Úrhidai Polgárok!

Régi adósságot törlesztünk, amikor most köszönetet mon-
dunk az Önkormányzat Dolgozóinak segítségükért.

Évek óta, amióta a Katolikus Karitász megbízást kapott az 
EU-s élelmiszercsomagok kiosztására, mindig nagy segítsé-
günkre voltak és vannak a lebonyolításban, hogy az adomá-
nyok mielőbb célba jussanak. Köszönjük!

A betlehemi Kis Jézus ölelő szeretetével kívánunk Nekik, 
családjuknak és az újság valamennyi olvasójának szép adventi 
készületet és áldott, békés Karácsonyt.

                                                  Úrhidai Karitász Csoport
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KÖZÖSSÉGI HÁZ AVATÓ

Úrhidán  2010 az avatások éve: tavasszal az egészségházat, 
nyár elején a közparkot és a játszóteret avattak, számos utca 
megújult, parkolók készültek. 

V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelős államtitkár kiemelte: 
a Fejér megyei Úrhidán, az országban elsőként adják át a bővített, 
teljes külső és belső felújítással készült, akadálymentesített és 
számtalan új funkciót nyert közösségi épületet. 

A lakosságszám az elmúlt időszakban dinamikusan növekvő 
tendenciát mutat. 1990-ben 1135-en éltek a faluban, a 2010-es 
friss adat pedig 2400 lelket jelez! A fejlődés országos viszonylat-
ban is egyedülálló.   

Az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására az Új 
Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében pályáztak si-
keresen. Az 51,5 millió forint támogatás mellett a 16 milliós önrész 
vállalása tette lehetővé az épület bővítésén, külső és belső felújí-
tásán, korszerűsítésén, akadálymentesítésén túl a szükséges esz-
közök beszerzését, valamint a három éven keresztüli hozzájárulást 
a működtetési költségekhez. Színháztermet, könyvtárat, teleházat 
és számos egyéb helyiséget alakítottak ki a közösség számára.
 Az elmúlt években felerősödött az önkormányzat és a civil 
szervezetek közötti együttműködés, a közös tenni akarás. A létre-
hozott Civil Kerekasztal megbeszéléseinek eredményei jelentős 
hatással vannak a település társadalmi viszonyainak és kulturális 
életének alakulására.

 V. Varga József

Szakmai fórum ifjúsági közösségekről

A helyi fi atalok aktív szerepvállalása a település közösségi éle-
tében elengedhetetlen ahhoz, hogy egy hatékony és eredményes 
közösségi szolgáltatásokat használni és fenntartani képes, gaz-
dasági, kulturális és közéleti értelemben reproduktív közösség 
alkossa a település lakosságát.

A felvázolt célok megvalósításának elősegítése érdekében a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium, a Vidékfejlesztési Képzési és Szak-
tanácsadási Intézet, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat, valamint 
a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat szakmai tájékoztató kon-
ferenciát szervezet Ifjúsági közösségek vidéken címmel. 

Az ország hat régiójában megrendezésre kerülő konferencia 
nyitórendezvényének településünk adott otthont. A nap fókuszá-
ban a vidéki térségekben tevékenykedő ifjúsági civil közösségek, 
ifjúsági szakemberek, valamint a helyi vidékfejlesztési szereplők 
összekapcsolása, a szakmai együttműködések kialakításának 
elősegítése áll. Mindezek érdekében a működésüket megkezdő 
IKSZT-k munkatársainak felkészítése is kiemelt cél, amelyhez 
kapcsolódóan a régióban tevékenykedő szakmai-módszertani 
támogatást biztosító szervezetek mutatják be, hogy mit kínálnak 
az IKSZT-k számára, illetve milyen kérdésekkel fordulhatnak 
hozzájuk az IKSZT működése érdekében foglalkoztatott munka-
társak, szakemberek.

Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér program alapvető
célja, hogy olyan közösségi tér jöjjön létre a kistelepüléseken, 
amely befogadja és segíti a helyi közösségi indíttatású, illetve 
közösségi célú kezdeményezéseket, folyamatokat. Lehetőséget 
teremtsen a település minden korosztálya számára a helyi igé-
nyeik, szükségleteik kielégítésére, teret adva önszerveződő 
képességük kiteljesítéséhez. 
 Bognár József
 polgármester

Meghívó
Úrhida Község Településfejlesztési Akcióterv 

aktualizálásának, újragondolásának
nyitó fórumára ezúton tisztelettel meghívom.

  A fórum helye:
Úrhida, Polgármesteri Hivatal.

A  fórum ideje:
2011. január. 19. (szerda) 18,00 óra

Sok szeretettel várok minden érdeklődőt.

Bognár József
polgármester

Tisztelt Lakók!

Szeretném felhívni a lakosság fi gyelmét, hogy a Közmeg-
hallgatás várható időpontja 2011. január 28-án 17 óra.

Ezúton szeretném megköszönni a képviselő-testület,
valamennyi civil szervezet  és a lakosság munkáját, akik

bármi módon segítettek akár a rendezvények szervezésében, lebon-
yolításában vagy az önkormányzat területeinek

rendezésében, csinosításában, az önzetlen, odaadó munkájukat.
                                                                              

Bognár József
polgármester     
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Az óvodában fontos a jól kialakított, rugalmas napirend, amely 
ala-kítható, de biztonságot, rendszerességet ad az óvodai életünkbe.
Ugyanakkor igyekszünk sok tevékenységgel, programmal változa-
tossá tenni a gyermekek mindennapjait, ezáltal is megvalósítva a sok-
oldalú fejlesztést.

Az év elejétől kialakult a rendszeres – nem kötelező – külön prog-
ramok heti rendje, amelyben mindenki találhat magának megfelelő 
elfoglaltságot, ha szeretne. A hétfő délelőttökön hittan, kedden reggel 
karate edzés, szerdán játékos angol foglalkozás (és december elején 
még uszodai oktatás is) csütörtökön pedig népi tánc a program.

Logopédusunk, Misi bácsi kedden, csütörtökön és pénteken 
délelőtt foglalkozik a gyerekekkel valamint „kis manók 10 perce”-t 
tart a nagycsoportosoknak.

Ősszel, amíg az időjárás engedte a lehető legtöbb időt a szabad-
ban töltöttük. A középső Katica csoport tagjai Vígvári György szíves 
invitálására lovas kocsival ellátogattak a helyi Póni klubba, ahol 
Ficánkán – a kedves, barátságos pónin lovagolhattak is.

Mivel intézményünk is csatlakozott az ovi-zsaru programhoz két 
rendőr néni érkezett a nagycsoportba október végén. Akik a bizton-
ságos közlekedésről, a rendőrök munkájáról tartottak előadást bábok 
segítségével, majd alig győztek válaszolni a gyerekek érdeklődő kér-
déseire.

November elején dr. Kiss Piroska fogszakorvos kereste fel 
óvodánkat és végezte el az éves fogászati szűrést a csoportokban.

November 19-én a „Szép korúak napján” egy csokor verssel és 
dallal köszöntötték óvodásaink az időseket.

Novemberben a Szülői Szervezet jótékonysági ruhabörzét ren-
dezett, amely nagyon eredményesen zárult. Ezúton is köszönjük 
nekik a szíves munkájukat és mindazoknak, akik hozzájárultak a 
vásár sikeréhez segítségükkel (árusítás, gyűjtés)!
Az így befolyt összeget Mikulás csomagokra fordította a szervezet.

December 03-án délelőtt Papp Ági bábművész előadásában a 
„Brumi születésnapja” című zenés bábelőadást tekintettük meg.

December 06-án – mivel nálunk az oviban nagyon sok jó gye-
rek van - megérkezett hozzánk a Mikulás, aki mindenkinek hozott 
csomagot. A nagycsoportos óvodások az iskolai Mikulás ünnepségen 
is vendégeskedtek.

Advent a várakozás időszaka, a csoportszobák kidíszítésével, ér-
zelmi ráhangolással is felkészítjük a gyerekeket a közelgő ünnepre. 
Decemberben három alkalommal csoportonként egy-egy csütörtök 
délután (15.30 – 17 óráig) szervezünk adventi kézműves délutánt 
ahova a szülőket, testvéreket is várjuk.

• December 02-án Pillangó csoport
• December 09-én Katica csoport
• December 16-án Süni csoport

December 15-én zenés karácsonyi előadást nézhetünk meg a
Palánta társulat közreműködésében.

December 21-én (kedden) Nagykarácsonyba a Mikulás házba 
tervezünk kirándulást a nagycsoportosokkal.

December 22-én lesz az óvodai karácsonyi délelőttünk.

Előzetes a várható programjainkból:
Február 11 „Télbúcsúztató” gyermek farsang délelőtt melyre a 

szülőket is várjuk szeretettel.
Március 03-án 16 órakor Szülői értekezlet a nagycsoportos 

szülők részére, az iskolával kapcsolatos tájékoztatóval. Vendégünk 
lesz a Géza Fejedelem Általános Iskolából Liedermajer Heléna 
tagintézmény-vezető és a leendő elsős tanító néni Kissné Körmendi 
Elvira.

Március végén fényképezés lesz az óvodában.

Nagyon sok önzetlen segítséget kaptunk a helyi vállalkozóktól, a 
szülőktől, amelyet a gyermekek nevében köszönünk!

A teljesség igénye nélkül: Luczás Viktor, Pereczes Zita, Jánosi
Tibor, Vígvári György - segítségük által szépültek meg a csoport-
szobák ablakai, új sötétítő függönyök kerültek két szobába, a kis Süni 
csoport szobájának a fala is vidámmá, színessé vált.

Óvodánkat támogathatják alapítványunkon keresztül is; 
„Az úrhidai óvodásokért és óvodáért alapítvány”
Adószám:18497094-1-07
Számlaszám:72900075-10500666

Többen kerestek meg bennünket azzal, hogy felajánlanának szá-
munkra játékokat. A megunt már nem használt, de jó állapotban lévő 
játékeszközöket szívesen fogadjuk, köszönjük szépen!

A tavaszi időszakra tervezzük az udvari játékok felújítását, rendbe-
tételét, amelyhez szívesen vesszük a felajánlott segítséget!

Az óvoda dolgozóinak nevében is kívánok:

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Békés, Boldog Új Esztendőt!

 Szalainé Bozsák Szilvia
 intézményegység-vezető

Óvodai életünk
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Előző számunk óta eltelt időszakban az ÁMK Géza Feje-
delem Általános Iskolában a következő események történtek.

Szeptember 22-én, szerdán délelőtt a Sárpentelei Parkerdőben 
tartottuk akadályversenyünket, ahol csapatokban versenyeztek 
gyermekeink. Hagyományainkhoz híven az egyes állomáso-
kon a pedagógusok többségében a természettel kapcsolatos 
játékos, logikai és ügyességi feladatokkal várták a tanulókat. 

Szeptember 24-én Fut a falu rendezvény lebonyolításában 
vettünk részt, amiről a honlapon olvashatnak.

Idén szeptemberben korlátozott számban az Óvoda 
szervezésében önköltséges úszás oktatásban részt vehettek az 
érdeklődők.

Október 5-én és november 23-án délután a szülőket vártuk 
fogadóórára. Október elsején gyermekeinket a szabadbattyáni 
fogorvosi rendelőben fogászati szűrővizsgálatra vittük.

Október a természet hó-
napja iskolánkban, aminek 
a programjait Bán Balázs 
tanár Úr állította össze és 
bonyolította le. Szeptem-
ber végén a hulladékpapír, 
PET palack és elektronikai 
hulladék gyűjtés eredmé-
nyesen megvalósult, diák-
jaink majdnem 5,6 tonna 
papírt gyűjtöttek. Az alsó 
tagozatban a 4. osztályosok 
lettek az elsők, a felsőben a 
5. osztályosoknak sikerült a 
legtöbb mennyiségű papírt 
összegyűjteni. A hulladék 

bevételét az osztályoknak visszaosztottuk és természetesen 
jutalmazásra fordítottuk. A bevételt felhasználásáról minden 
osztály maga döntött. 

Október 4-én az időjárás és a talajviszonyok miatt a tervezett 
jenői kerékpártúra helyett gyalogtúrát szervezett a Csetébe
Balázs bácsi. A programon 25 tanulónk vett részt. 

Szabó Gyöngyi tanárnő ősszel a veszprémi Petőfi  Színház 
három gyermekelőadására mérte fel az igényeket, de sajnos 
erre a rendezvényre sem volt elegendő jelentkező.

Október 8-án délután különbusszal a Vértesbe, Csókakő és 
környékére kirándulhattak gyermekeink. Nemcsak tanulóink, 
de hozzátartozóik is szép számmal részt vettek a Bán Tanár Úr 
által szervezett programon, ahol a Csókakői Várat tekintették 
meg és a Vértesbe tehettek kisebb túrát az érdeklődők.

Október 13-án délelőtt minden tanulónk és az óvodások 
is a Vertikál Zrt. által biztosított Öko-játszóházban tölthetett 
el egy-egy fél órát. A programon az oktató tablók mellett a 
különböző szelektív hulladékgyűjtést népszerűsítő játékokon 
keresztül ismerhették meg diákjaink a hulladékok megfelelő 
kezelését. 

Október 15-én a negyedik osztályos tanulók és táncszak-
köröseink léptek fel az Úrhida Közösségi Ház avató ünnep-
ségén.

Október 22-én tartottuk megható, emlékezetes ünnepsé-
günket a köztársaság kikiáltása alkalmából, Bognár Andrea 
tanárnő szervezésében. Az ünnepséget követően Fekete Józsi 
bácsi személyes élményeit mesélte el és ehhez a Köztársaság 
kikiáltásához kötődő emléktárgyait mutatta be, amin keresztül 
e nehéz időszak mindennapjait jobban megismerhettük.

  
Az ünnepséget a diákközgyűlés követte, majd este a

Halloween Teadélutánt szerveztünk a gyermekeknek a Szülői 
Munkaközösséggel. A hónapban meghirdetett töklámpás 
készítő verseny alkotásait a teadélutánon, az Önkormányzat 
előtt állítottuk ki és tekinthették meg az érdeklődők.

November az egészség hónapja volt Gazdagné Schneider 
Diána tanárnő szervezésében. Tanulóinknak osztályonkénti 
bontásban a hónap folyamán a folyosón lévő élelmiszer-pira-
mis építése volt a feladatuk. Plakátkészítő versenyt hirdettünk 
meg minden tanulónknak a következő témakörökben: „Zöld-
ség gyümölcs, ez kell nekünk!” „Nassoljunk egészségesen!” 
Reklámozzuk az egészséget!” 

  
November 13-án rendeztük hagyományos egészségnapun-

kat. Idén az ÁNTSZ-től és a Mentőállomásról hívtunk meg 
előadókat, akik az elsősegélynyújtásról, az állatokról az em-
berre terjedő betegségekről és a családi életről tartottak érdekes 
előadásokat. A többi tanórán erőpróbán, szűrővizsgálatokon, 
egészséges étel és SAMBO italkóstolón vettek részt gyerme-
keink. Az alsósok az utolsó órában egészségtotót töltöttek ki, 
míg a felsősök a dohányzás káros hatásaival ismerkedhettek 
meg.

Iskolánk hírei
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November 13-án rendeztük hagyományos egészségna-
punkat. Idén az ÁNTSZ-től és a Mentőállomásról hívtunk 

meg előadókat, akik az 
elsősegélynyújtásról, az álla-
tokról az emberre terjedő 
betegségekről és a családi 
életről tartottak érdekes 
előadásokat. A többi tanórán 
erőpróbán, szűrővizsgálato-
kon, egészséges étel és 
SAMBO italkóstolón vettek 
részt gyermekeink. Az alsó-
sok az utolsó órában egész-
ségtotót töltöttek ki, míg a 
felsősök a dohányzás káros 
hatásaival ismerkedhettek 
meg.

November 18-án a harmadik osztályból Király Lilla, Soós 
Benedek és Suha Alexandra Sárkeresztesen szövegértési verse-
nyen vettek részt és második helyezést értek el. Felkészítő 
és kísérő tanáruk osztálytanítójuk Szalainé Cseh Katalin. 
Tanítónőnk vezetésével a színjátszó szakkörösök a Szüreti 
Felvonulásra készültek kis műsorral, de sajnos az időjárás
miatt ez nem valósulhatott meg. Így az idősek napján
november 19-én szakköröseink is előadásukkal köszöntötték 
az idősebb korosztályt.

November 19-én Nádasdladányban vettek részt gyerme-
keink tanulmányi versenyen. Első helyezést szerzett a másodi-
kas Szalay Alexandra alsós versmondás kategóriában. Máso-
dik helyezést ért el a 3. 4. osztályosok matematika versenyén 
a 3. osztályos Soós Benedek, a harmadikas Suha Alexandra 
az alsós ének vetélkedőn és az első osztályos mesehősök csa-
pata (csapattagok: Knauer Csenge, Markovits Vivien, Skoda 
Anita). Harmadik helyezett lett Kiss Csenge első osztályos 
versmondás kategóriában, meserajz versenyen a 4. osztályos 
Esőcseppek csapata, az activityn résztvett 8. osztályosok és a 
környezetvédelmi versenyen induló szelektív kukázók felsős 
csapata. Különdíjban részesült a madárijesztőt készítők csa-
pata: Balogh Dóra, Dömös Ágnes, Dömös Róbert.

November 22-én a nagycsoportosokat leendő tanítónőjük 
Kissné Körmendi Elvira várta az iskolába, ahol az iskolai élet-
tel ismerkedhettek a leendő elsősök.

December az adventi készülődés jegyében telik Kálmánné 
Szerényi Judit vezetésével. Hetente délutáni kézműves fog-
lalkozáson vettek részt gyermekeink szép számmal.

- december 2-án mozgatható Hópihe díszek készítés
- december 9-én Kreatív Karácsony címmel

December 3-án hagyományainhoz híven Mikulás bált 
szerveztünk a szülőkkel közösen. A Mikulás ünnepséget
december 6-én Kissné Körmendi Elvira tanárnő szervezett az 
alsósoknak, ahova a nagycsoportosokat is meghívtuk.

  

További decemberi programunk:
- december 15. 9 óra karácsonyi bábszínház az alsósoknak 

(Palánta)
- december 16. (csütörtök) 16 órakor karácsonyi műsor a 

falunak
- december 17.(péntek) 11órától karácsonyi műsor az iskolá-

soknak

Házi tisztasági versenyünkön a tiszta, rendes osztály 
minősítést szeptember óta a felsőben az 5. osztály, alsóban 
pedig a 4. osztály nyerte el legtöbbször.

2009. szeptemberében megkaptuk a tavaly év végi Apáczai 
Kiadó önkéntes országos értő olvasásának felmérésnek ered-
ményét. Minden alsós évfolyamon az eredményünk megha-
ladja az országos, fővárosi és városi iskolák átlagát is az
alábbiak szerint:

Szakmai és informatikai célokra 189 ezer forint támogatásra 
pályáztunk, amiből 1db laptopot és 1db PC állomást szerez-
tünk be.

A Nemzeti Civil Alap pályázatán alapítványunk 220 ezer 
forintot nyert, amiből laptopot és egyéb irodai anyagokat és 
eszközöket vásároltunk.

Alapítványunk a környezeti nevelés témakörben a „Négy 
évszak Úrhidán” programsorozatra 1.081.680 forint támo-
gatást nyert. A képzéshez egy laptopot és nyomtatót szerez-
hettünk be eszköztámogatásként.

December 16-án 16 órától iskolánk karácsonyi ünnepségére 
az önkormányzat nagytermében minden érdeklődőt szeretettel 
várunk.
 Liedermajer Heléna
 Intézményvezető

 

     
 95,54% 84,98%   
  % 73,58%  
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Tisztelt Szülők!

Az úrhidai ÁMK Géza Fejedelem Általános Iskola 
szeretettel várja és visszavárja az általános iskolás és leendő 
iskolás gyerekeket.

Iskolánk előnyei a következők:
- kis létszámú osztályok (9-18 fős),
- szakképzett, fi atal, energikus tantestület,
- változatos szervezeti formák a tanórákon: frontális és 

egyéni munkán kívül a csoportos, differenciált és páros 
munka

- sokszínű tanórán alkalmazott módszerek jellemzőek a 
bemutatásra, ismeretrögzítésre, képességfejlesztésre és az 
ellenőrzésre, értékelésre

- a gyermek képességeihez mért maximális előrehaladás,
- kiemelkedően jó, összetartó iskolai közösség,
- alapképességek biztos megszerzése,
- alaposabb odafi gyelés minden tanulóra,
- felzárkóztató, korrepetáló órák és ingyenes logopédiai 

foglalkozás,
- szakköri lehetőségek széles skálája,
- hónapról-hónapra változó, sokszínű programok,
- szerepelési lehetőség biztosítása,
- 7. és 8. osztályosoknak a vizsga által megszerzett vizsga-

rutin,
- versenyeken elért szép eredmények,
- 2006-ban 2008-ban és 2010-ben tanulóink 100%-át, 

2009-ben 91%-át vették fel az általuk megjelölt első vagy 
második helyre.

- Az országos matematika és szövegértési kompetencia fel-
mérésben iskolánk eredményei általában átlag felettiek. 
2009-ben matematikából a 6. osztályban az országos át-
lagot 19 és 28 ponttal haladtuk meg, míg a városi iskolák 
átlagát 26 és 38 ponttal. Magyarból az országos átlagot a 
nyolcadik osztály 29 ponttal, míg a városi iskolák átlagát 
41 ponttal előzte meg

- testnevelés órák keretében választható karate és táncfog-
lalkozás

- közepes tárgyi feltételek, modern számítógéppark internet 
hálózattal, sokféle taneszköz

- nemzeti és hagyományos ünnepek méltó megünneplése 
(sportnap, egészségnap, mikulás és karácsonyi ünnepség, 
mikulás és farsangi bál, Ki mit tud, akadályverseny,
gyereknap, anyák napi ünnepség és október 23-i, március 
15-i megemlékezés, ballagás)

 Iskolánk tantestülete

Iskolánk bemutatkozása
Iskolánk az ÁMK Géza Fejedelem Általános Iskola 9 ta-

nulócsoporttal, 8 osztállyal és egy napközis – tanulószobás 
csoporttal működik, jelenleg 110 tanulólétszámmal. Osz-
tálytermi, nem szaktantermi rendszerben működünk, amit 

sokkal otthonosabbnak, családiasabbnak tartunk és nem 
mellékes, hogy nem kell vándorolniuk óráról órára a gyere-
keknek.

Iskolánk legfőbb előnye a kis létszámú osztályok (9-18 
fős), ami leginkább alkalmas a képességekhez igazodó 
foglalkoztatásra. Az alacsony létszámú osztályokban ta-
nulók az alapképességeket biztosan elsajátítják, minden 
tanulóra alaposabban oda tudunk fi gyelni és több szerep-
lési lehetőséget kapnak diákjaink a tanórákon és a ren-
dezvényeken egyaránt. Változatos szervezeti formákat 
alkalmazunk a tanórákon, a frontális és egyéni munkán 
kívül a csoportos, differenciált és páros munka is gyakori. 
Az alkalmazott módszereinkre a sokszínűség, játékosság 
jellemző, a bemutatás, ismeretrögzítés, képességfejlesztés, 
az ellenőrzés, értékelés szempontjából egyaránt.

Számítástechnika tantárgyat már a 3. osztálytól tanítjuk. 
Oktatott idegen nyelvünk a tanórai keretben a német, amit 
4. osztálytól tanulnak gyerekeink. Angol nyelvet két cso-
portban szakköri formában oktatunk jelenleg. Iskolánkba a 
gyerekeket nemcsak korrepetálás formájában zárkóztatjuk 
fel, hanem ingyenes fejlesztő és logopédiai foglalkozásokat 
is tartunk.

Jelenleg közepes tárgyi feltételekkel rendelkezünk: töb-
bek között 14 gépből álló számítógépparkkal és internet 
hálózattal és sokféle taneszközzel. A 4000 példányszámú, 
többségében új kiadványokkal felszerelt könyvtárunk a 
Közösségi Ház falukönyvtárban lett elhelyezve.

A mindennapos testnevelés nálunk már minden alsós 
osztályban működik, a tanítás előtt 10 perccel kezdett 
sportjellegű foglalkozások keretében, azokon a napokon, 
amikor nincs testnevelés óra. A 2008/2009-es tanévtől a 
testnevelés órák keretében választhatóan karate és társas-
tánc foglalkozásokat tartunk heti egy alkalommal. További 
heti egy szakköri órát biztosítunk a karatéra és társastáncra.

A felvételire, továbbtanulásra való felkészítést nem-
csak a hagyományos számonkérési módon, felvételi 
előkészítőkkel, házi és más versenyeken való részvétellel 
valósítjuk meg, hanem 7. osztályban év végén és 8. osztály-
ban félévkor és év végén magyar nyelv és matematika tan-
tárgyból vizsgajellegű beszámolót tartunk. Így az ismeretek 
átismétlésén, rögzítésén túl a vizsgarutint is megszerezhetik 
a felvételi vizsga előtt álló diákjaink.

Felvételi eredményeink jók, tanulóinknak 2006-ban és 
2008-ban a 100%-át, 2007-ben 86%-át, 2009-ben a 91%-
át és 2010-ben a 100%-át felvették azt általuk megjelölt 1. 
vagy 2. helyre. 

Az országos matematika és szövegértési kompetencia fel-
mérésben iskolánk eredményei kategóriánkban szinte min-
den alkalommal átlag felett voltak.

2009 májusi országos kompetenciamérés eredményét 
megkaptuk, ami szerint minden osztályunk mindkét tan-
tárgyból az országos átlagot jóval meghaladta, kivétel a 
szövegértés 6.évfolyam, ahol az országos átlaggal pontosan 
megegyező lett a pontszámunk.
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A tanórán kívüli programok, foglalkozások széles válasz-
tékát kínáljuk tanulóinknak, amit részben igényektől 
függően tudunk tovább működtetni. Idén a tömegsport 
labdarúgás, énekkar, társastánc, furulya, ügyes kezek, in-
ternet, színjátszó és az említett angol, társastánc, karate és 
hittan és bibliaismereti szakkörre volt elegendő jelentkező. 
De a szakköri kínálatunk között szerepelt a népi játékok, 
természetvédelem, diákújságírás is. Havonta más és más 
témakörökben szervezik meg pedagógusaink a sokszínű 
tanórán kívüli programokat, pl: természetvédelem, egész-
ség, logika hónapja.

A nemzeti ünnepek méltó megünneplése mellett már 
évek óta hagyomány a sportnapunk, a Mikulás ünnepség 
mellett a Mikulás-bál, karácsonyi megemlékezés (amit dél-
után is megtartunk a falu lakosainak), a farsangi bál, a Ki 
mit tud? és az akadályverseny a Pentelei Parkerdőben. Az 
anyák napját osztályonként ünnepeljük meg. Nyílt napot, 
fordított napot minden évben tavasszal tartunk, a gyermek-
napot is egész napos program keretében ünnepeljük meg. 
Nyári tábort az elmúlt években az igényeknek megfelelően 
napközis tábor formájában szerveztük. Erdei iskolát igény 
szerint szervezünk gyermekeinknek. 2003-ban indítottuk 
el új, hagyományőrző céllal az egészségnapunkat, ahol az 
egészséges életvitellel nemcsak elméletben, hanem gya-
korlatban is megismerkedhetnek tanulóink. Iskolánkban a 
tanév végén májusban vagy júniusban szervezzük az iskolai 
szintű tanulmányi kirándulást.

2000 augusztusában megalakult az „Úrhidai Tanulókért 
és Iskoláért” közhasznú alapítványunk. Már az első évtől a 
szülők, illetve a szülői munkaközösség nagyon sikeresen, 
eredményesen megszervezett farsangi bál bevételei jelen-
tették a legfőbb bevételi forrást. 2003-tól már a személyi jö-
vedelemadó 1%-át is felajánlhatta bárki. Köszönjük mind-
azoknak, akik adójuk 1%-át a mi alapítványunknak aján-
lották fel! Adószámunk melyre a felajánlásokat szeretettel 
várjuk: 18490987-1-07. Az összeget a tanárok és szülők ja-
vaslata alapján a kuratórium döntése szerint használjuk fel.

Beiskolázással kapcsolatos információk

A leendő első osztályos szülőknek és gyermekeiknek több 
lehetőséget is biztosítunk iskolánk és tanítóink megismeré-
sére. 
• Március 2-án, szerdán 16 órától az óvodás szülői értekez-

let keretében bővebb információt kapnak a szülők isko-
lánkról és a leendő első osztályról a leendő osztálytanítótól. 

• Február 23-án, szerdán 15.30 órától és március 23-án,
szerdán 15.30 órától a leendő első osztályos tanító néni
tart foglakozást a iskolába készülőknek 

 
Január 20-án, szerdán a második órában a leendő első osz-

tályos gyermekek meglátogatják az első osztályunkat, is-
merkednek az iskolával. (Az iskola négyes számú tanterme 
az első osztályosoké.)

Február 23-án, szerdán hagyományos nyílt napunkat ren-
dezzük 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 11-én, pénteken 15 órától gyermekfarsangot tar-
tunk, ahol az érdeklődő leendő elsős gyermekeket is várjuk 
szeretettel.

Február 12-én szombaton este rendezzük hagyomá-
nyos szülőfarsangunkat, ahová minden felnőtt érdeklődőt 
szeretettel várunk.

Március 29-30-án 8.00 - 15.30-ig várjuk a beiratkozásra a 
szülőket és lehetőség szerint a beiratkozandó gyermeket is. 

A beiratkozásra kötelezettek Úrhida község közigazgatási 
területén 6. életévét 2011. május 31-ig betöltő gyermekek.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek: 
a gyermek születési anyakönyvi kivonata, óvodai szak-
véleménye, szakértői bizottság vagy nevelési tanácsadó 
véleménye (ha van ilyen), TAJ száma; a szülő személyi 
igazolványa, lakcímkártyája.

Négy évszak Úrhidán”ingyenes 
környezeti nevelésről szóló 

előadássorozat

2010. október 1-jén induló programsorozatunkból eddig 
három interaktív előadás és egy kirándulás valósult meg az 
alábbi tervezett időpontokban programokkal, helyszíneken:

Az előadások helyszínei a Közösségi Ház és az ÁMK 
Géza Fejedelem Általános Iskola 4. számú tanterme, eddig 
36 és 42 fő közötti érdeklődővel. A kirándulásunk uticélja 
Csákvár volt, ahol a Haraszthegyi Tanösvényen ismerked-
hettek a Vértes természeti szépségeivel az érdeklődő 42 diák 
és felnőtt. A szakvezetőt a Duna-Ipoly Nemzeti Park bizto-
sította. A 2010. novemberre tervezett kirándulás Dinnyés-
Fertő természetvédelmi Területre időjárási és talajviszo-
nyok miatt elmaradt, amit tavasszal tervezünk bepótolni.

2008/2009 tanév iskolánk 
átlaga 

országos 
átlag 

községi ált.isk. 
átlag 

városi ált.isk. 
 átlag 

matematika 6. évf. 518 499 472 492 

szövegértés 6. évf. 519 519 490 514 

matematika 8. évf. 534 506 478 496 

szövegértés 8. évf. 526 497 473 485 

2010. október 7. Csütörtök  

  

  
 -   
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A program négy évszakra kiterjedően kívánja bemutatni a 
tágabb természeti környezet értékeit (Sárvíz-mente és Duna-
Ipoly Nemzeti Park területe), valamint a települési területtel 
való környezettudatos gazdálkodáshoz kapcsolódó isme-
reteket.

Még 7 alkalommal várjuk a tanfolyamra jelentkezetteket és 
az érdeklődőket péntekenként tervezett interaktív előadásokon 
a gyermekeket 15 órai kezdettel, a felnőtteknek 16 órai kezdet-
tel. Előadóink Fekete József helyi környezetvédő, és a Gaja 
Környezetvédő Egyesület szakemberei.

Még négy alkalommal, kirándulás keretei között ismerked-
hetnek még meg a gyermekek a megyén belüli természeti 
környezettel a szombati napokon 9 órától 15 óráig. A kirándu-
lások feltétele az előadásokon való részvétel. Szakvezetőink a 
Duna-Ipoly Nemzeti Park szakemberei.

A képzés mind a négy évszakot átöleli, évszakonként bemu-
tatva az aktuális környezeti kérdéseket.

Részvétel ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
Helyszín: Önkormányzat színházterme.
    
 Liedermajer Heléna
 projektfelelős

Tisztelt úrhidai lakosok!
A nevem Kömives Tibor rendőr őrmester, 2010. május 01-

től lettem megbízva Úrhida község körzeti megbízottjaként.
2009. óta vagyok a Rendőrség hivatásos állományának 

tagja, 2009. és 2010. áprilisa között a Székesfehérvári 
Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály, Őr- Járőr Alosz-
tályán teljesítettem szolgálatot közrendvédelmi járőrként. 

Rendőri pályámat hivatástudatból választottam, valamint 
vágytam a szakmai kihívásokra.
Jelenleg Nádasdladányban lakom.

Célkitűzésem a település közrendjének, közbiztonságának 
védelme, fenntartása, valamint a bűncselekmények, szabály-
sértések elkövetésének megelőzése, kiszűrése, megakadá-
lyozása, megszüntetése  az esetleges bűnelkövetők felderítése, 
elfogása. 

Ezenkívül rendszeres (szűrő) igazoltató tevékenységgel 
kívánom felderíteni a jogsértést elkövető személyeket. Szol-
gálataim egyes részét a megalakulóban levő Polgárőrség tag-
jaival együttműködve kívánom ellátni. Ezúton kérném a lakos-
ságot, aki kedvet érez a polgárőr munkához és fontosnak érzi 
saját maga és szomszédai nyugalmát jelentkezzen a megala-
kulóban levő Polgárőrségnél.

Az ÁMK Géza Feje-
delem Általános Iskolában 
az “ ISKOLA RENDŐRE” 
elnevezésű program kere-
tében lettem az ISKOLA 
RENDŐRE.

Feladatom az általános 
iskolai oktatásra épülve 
jól működő, eredményes 
kapcsolat kialakításával a 
kisiskolások biztonságos, 
balesetmentes közleke-
désének, szabálykövető 
magatartásának elősegítése, 
közlekedési ismereteik 

bővítése, a gyermekek biztonságát veszélyeztető egyéb 
tényezők felderítése, megszüntetése. Ennek érdekében rend-
szeres megjelenést, valamint előre meghatározott időközönként 
oktató előadások megtartására kerül sor.

2011. januártól, minden héten csütörtökön 14:00-15:00 
óra között fogadóórát tartok az úrhidai polgármesteri hi-
vatalban. A fogadóórán történő megjelenés előzetes telefonos 
egyeztetés alapján történjen, mivel előfordulhat, hogy egyéb 
szolgálati okból nem tudok megjelenni, így a részvételét ko-
rábban jelző személyt időben tudom értesíteni a fogadóóráról 
történő esetleges késésemről, vagy annak elmaradásáról.

Telefonszámom: 06-70/410-29-50

Továbbá arra kérném a helyi lakosokat, hogy fi gyeljenek 
oda minden, számukra akár aprónak vagy semmitmondónak 
tűnő olyan jelenségekre, körülményekre, amelyek akár egy 
lehetséges későbbi bűncselekmény elkövetéséhez vezetne. 
Többek között idegen személyek, járművek lassú megfi gyelő 
jellegű elhaladására az utakon, házakhoz becsengető idegen 
árusok, különböző hulladékokat gyűjteni kívánó idegen sze-
mélyek jelenlétére, akik esetlegesen feltérképező tevékeny-
séget végeznek egy jövőbeli betörés, besurranás vagy egyéb 
bűncselekmény elkövetésének megvalósítása végett. Ha va-
laki számára szokatlan tényt, körülményt észlel kérem jelezze! 

 Kömives Tibor
 körzeti megbízott

2010. december 10. Péntek 
 

Madárvédelem 
2011. január 14. Péntek A komposztálásról… 
2011. február 18. Péntek Vízellátás, csatornázás, szennyvíz 
2011. március 18. Péntek Tavaszi munkák a ház körül és  parkban 
2011. április 15. Péntek A hulladék fogalma és kezelésének fontossága 

2011. május 7. Szombat 
Kirándulás Sárrét Tájvédelmi Körzet, Orchideák és más védett 
növények 

2011. május 13. Péntek Méhek, emberek, társadalmak 

2011. június 11. Szombat  és Június 
22. Szerda  

Kirándulás: Sárvíz-völgye Tájvédelmi Körzet, vízimadarak a 
Sárvízen 

2011. június 15. Szerda Napsugárzás és hatása 
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Kifutottuk magunkat az
„1. Fut a falu” versenyen

Úrhida – Lefutotta a kijelölt több kilométeres távot köz-
ségünk fi atal csapata. Az „1. Fut a falu” versenyen, melyet
szeptember 24-én rendeztünk meg településünkön több 
mint kétszáz óvodás és iskolás korú gyermek állt rajthoz, 
akik már hetek óta készültek a feladatra.

 
Az ovisok is futottak

A torna foglalkozások, testnevelés órák meg is hozták a 
sikert, hiszen mindegyiküknek sikerült teljesíteni a kitűzött 
célt. Bognár Andrea tanárnő – aki addig futott még a leg-
utolsó versenyző is célba nem ért – 6 kilométeres távot 
teljesített. Majd vállalta, hogy tavasszal a 10,5 kilométeres 
mini maratont futja le.

Felsorakozott az iskola

–  Az első szakaszon a gyerekekkel együtt futottam, ak-
kor úgy gondoltam, hogy veszélybe kerülhet a kitűzött 
cél. Szerencsére tanulóink gyorsan átestek a holtponton és 
rendben lefutották a köreiket. Attól kezdve saját tempóban 
haladhattam és végül is elsőként futottam le a távot. Majd a 
lemaradt gyerekeket lelkesítve, ami remélem sikerült, futot-
tam még a plusz köröket – mesélte a sportos tanárnő.

– Reméljük ez jó példa mindenkinek, hogy a gyerme-
keinknek szüksége van a testmozgásra és az egészsé-
ges versengésre, senkinek nem szabad elkényelmesednie. 
Köszönjük mindenkinek a részvételt és a tavaszi versenyen 

reméljük, hogy legalább kétszer ennyien fognak részt ven-
ni, mint most! – ezekkel a szavakkal zárta a versenyt telepü-
lésünk polgármestere Bognár József úr, aki a helyezetteknek 
a díjakat átadta. 

A győztes csapat
Eredmények:

Alsó tagozat: 1. Székely Péter  
 2. Urbán Krisztián  
 3. Hindler László Máté 

Felső tagozat: 1. Magyar Gábor 
 2. Gergő Krisztián  
 3. Brajnovics Márk 

Különdíj kategória: 1. Bognár Andrea 
 2. Kokavecz Richárd
 3. Bán Balázs

Abszolút kategória: 1. Ivanics Zoltán
 2. Ivánszki Milán
     3. Furulyás Dávid 

48-as megemlékezés
Úrhida – A Magyarok Világ Szövetsége által megrendezett 

lovastúra, amelyet az 1848. szeptember 29-i pákozdi csata em-
lékére szerveztek. Óvodásaink és iskolásaink megtekintették a 
rendkívül izgalmas bemutatót.

 
Csatajelenet
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Az elején a korabeli ruhaviseletet és az akkor használt fegy-
vereket ismerhettük meg.  Majd különböző ügyességi felada-
tokat mutattak be a lovasok. Amikor kigyulladtak a csatatér 
tüzei ágyúlövés jelezte a harc kezdetét. A két sereg katonái 
összecsaptak lovon és gyalogosan is. A történelem megismé-
telte önmagát, mert újra a magyar huszárok győztek megfuta-
mítva a császári csapatokat.

A győzelmet követően a sereg úrhidai tagjának huszár-
avatást tartottak. A verbunk nóta és bor, ami az avatás 
része volt a múltban most elmaradt, de így is jókedvűen és 
mosolyogva tekintettek a csillogó gyermek szemek a „mi 
huszárunkra”.  

 

Huszár-avatás

Márton-napi vigadalom
az új úrhidai közösségi házban

Márton-napi vigadalmat - Szent Mártont köszöntve - 
második alkalommal rendezte meg az Úrhidai Nyugdíjas 
Egyesület. A tájháznál a hölgyek kemencében sütötték a 
gusztusos libafertályokat, kacsacombokat, melyeket kora 
este a szépkorúak és meghívott vendégeik, fi nom újbor kí-
séretében, vidám hangulatban fogyasztottak el közösen. Az 
úrhidai libafertály nagyon híres volt a hatvanas-hetvenes 
években a fehérvári piacon - idézte fel a históriát Polyák 
István festő, grafi kus, az egyesület elnöke. Az asszonyok 
hajnalban kelve fűtötték fel a kemencéket, és mire megvir-
radt, már a piacon gőzölgött az ellenállhatatlan illatú fi nom

sült. Úgy is emlegették Úrhidát, mint Székesfehérvár élés-
kamráját.

   Radács Béla, a nyugdíjasok baráti szövetségének elnöke 
szinte már hazajár Úrhidára. „Hosszú szolgálatnak nyuga-
lom a vége, / Amikor elértem, felnéztem az égre. / Hála az 
Istennek, most már megpihenek, / Nem parancsol senki, a
 magam ura leszek…” - Beke Károly, a Köfém nyugdíja-
sainak vezetője egy verssel is megörvendeztette újdonsült 
barátait. A házigazdák, az Őszirózsa egyesület tagjai egy 
vidám jelenettel szórakoztatták a jelenlevőket: tollat fosz-
tottak, daloltak, táncoltak, a férfi emberek még egy kis itókát 
is hoztak.

Idősek Napja
Egy szép hagyomány az „Úrhidai Idősek Napja” rendez-

vény melyet november 19-én rendeztünk meg. Ez a szép 
tradíció úgy gondolom nekünk, fi atalabb generációnak 
kötelességünk is, hogy az év egy napján egy ünnepség 
keretein belül tiszteletünket és megbecsülésünket kifejezni 
szüleink, nagyszüleink korosztályának. Bognár József pol-
gármester úr köszöntőjében kiemelte a generációk közötti 
kapcsolat fontosságát, és azt, hogy a tapasztalat az átadott 
tudás és bölcsesség teremti meg azt a folytonosságot, ami a 
társadalmakban és a helyi közösségekben is erősíti az iden-
titástudatot. Soha nem lehet megfeledkezni azokról, akik 
már nem aktív tagjai a társadalomnak, akiknek megélhetése 
életkoruk, vagy egészségi állapotuk miatt korlátozott.  

Az Úrhidai Idősek Napja rendezvény az elmúlt évek 
hagyományát követve a visszajelzésekből, tapasztala-
tainkból kijelenthetem, azok közé a közösségi programok 
közé tartozik, amire büszkék lehetnek az önkormányzat 
képviselői, dolgozói és mind azok, akik szervező munkával, 
segítséggel vettek részt benne. Az óvoda, iskola a nyugdíjas 
egyesület a Kurucz házaspár valamint Szabó Jánosné, Éva 
néni szép műsora ünnepi hangulatot teremtett. Ezt a hangu-
latot még fokozni tudta Csontos János mulatós zenéje, és a 
fi nom vacsora. 

 Polyák István

Karateklub élete
Az A.J.K.A.-International Hungary 2010. november 13-

án Ajkán rendezte Shotokan Karate Országos Bajnokságát. 
A versenyen 11 sportegyesület 222 karatékája vett részt.
A karate szövetség bír óinak ismét nehéz feladatuk volt, 
mivel nem csak a versenyzők megítélése volt a feladatuk, 
hanem a bírói munkájukkal  a 2011-es évre szóló hazai bírói 
minősítésekért is meg kellett küzdeniük. 

Az ALBA SHOTOKAN DOJO KSE második helyezés-
sel zárta a versenyt, a melyből az úrhidai tagozat 4 arany-,
1 ezüst- és 1 bronzérmet szerzett.
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Aranyérmesek:
- Estelecki Mercédesz egyéni kata versenyszámban 
- Estelecki Mercédesz egyéni kumite versenyszámban 
- Cseh Gábor egyéni kumite versenyszámban
- Estelecki Balázs csapat kumite versenyszámban
Ezüstérmesek:
- Estelecki Balázs egyéni kata versenyszámban
Bronzérmesek:
- Szabó Edvin egyéni kumite versenyszámban

Az Alba Shotokan 
Dojo KSE úrhidai 
tagozata a 2010-es 
OB-n December 04.-
én,  immár 5. alka-
lommal rendezte meg 
az A.J.K.A. Inter-
national  Hungary 
edzőtáborát Székes-
fehérváron. A szak-
mai fejlődésre hang-
súlyt fektető prog-
ramra az ország 
minden részéről ér-
keztek karatékák.

 A két edzést Sensei Sáfár László 9. Danos karate mes-
ter, az A.J.K.A.-I. Hungary technikai vezetője tartotta.
A foglalkozások középpontjában ezúttal az Uchi Waza, 
azaz a csapás technikák álltak. Ezt fejlesztették, gyakorol-
ták a résztvevők különböző gyakorlatokon át, hangsúlyt 
fektetve a reakcióra, az időzítésre, a kontrollra és a  távolság 
alapelveire. Az edzőtáboron karatékáink is képviseltették
magukat.

Decemberben kerül sor a szokásos évzáró övvizsgákra, 
melyen reméljük sikeresen szerepelnek karatékáink. Ezt 
követően a téli szünetben kipihenhetik az éves munka 
fáradalmait, hiszen a jövő év is tele lesz új kihívásokkal 
számukra.

„Boldog karácsonyt kívánunk
mindenkinek!”

Tisztelt Úrhidaiak!
Újabb esemény történt 

a Hajnalfa citerazene-
kar életében. A Pengetős 
citerazenekarral karöltve 
2010.11.06-án részt vettek 
a Vass Lajos Népzenei 
Verseny Kárpát-meden-
cei döntőjén. Gyerekeink
most sem okoztak csaló-
dást, Kiemelt nívódíjjal 
jutalmazták előadásukat. 
Mi, akik jelen voltunk 
ezen a versenyen és az azt 
követő ünnepélyes keretek között lebonyolított díj átadá-
son, a gyerekek izgalmával és meghatottságával együtt 
érezve, még izgatottabban vártuk az eredményeket. Nagyon 
büszkék vagyunk rájuk és a jövő évre még több kitartást, 
még jobb eredményeket kívánunk nekik. Természetesen a 
Pengetős citerazenekarról sem feledkezünk meg, kitartó 
munkájuk eredménye a Vass Lajos Nagydíj lett. Gratu-
lálunk nekik!

Szeretetben és egészségben gazdag áldott, békés ünnepe-
ket és boldog újévet kívánunk!

Szentmisék rendje templomunkban 
Úrhida

- December 18. du. 5 óra Adventi gyertyagyújtás
- December 19. Advent IV. vas. Szentmise r. 8 óra 
- December 24. „éjféli” e. 10 óra 
- Dec. 25. Karácsony r. 8 óra Igeliturgia
- Dec. 26. Szt.Család vas. r.8 óra Igeliturgia
- Dec. 31. Hálaadás du. ½ 6 óra Igeliturgia
- 2011. január 1. Újév r. 8 óra 
- Január 2. vasárnap r. 8 óra Igeliturgia 
- Január 8. szombat du. ½ 6 óra  
- Január 16. vasárnap r. 8 óra
- Január 22. szombat du. ½ 6 óra 
- Január 30. vasárnap r. 8 óra
- Február 6. vasárnap r. 8 óra
- Február 12. szombat du. ½ 6 óra 
- Február 20. vasárnap r. 8 óra
- Február 26. szombat du. ½ 6 óra
- Március 6. vasárnap r. 8 óra
- Március 12. szombat du. ½ 6 óra
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Tücsökzene
A zenei nevelést már Kodály Zoltán szerint is a születés 

előtt 9 hónappal el kell kezdeni.  Egyre több pedagógus 
és szülő szomorú tapasztalata, hogy a legifjabb generáció 
tagjai jóval kevésbé fejlett zenei hallással rendelkeznek, 
mint szüleik: a közös énekléseket még a nagyobb ünnepe-
ken (karácsony, húsvét) is a magnó vagy a CD-hallgatás, a 
rafi náltabb dallamú dalokat a könnyen dúdolható popszá-
mok helyettesítik. Holott a zenei kultúra nélkül élő emberek 
szegényebbek lesznek egy igazi csodával – a muzsika és 
a ritmus kalandjával. Így aztán érthető, ha sokan vannak, 
akik ma is vallják: a zenei nevelést nem lehet elég korán 
elkezdeni

Közös mondókázás, énekelgetés, zenehallgatás közben 
újra felfedezhetjük a valaha mindennapos élmények szép-
ségét: elcsendesedés, szeretetteljes egymásra fi gyelés, 
összetartozás. A kifejezetten e korosztály számára válo-
gatott dalok, játékok szinte észrevétlenül fejlesztik a ze-
nei hallást, ritmusérzéket, a mozgást, az összpontosítást, a 
memóriát, miközben az együtt töltött idő derűjével is meg-
ajándékoznak.

Mindezek ismeretében 2010. nov. 26.-án  a Közösségi 
Házban tartottunk egy bemutató foglalkozást  Péterné 
Fekete Edina  vezetésével, melyen már első alkalommal 
szép számmal gyűltünk össze, pocaklakótól  nagymama ko-
rig. Volt ott mondókázás, sírás, kacagás, éneklés, furulyázás, 
szeretgetés, simogatás, ugrálás és körben járás. Nagyon 
élvezte a foglalkozást az a néhány óvodáskorú gyermek 
is, aki eljött és most várják, hogy még néhány korukbeli új 
jelentkező esetén külön csoportban játszhatnák és tanulhat-
nák a különböző dalokat, népi játékokat, mondókákat.

Szeretnénk ezeket az alkalmakat rendszeressé tenni, ezért 
úgy döntöttünk, hogy 2010. dec. 21-én 16.00 órakor ismét 
összegyűlünk .

Szeretettel várunk gyermekével együtt minden olyan anyu-
kát, apukát, nagyszülőt, aki szívesen énekel, játszik együtt 

a kicsinyekkel, oldott, szeretetteljes légkörben, aki maga is 
úgy érzi, fontos, hogy a művészet eszközeivel neveljünk, 
aki szívesen énekel, aki szeretné bővíteni a dalkincsét.
                                                                            
 Soósné Fekete Éva 
 védőnő

Tisztelt Úrhidaiak!

Hastánctanfolyam indult Úrhidán! 
Hétfőnként várom az érdeklődőket 
a Közösségi Házban, minden héten 

este fél 8-tól.

 Érdeklődni lehet:
06-70/37-17-307

Mindenkit sok szeretettel várok:
Szabó Anikó oktató
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AIKIDO OKTATÁS ÚRHIDÁN 
2011. JANUÁRTÓL 

 
 csoportot indít maximum 12-  

 
Edzések: kedden , csütörtökön: 18.30 - 20.00 óráig 

Edzés ezet :  
Jelentkezés: Telefonon: e-mailen:  

Személyesen: A D  
Zenzai Mitama Dojo  

étf n, szerdán, énteken: 18.30- 20.00 óráig 
 

Kedves Úrhidaiak! 

-

 
További információk az aikidóról és a dojóról : zentaimitama.hu  
mkde.hu aikido la .hu  
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Meghívó
KEDVES  ÚRHIDAI  LAKOSOK

2010.  december  22-én  18.00-kor  

 „A szeretet csillagára nézek”
címmel

A Falu karácsonya
műsor kerül megrendezésre

A Tájház – Közösségi Házban
(Úrhida, Kossuth Lajos utca 32.)

Szeretettel várunk minden érdeklödöt
Különösen azokat, akik az ünnepeket egyedül, 

magányosan töltik!
A rendezvény szervezői: Úrhidai Önkormányzat, Katolikus Egyházközség,

Iskola, Óvoda, Úrhidai civil szervezetek.



A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási 
rendje: 
 
Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-15.30 óráig 
Kedd: nincs ügyfélfogadás 
Szerda: 13.00-17.00 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8.00-11.00 óráig
Tel./fax: (22) 364-514

A polgármester fogadónapja:
Ügyfélfogadási időben
Tel.: (22) 588-111

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

Falugazdász fogadónapja:
Balázsik Zsófi a
Hétfő: 8.00-10.00 óráig
Telefon: (30) 698-9103

Gyermekjóléti szolgálat ügyfélfogadási 
rendje:
Dániel Dóra
Az úrhidai polgármesteri hivatalban:
Szerda 8.00-10.00 óráig
Tel.: (22) 364-514
Székesfehérvár, Tolnai u. 10. szám 
alatt:
Csütörtök: 12.00-16.00 óráig
Tel.: (22) 202-400

Családsegítő szolgálat ügyfélfogadási 
rendje:
Szoboszlay Renáta
Az úrhidai polgármesteri hivatalban:
Hétfő 10.00-12.00 óráig
Tel.: (22) 364-514
Székesfehérvár, Sütő u. 12. szám alatt:
Péntek: 08.00-13.00 óráig
Tel.: (22) 202-400

Védőnő rendelési ideje:
Soósné Fekete Éva
Tel.: (22) 789-745;  +36 (30)225-8848
Tanácsadás: 
Várandós: Kedd:  08.00 – 10.00 óráig
Gyermek:  Kedd: 10.00 – 12.00 óráig
Fogadóóra: Szerda: 08.00-10.00 óráig 

Háziorvos rendelési ideje:
Dr. Bíró János
Tel.: (20) 823-6457;   (22)786-886
Hétfő: 08.00 - 12.00 óráig
Kedd: 14.00 - 18.00 óráig
Szerda: 08.00 - 11.00 óráig
Csütörtök: 13.00 - 16.00 óráig
Péntek: 08.00 - 12.00 óráig
Várandós tanácsadás: (bejel.. alapján)
Kedd: 12.00 - 14.00 óráig

Gyermekorvos rendelési ideje:
Dr. Fülöp Edit
Tel.: +36 (30) 902-5227
Hétfő: 11.30-12.30 óráig
Csütörtök: 11.00-12.00 óráig

Tanácsadás:
Szerda: 10.30-11.30 óráig

Fogorvosi szolgálat: (Szabadbattyán)
Dr. Kis Piroska
Tel.: (22) 362-612
Hétfő: 7.00-13.00 óráig
Kedd: 13.00-19.00 óráig
Szerda: 13.00-19.00 óráig
Péntek: 7.00-13.00 óráig
Városkörnyéki ügyelet:
Orvosok Háza
Székesfehérvár, Seregélyesi út 17.
Tel.: (22) 501-220

Fogorvosi ügyelet:
Tel.: (22) 502-140
Munkanapokon:
16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig
Hétvégén: 
az utolsó munkanap 16.00 órától az 
első munkanap reggel 8.00 óráig

Állatorvosi szolgálat:
Dr. Somogyi Lajos tel: (22) 363-117
Szabadbattyán, Széchenyi u. 16/a.

Gyógyszertár nyitva tartás:
Hétfőtől-péntekig: 8-16 óráig
Tel: (22) 789-195

Könyvtári nyitva tartás:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig
Szerda: 14.00-17.00 óráig

A posta nyitva tartása:
Hétfő-péntek: 08.00 - 12.00 óráig
 12.30 - 16.00 óráig
Szombat: Zárva
Tel.: (22) 787-402

E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató 
Zrt.
Győr, Kandó Kálmán út 11-13.
Ügyfélszolgálat: 06-40-220-220
Hibabejelentés: 06-40-330-330
Közvilágítás hibabejelentő:
 06-40-330-330

E.On Dél-dunántúli Gázszolgáltató Zrt.
Székesfehérvári Régió
Székesfehérvár, Királysor 1/a.
Hibabejelentés: 06-40-404-040

Építésügy Szfvár, Polgármesteri Hivatal
Városház tér 1. fsz.
Tolvaj Botond
Építésigazgatási Iroda (22) 537-174
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 13-00-15.00 óráig
Szerda: 8.00-12.00, 13.00-18.00 óráig
Péntek: 8.00-12.00 óráig

Lakossági Szennyvízszippantás:
ÓZON KFT. Szfvár. Várfok u 1
Tel: 22/ 315-307, 505-320

Segélyhívók: Rendőrség: 107
                      Tűzoltók: 105
                      Mentők: 104

FELELŐS KIADÓ: BLACK WERK NYOMDA KFT. - ÚRHIDA, ZRÍNYI U, 10.
SZERKESZTŐSÉG: ÚRHIDAI POLGÁRMESTERI HIVATAL, TEL,/FAX: (22) 364-514

8142 ÚRHIDA, KOSSUTH L. U. 66. • Úrhida Község hivatalos honlapja: WWW.URHIDA.HU
ELŐKÉSZÍTÉS: VARSÁNYI LÁSZLÓ • NYOMDAI MUNKÁK: BLACK WERK NYOMDA KFT.

Hirdessen
az Úrhidai Hírekben!

 
 1/1 oldal 10.000 Ft 1/4 oldal 3.000 Ft
 1/2 oldal 5.000 Ft 1/8 oldal 2.000 Ft

Bruttó áron

Hirdetésfelvétel: Polgármesteri hivatalban


