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KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ
Karácsony… A Föld keresztények lakta területein minden ember ugyanarra gondol e szó hallatán: karácsony
az örömhír, a békesség, a szeretet ünnepe. Így a naptári év végéhez közeledve megérint mindannyiunkat
a karácsony varázsa, ez a titkokkal övezett megható
nap, amely nemcsak a kereszténység, hanem a család,
a békesség, az életbe vetett hit ünnepe is. Az ünnep
meghittségét, harmóniáját elsősorban magunknak kell
kialakítani: békességet, nyugalmat teremtve a családban és a nagyobb közösségekben egyaránt. Az ünnepi
asztal mellett, a gyertya lángjánál visszagondolunk az
elmúlt év örömeire, bánataira, kudarcaira és sikereire.
S az igazi öröm csak akkor, és úgy születhetik szívünkben, ha másokat, embertársainkat is örvendeni látjuk,
ha a betlehemi istálló fényei nemcsak a mi arcunkat világítják meg, hanem mindenkiét.
Álljunk meg egy pillanatra! Gyújtsunk
gyertyákat, emlékezzünk azokra, akik már
nincsenek
velünk,
gondoljunk azokra,
akiket szeretünk, de
a karácsonyt tőlünk
távol ünneplik. A karácsony bíztató fénye mellett szorítsuk
meg egymás kezét,
mosolyogva bíztassuk egymást. Vigyázzunk családunk és
saját egészségünkre,
mert ha van egészség, az ember csodákra képes!
Őrizzünk meg ebből az ünnepi pillanatból morzsákat
az eljövendő év hétköznapjaira azért, hogy azokból is
kicsit ünnepit, kicsit méltóságteljest, a hétköznapitól
eltérőt varázsoljunk!
E gondolatok jegyében, egy mögöttünk hagyott
nehéz év végén, Úrhida Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete, valamint az Önkormányzati

Hivatal dolgozói nevében kívánok Úrhida község
minden lakójának békés, szent karácsonyi ünepet és
eredményekben gazdag, örömteli boldog új esztendőt!
Bognár József
polgármester

Úrhida község önállósodására
emlékeztek!
Úrhida község 1990-ben vált ki a Szabadbattyáni közös
tanácsból és önálló önkormányzatot alakított, ám a két
település közötti jó kapcsolat nem szenvedett csorbát.
A huszonöt ével ezelőtti önállósodásra emlékeztek
2015. október 17-én.
Az ünnepségre meghívást kapott valamennyi képviselő,
köztisztviselő, akik a rendszerváltás óta dolgoztak és
dolgoznak a település fejlődése érdekében.
A megemlékezés elején a képviselők egy-egy koszorú
elhelyezésével emlékeztek elhunyt képviselőtársaikra a
temetőben. Majd a közösségi házban folytatódott a program. Pereczes László a település korábbi polgármestere
idézte fel a szétválás és az azt követő tizenhat év történéseit. Borsó Pál Szabadbattyán tanácselnöke, majd
húsz éven keresztül praktizáló polgármestere a tanácsi
rendszer sajátosságairól beszélt. Bognár József az elmúlt időszak kihívásairól, problémáiról, eredményeiről
szólt. A program jó hangulatú beszélgetésekkel, anekdotázásokkal folytatódott.

Polyák István , Borsó Pál, Szabadbattyán jelenlegi és korábbi
polgármestere, Dancs Norbert, a Székesfehérvári Járási Hivatal
vezetője, Pereczes László, Bognár József, Úrhida volt és
jelenlegi vezetője.
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Tisztelt Úrhidai Lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy takarékossági
okokból az Önkormányzati Hivatalban
az ügyfélfogadás és a
Közösségi ház nyitva tartása
2015. december 21 – 2016. január 3.
között szünetel.
Ügyeleti idő:

2015. december 21-én (hétfő) 08-12-ig
2015. december 28-án (hétfő) 08-12-ig

Köszönöm megértésüket!
Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

Magyarok kenyere
A Magyarok kenyere program adományozó napján –
Árpád-házi Szent Erzsébet napja alkalmából 2.6 tonna lisztadományt adott át a rászorulók javára hat település
(Szabadbattyán, Tác, Kőszárhegy, Nádasdladány, Sárkeszi,
Úrhida) polgármestereinek Kis Norbert Ivó, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara Fejér megyei elnöke. A Göböljárás
malmában megőrölt lisztet Mayer László h. esperes plébános áldotta meg.

Mesteroklevelek átadása
Az elmúlt hónapokban a Fejér Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara 160 fő mestervizsgáztatását végezte, két projekt keretében. A Nemzetgazdasági Minisztérium döntése
alapján, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet
és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közötti támogatási szerződés adott keretet az FMKIK jelen mesterképzési
projektjének.
A mesterszakmák kiválasztása a munkaerőpiaci elvárásoknak megfelelően, a gazdaság igényeinek figyelembevételével történt. A mestervizsga célja, hogy biztosítsa a
szakemberek számára a szakmai fejlődés lehetőségét és a
tanulók képzéséhez szükséges ismereteket. A mestervizsga
felkészítők és vizsgák szervezése kiemelt fontossággal bírt,
hiszen 2015 szeptemberétől a duális képzésben a tanulók
gyakorlati képzését, oktatását 2015. szeptember 1-jétől –
elsősorban – mesterek végezhetik. A mestereknek kiemelt
szerepük lesz a gyakorlati képzés irányításában, és a jövő
generációjának oktatásában.
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében
a Fejér Megyei Kormányhivatal Dísztermében ünnepi
keretek között kerültek átadásra a mesteroklevelek.
Az ünnepséget Radetzky Jenő a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke nyitotta meg. Az átadón
megjelent Petrin László is, megyénk kormányhivatalának
főigazgatója, aki köszöntő beszédében elmondta, hogy
mennyi kitartás és szorgalom él a mesteremberekben.
Spányi Antal megyés püspök is köszöntötte a szakembereket, aki szerint a jó mester erősíti országának megbecsülését. A beszédek után a mesterek letették eskütételüket,
utána átvették az oklevelet.
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara lehetőséget biztosított a településvezetők számára, hogy közreműködjenek
az oklevelek átadásában. Úrhidáról három szakember vehette át a mesteroklevelét Császár József ács, Császár Kornél
és Szendrei Máté gépi forgácsoló szakmában.

A megye búzatermesztői immár negyedszer járultak hozzá
a program sikeréhez. Az idén 105 adományozó összesen
16.2 tonna kenyérgabonát ajánlott fel a rászorulok javára.
Ebben az évben lehetőség nyílt arra, hogy megyénként
néhány szervezet külön is részesüljön az összmagyar
liszt-adományból. Ennek keretében kapott a Sárrét Kistáj
Önkormányzati Társulás is az adományból, melyből a
településünkön élő rászorulók számára 550 kg lisztet
tudtunk kiosztani.
Bognár József
polgármester
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A háziorvos ünnepek környéki rendelése!

TISZTELT ÚRHIDAI LAKOSOK!

Kedves Lakosok!

A téli hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkák zavartalan bonyolítása végett, kérjük
Önöket, hogy gépjárműveiket
ne hagyják a közterületeken.

Ezúton szeretnék mindenkit értesíteni, hogy szabadság miatt
december végén és január elején a háziorvos rendelésének
ideje változik.
2015.12.21-én Hétfőn: 08.00-10.00-ig
2015.12.22-én Kedden: 14.00-16.00-ig
2015.12.23-án Szerdán: 08.00-10.00-ig

2015. 12.23-án szerda 16.00-tól
2015.12.28-ig hétfő 08.00-ig ügyeleti ellátás van.
Ügyelet helye: Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.
Orvosok Háza.Tel.: 22/501-220

Dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

TISZTELT LAKÓK!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy
az ünnepi lakossági hulladékszállítást a szolgáltató a szokott rend
szerint

2015.12.28-án Hétfőn:08.00-10.00-ig
2015.12.29-én kedden 08.00-10.00-ig
2015.12.30-én Szerdán:08.00-10.00-ig

2015. 12. 22-én,

A fenti időszak alatt rendelési időben a kézipatika a
rendelőben zavartalanul üzemel.
2015.12.31-én Csütörtökön telefonos ügyeletet tartok, sürgős
esetben hívható vagyok 08.00-16.00 óráig a 0630/390-4532
számon (Dr. Popovics Nóra)

2015. 12.31-én Csütörtök 16.00-tól 2016.01.04-én
hétfő 08.00-ig ügyeleti ellátás van.
Ügyelet helye: Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.
Orvosok Háza.Tel.: 22/501-220
2016.01.04-én Hétfő: 12.00-13.00-ig
2016.01.05-én Kedden:12.00-13.00-ig
2016.01.06-án Szerdán: 12.00-13.00-ig
2016.01.07-én Csütörtökön:12.00-13.00-ig
2016.01.08-án Pénteken 13.14.00-ig lesz rendelés.
A január első hetében a helyettes orvos Dr. Varsányi Éva,
aki sürgős esetben hétköznap 8.00-16.00 óráig a
06 30/690-2614-es számon hívható.

Minden Kedves Betegemnek és családtagjainak
áldott békés karácsonyt és sikerekben gazdag új
esztendőt kívánunk!
Dr. Popovics Nóra háziorvos
Jánosiné Tünde

illetve

2015. 12. 29-én
fogja elvégezni.

Belügyminisztérium Szociális tűzifa
pályázata
A Belügyminisztérium azon
önkormányzatoknak,
akik
előzetesen jelezték, hogy a
szociálisan rászorult családok
részére tűzifát biztosítanának,
kiegészítő támogatást nyújtott.
Úrhida Község Önkormányzata 38 m3 – azaz mindösszesen
675,640,- Ft összegű – támogatást kapott. A megállapított
támogatási összeget az önkormányzatnak 1.000,-Ft/m3+ÁFA
összeggel kellett kiegészíteni. A támogatott természetbeni
juttatás jogosultsági feltételeit az önkormányzat képviselőtestülete rendeletben szabályozta.
A pályázatnak köszönhetően 38 rászoruló család fűtési költségének csökkentéséhez sikerült az idei évben is hozzájárulni.
Bognár József
polgármester

Tisztelt Lakók!
Szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy a Közmeghallgatás várható időpontja 2016. január 27-én 17 óra.
Ezúton szeretném megköszönni a képviselő-testület,
valamennyi civil szervezet és a lakosság önzetlen, odaadó
munkáját, akik segítettek a rendezvények szervezésében,
lebonyolításában vagy az önkormányzat területeinek
rendezésében, csinosításában.
Bognár József
polgármester

Hirdessen

az Úrhidai Hírekben!
1/1 oldal 10.000 Ft
1/2 oldal 5.000 Ft

Bruttó áron

1/4 oldal 3.000 Ft
1/8 oldal 2.000 Ft

Hirdetésfelvétel: Polgármesteri hivatalban
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SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait
megsértették a pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi
elérhetőségeken.
Alapítványunk 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot
azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük
során.
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf. 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

PSZICHIÁTRIAI SZEREK
VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke “tanulási problémára” vagy “viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy
a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott
emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is
kérhető a hiperaktivitás témájában.

A Tündérkert Óvoda hírei
A 2015/2016-os nevelési év első fele is a
szokásoknak megfelelően programokban
bővelkedő időszak. Szeptember hónap mindig az új pici óvodások beszoktatásáról, az
ismerkedésről szól, de a régi ovisoknak is
sok új feladattal kell megbarátkozni.
Jelenleg három csoportunk homogénebb egy pedig vegyes
összetételű. Beiratkozáskor, a csoportok beosztásakor figyelembevettük a szülők kéréseit, az óvodapedagógusok észrevételeit is. Igyekszünk mindig a legkisebb módosításokkal elérni az optimális csoport összetételt, ügyelve a nemek
arányára, a korosztályokra.
Örömmel tapasztaljuk, hogy egyre nagyobb örömmel járnak oviba a kicsik is, beilleszkednek a csoportba, találnak
barátokat, játszópajtásokat.
Logopédusunk Misi bácsi szeptember elején felmérte
mindazokat a gyermekeket, akik 5. életévüket betöltötték. Szülőkkel egyeztetve biztosítja a gyermekek számára
a logopédiai ellátást. Kérem, hogy amennyiben logopédiával kapcsolatos kérdésük lenne, személyesen pénteki
napokon tudnak a szakemberrel egyeztetni, tanácsot kérni,
érdeklődni gyermekük fejlődéséről!

Cím: 1461 Budapest, Pf. 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Szeptember végén ismét ruhabörzét szerveztek az anyukák, bevételük egy részét intézményünknek ajánlották fel!
Köszönjük szépen!

Meghívó

Novemberben folyamatosan szerveztük a fogadóórákat
csoportonként, aki esetleg nem tudott részt venni a megadott napokon a pedagógusokkal egyeztetve van lehetőség
másik időpontot kérni. A fogadóórákon a szülők saját gyermekük fejlődéséről kaphatnak tájékoztatást, minden évben
két alkalommal.

Sok szeretettel meghívjuk Önt és
kedves családját
2015. december. 18-án 17,00-kor

„A szeretet csillagára nézek”
című műsorunkra
Ünnepeljen Ön is velünk a
Falu karácsonyán!
Fellépnek:
• a Tündérkert Óvoda ovisai
• az ÁMK Géza Fejedelem Általános Iskola diákja
• az Úrhidai Nyugdíjas klub tagjai

Helyszín: Templom
Sok szeretettel várunk minden
érdeklödöt különösen azokat,
akik az ünnepeket egyedül,
magányosan töltik!

Óvodás gyermekeink ebben az évben is részt vesznek a futball és az egészséges életmód népszerűsítését célzó Bozsik
programban, a Dunafém- Maroshegy SE pártfogásában.
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Tornaszobánkban kéthetente pénteken vendégségbe érkezik
a baba-mama klub, a védő néni szervezésében.

Az ünnepek közeledtével, a gyerekekkel, szülőkkel közös
programokon készülődünk a szeretet ünnepére.

Novemberben jeles napunk a Márton nap! Márton nap előtt
kedden délelőtt a nyugdíjasklub néhány tagja kenyeret sütött
a Tájháznál, ahova óvodásaink is ellátogattak és betekintést
nyerhettek a dagasztás, kemencefűtés műveleteibe. Nagy
élményt szereztek a gyerekeknek!
Ebben az évben már szerdán kora délután „ügyeskedő
barkácsolós műhely” várta a szülőket, gyerekeket ahol
mókás libákat készíthettek együtt.

December 2-án adventi kézműves délutánon alkottak
együtt a gyerekek –szülők - óvó nénik hangulatos karácsonyi díszeket.

December 4-én pénteken délelőtt ellátogatott hozzánk a
Mikulás bácsi, aki minden gyermeket megajándékozott.

Ezt követően gyermek táncházban rophatta az aprónép
Babóth Dóra vezetésével, majd a Tájházba vonultunk le
lámpásokkal ahol a nyugdíjasklub tagjai Kubikné Edit néni,
Némethné Sárika néni fogadtak bennünket finom zsíros
kenyerekkel és forró teával. Köszönjük szépen a nyugdíjasklub tagjainak a segítségét és Dórának a fergeteges hangulatú táncházat!

Novemberben a Tekergő bábszínház vendégeskedett
nálunk, december elején pedig a Hungaricum együttes
műsorát nézhettük meg.

Óvodásaink kis műsorral szerepeltek advent második gyertyagyújtásának estéjén a templomban.
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December 18-án, pénteken délelőtt óvodai karácsony
lesz, amely zártkörű, délután 17 órától nagycsoportosaink
szerepelnek a falu karácsonyi műsorán, amelyre szeretettel
várunk minden érdeklődőt!
Tájékoztatom Önöket, hogy 2015. december 21-től, 2015.
december 31-ig intézményünk zárva tart és a konyha sem
üzemel ezen időszak alatt! Első nevelési nap január 4.
(hétfő).
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Békés, Boldog Új
Évet Kívánok az óvoda minden dolgozójának nevében!
Bozsák Szilvia
óvodavezető

ISKOLÁNK HÍREI
Előző számunk óta eltelt időszakban az Batthyány Lajos
Általános Iskola Géza Fejedelem Tagiskolában a következő
események történtek.
Szeptember 28-án hétfőn reggel került sor a Fut a falu versenyünkre, az előző heti rossz időjárás miatt. Első helyezettek
lettek a következő tanulóink: Ozsváth Réka, Bicsérdi Péter,
Grabecz Hanna, Bedő Dávid, Barabás Miriam, Kokavecz
Péter, Estelecki Mercédesz, Németi Sámuel.

A szeptemberben Sárszentmihályon meghirdetett „Hol
volt, hol nem volt” vetélkedő keretében a Rongyos macska
használatitárgy-készítő versenyen arany minősítést ért el:
Vincellér Csenge, Szilágyi Panna, Nagy-Lippai Abigél, Bán
Hanna Júlia, Horváth Liliána, Czupi Anna és felnőtt alkotótársa, Czentár Zsolt Áron és felnőtt alkotótársa, Schlott
Alexandra és felnőtt alkotótársa, Rudniczai Kitti és felnőtt
alkotótársa, Kovács Regina és felnőtt alkotótársa
A Meseillusztráció vetélkedő arany minősítettjei: 2. osztály: Lukács Míra Boróka, Farkas Réka, Oláh Sarolta,
Szabó Eszter, Ozsváth Réka, Bán Hanna Júlia, Czupi Anna,
Schlott Alexandra, Rudniczia Kitti, Bagó Laura, Rédli
Szonja, Berki Zsuzsanna, Bodnár Noémi.
4. osztály: Szilágyi Panna, Berki Zoltán, Major Márk,
Magyar Míra Anna, Kossovics Máté, Molnár Bálint, Érsek
Katalin, Bedő Fanni Leila, Harsádi Janka, Szabó Nóra.

7. osztály: Szalay Alexandra, Podhorszki Roland, Rózsa
Péter, Tauser Klaudia, Magyar Aliz, Rédli Máté, Székely
Éva, Majos Dániel
Atlétika: körzeti mezei futóversenyt rendeztek Polgárdiban
2015. szeptember 30-án. Kicsit szeles, borús időjárás és a
múlt évben már megismert pálya fogadta a Körzeti mezei
futóversenyre érkezőket. Az indulók ismét teljesen betonmentes területen versenyezhettek a városi stadion területén,
amely most 600 méteres körre volt elkészítve. Négy korcsoportban álltak rajthoz a versenyzők, és most is voltak
komoly versenyek egy-egy korcsoportban. A bajnokságon
19 iskola 511 versenyzővel és 89 csapattal vett részt. Az
előzetes felmérések után kiválasztott 16 fő képviselte iskolánkat ezen a versenyen. Az I. korcsoportos fiúknál Bicsérdi
Péter 2. helyezést, Németi András Győző pedig 4. helyezést
ért el. A lányoknál Ozsváth Réka 8., míg Molnár Judit 12.
helyezett lett. A II. korcsoportos lányoknál Grabecz Hanna
3. helyezettként dobogóra állhatott. A III. korcsoportos lány
versenyzőnk Barabás Miriam 4. helyen ért célba.
Szeptembertől elindítottuk a Boldogságprogramot, aminek
keretében a következő témákat dolgoztuk fel: a hála, az
optimizmus, a jócselekedetek és társas kapcsolatok gyakorlása.
Október 3-án az idősek napján műsort adtak elő tanulóink
Takács Mónika tanítónk szervezésében. Az első és második
osztályosok szerepeltek a rendezvényen többségében iskolánkból. Harangozó Kitti és Czimmermann Péter tanulóink
énekeltek és a furulya szakköröseink léptek fel még.
A természet hónapja (október) programjait Bán Balázs tanár
bácsi szervezte. Ennek keretében friss levegőt szívhattunk
és őszi terméseket gyűjthettünk a Csete-séta során október
2-án. Az október közepére tervezett különbuszos kirándulás a Bakonyba időjárási okok miatt elmaradt. A programot
az őszi hulladékgyűjtéssel zártuk november 11-13-ig, ami
során iskolánk több mint 5 és fél tonna papírt gyűjtött. Az
alsóból a 2. osztálylett az első, több mint 1200 kilógrammal, míg a felsőből az 5. osztály bizonyult a legjobbnak 983
kilós összteljesítménnyel. Sok PET palack és elektronikai
hulladék is összegyűlt. A kupakokat a Vörösmarty Rádió által szervezett gyűjtés keretében juttatják el egy beteg kisfiú
gyógykezelésére. A hulladékért kapott pénzt az osztályok
kasszájába utaljuk. Köszönet mindenkinek a segítségért!

2015
DECEMBER
2009
DECEMBER

November 6-án megrendeztük a remek hangulatú, beöltözős
Halloween-bulit is a kultúrteremben.
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ismereteket, a felsősök még a stressz- és konfliktuskezelésről
és a „JÓL LÉT”-ről is tanulhattak.

November 19-én iskolánkban egészségnapot szerveztünk
a gyerekeknek. Hagyományainkhoz híven és az Ökoiskolai programhoz igazodva sokszínű, változatos programok
keretében ismerkedhettek meg tanulóink az egészséges
életmód alapjaival.
Az alsó tagozatosok megtapasztalhatták az elsősegélynyújtás
fontosságát, a helyes táplálkozásról dietetikustól kaptak
ismereteket, finom és egyben egészséges mézeket kóstolhattak egy érdekes előadás keretében a méhek csodálatos
világáról.

Október 7-én és november 18-án 16 órától a szülőket vártuk
fogadóórára.
Október 22-én, szerdán 11 órától települési szinten tartottunk elgondolkodtató ünnepséget a köztársaság kikiáltása
alkalmából, Bognár Andrea tanárnő szervezésében.

Idén pályáztunk az ökoiskola címre, aminek keretében
sokféle célt tűztek ki osztályaink. Néhány közülük: rendszeres madáretetés, iskolai virágoskert karbantartása, udvaron a fák körüli kis virágoskertekbe virágok ültetése és
gondozása, fűszer és gyógynövények vetése, szakácskönyv
készítése, ökodíszítés az osztálytermekben, szelektív
hulladékgyűjtés (tejesflakon, komposzt), energia őrjárat és
szemetesek díszítése.
Az egészség hónapját Tigyi Réka tanítónőnk szervezte.
Havonta többféle témában vettek részt egészséggel kapcsolatos órákon diákjaink: alsósaink a táplálkozásról,
betegségekről, egészségről és tanulásról szerezhettek

Nagyobb tanulóink a dohányzás káros hatásairól nézhettek
elrettentő videókat, és a drog veszélyeiről hallgattak
előadást. Az egészségnap keretében nem maradhatott el a
mozgás sem. A gyerekek egy-egy órán táncolhattak illetve
önvédelmi fogásokat gyakorolhattak. A 7-8. évfolyam tanulói védőnői szűrésen is részt vettek. Az idei év nagy sikere volt a teaház és egészséges ételek kóstolása. Két elsős
anyuka hozott és kínált a gyerekeknek gyógyteákat, gyógynövényeket, amelyekről érdekes előadással is készültek.
A szülőktől nagyon sok egészséges finomságot kaptunk, ezt
a gyerekek lelkesen, kíváncsian fogyasztották. Ezúton is
hálásan köszönjük a szülők segítőkészségét, támogatását.
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meserajz versenyen a negyedik osztályos Grabecz Hanna,
Magyar Míra és Szilágyi Panna. Második helyezett lett
ének kategóriában Czimermann Elizabet, versmondó versenyen Szalay Dominik, történelmi vetélkedőn Hanti Márton.
Harmadik helyezést ért el ének versenyen Bán Hanna Júlia,
a j-ly versenyen Barabás Miriam, Csizmadia Máté, történelemi vetélkedőn Knauer Csenge, a természettudományos
versenyen Magyar Aliz, Szalay Alexandra, Németi Lídia,
Soós Benedek. A játékos sportvetélkedőn indult csapatunk
szintén megszerezte a harmadik helyezést: Ozsváth Réka,
Papp Dániel, Németi Győző, Kemenes Barbara, Kossovics
Máté, Madler Hédi.

Az idei tanévben a 8. osztályos tanulóink pályaválasztás
keretében sokféle programon vehettek részt.
November 6-án Székesfehérváron a Vállalkozói Központban meglátogatták a pályaválasztási kiállítást,ahol a legtöbb székesfehérvári és jónéhány Fejér megyei középiskola
képviseltette magát. A gyerekek itt bepillanthattak a szakmák rejtelmeibe, a középiskolák életébe, beszélgethettek
tanárokkal és diákokkal egyaránt. A későbbiekben iskolákba érkezett két régi tanulóink a Tóparti Gimnáziumról meséltek nekünk, majd az Árpád Szakképző Iskola képzéseivel ismerkedhettek meg egy ottani pedagógus segítségével.
November 24-én érdekes és kiváló program volt a Fejér
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében tartott
előadás, amelyen megtudhattuk, hogyan változik következő
tanévtől a középiskolai rendszer. melyek a hiányszakmák,
mire érdemes figyelni a pályaválasztásnál.
Ezen az előadáson már a 6-7-8. osztály tanulói is részt vehettek. Egy Székesfehérváron is működő világcég a Grundfos
képviselői beszéltek nekünk a duális képzésről, amelynek
lényege az iskolán kívüli szakmai gyakorlat megszerzése.

Mikulás ünnepséget december 4-én Molnárné Pauló Laura és Takács Mónika tanárnő szervezett az alsósoknak,
ahova a nagycsoportosokat is meghívtuk. Az idei Mikulás
műsorban elsősorban az első és második osztály vett részt.
A műsor énekekből, versekből, táncból és színdarabból állt.

December az adventi készülődés jegyében telik BánNémeth Ildikó és Szalainé Cseh Katalin vezetésével. Heti
rendszerességgel délutáni kézműves foglalkozáson vesznek
részt gyermekeink szép számmal, december 3-án karácsonyfadíszeket készítettek Ildikó néni vezetésével.
Reméljük, hogy ezen tájékoztatások után még sikeresebb
lesz a továbbtanulók pályaválasztása.
November 20-án Nádasdladányban vettek részt gyermekeink tanulmányi versenyen. Első helyezést szerzett a második osztályos Rédli Szonja versmondó kategóriában és a

További decemberi programunk:
- december 8-án 16 órakor a leendő első osztályosokat
várjuk karácsonyi iskolaelőkészítő foglalkozásra adventi
készülődés címmel;
- december 10-én és 17-én a 7. órában adventi barkácsolás;
- december 11-én 17 órától adventi gyertyagyújtáson az
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iskolások műsora a templomban;
- december 12-én tanítás nélküli nap;
- december 17-én 14-16 óráig 18-án 8-16 óráig karácsonyi
vásár, ahova minden érdeklődőt szeretettel várunk;
- december 18. (pénteken) 17 órakor falukarácsony, ahol
tanulóink is fellépnek;
- december 19-től január 3-ig téli szünet.
Házi tisztasági versenyünkön a tiszta, rendes osztály
minősítést szerzett alsóban minden hónapban az 1., 4.
évfolyam holtversenyben, felsőben, szeptemberben az
5. osztály, októberben a 6. osztály, novemberben újra az
5. osztály.
Iskolánk mindennapjairól és a fenti eseményekről is
bővebben tájékozódhatnak az urhidaiskola.hu honlapunkon.
Iskolánk nevelőtestülete

Beiskolázással kapcsolatos információk
A leendő első osztályos szülőknek és gyermekeiknek több
lehetőséget is biztosítunk iskolánk és tanítóink megismerésére.
Idén is várják tanítóink az iskolába készülő nagycsoportosokat szüleikkel játékos foglalkozásokra, szülői értekezletre az alábbi időpontokban:
• December 8 -án (kedden) 16 órától az iskolába
készülőknek adventi készülődés címmel,
• Február 16-án (kedden) 16 órától farsangi vígasságok
címmel szervezünk foglakozást
• Március 9-én, (szerdán) 16 órától szülői értekezletet
tartunk, ahol a szülők bővebb információt kapnak az
intézményvezetőtől és az osztálytanítótól.
November 6-án, pénteken Halloween-partyt tartunk 16
órától 19 óráig, ahova minden leendő elsőst szeretettel
várunk.
Január 26-án kedd 10 órától várjuk a nagycsoportos óvodásokat, amikor az első osztályt látogathatják meg.
Február 12-én, pénteken délután gyermekfarsangot tartunk,
ahol az érdeklődő leendő elsős gyermekeket is szeretettel
várjuk.
Február 24-én, szerdán hagyományos nyílt napot tartunk a
szülőknek, ahol bármely osztály, tanóra meglátogatható, az
alsóban az első két órában. Ha esetleg ez az időpont nem
megfelelő, akkor előzetes, akár telefonos egyeztetés alapján
más időpontban is betekinthet az órai munkába.
A beiratkozás időpontját a kormányhivatal határozza meg
április 1 és 30-a között, amiről a beiratkozás előtt 30 nappal

közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon.
A beiratkozásra kötelezettek Úrhida község közigazgatási
területén 6. életévét 2016. augusztus 31-ig betöltő gyermekek intézményünkbe vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés
jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni
a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
• a gyermek
- lakcímkártyája,
- óvodai szakvéleménye,
- szakértői bizottság vagy nevelési tanácsadó véleménye
(ha van ilyen),
- TAJ száma;
• a szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája.
Liedermajer Heléna
tagintézmény-vezető

Tisztelt Szülők!
Az úrhidai Géza Fejedelem Tagiskola szeretettel várja és
visszavárja az általános iskolás és leendő iskolás gyerekeket.
Iskolánk előnyei a következők:
- kis létszámú osztályok (10-21 fős),
- szakképzett, fiatal, energikus tantestület,
- digitális oktatás az interaktív táblák és projektorok segítségével,
- 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 odafigyelés minden tanulóra,
- sok felzárkóztató, korrepetáló óra és fejlesztő foglalkozás,
- szakköri lehetőségek széles skálája,
- hónapról-hónapra változó, sokszínű programok,
- szerepelési lehetőség biztosítása,
- 7. és 8. osztályosoknak a próbafelvételi által megszerzett
vizsgarutin,
- 2006-ban 2008-ban és 2010 és 2011-ben tanulóink 100%át vették fel az általuk megjelölt első vagy második helyre.
- Az országos matematika és szövegértési kompetencia felmérésben iskolánk eredményei általában átlag felettiek.
- közepes tárgyi feltételek, 4 db interaktív tábla, számítógéppark internet hálózattal, sokféle taneszköz.
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- 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

Halloween Úrhidán

Idősek Napja
Idén 2015. október 02.-án került megrendezésre az Idősek
Napja ünnepségünk a Közösségi Ház Nagytermében. Az
Idősek világnapján mindenhol köszöntik a szép korúakat.
Megköszönve nekik a sok gondoskodást, és türelmet, amit
a fiatalok felé tanúsítottak. Nevelték, óvták a gyermekeiket,
és unokáikat nagy szeretettel és odaadással. Bognár József
polgármester köszöntő beszéde után az Önkormányzat
színes programmal gondolt az ünnepeltek szórakoztatására.

Október 31-én megszerveztük az első nagyszabású jelmezes felvonulást Halloween estéjén Úrhidán. Délután 4
órakor volt a találkozó a Közösségi Háznál, ahová nagy
létszámban érkeztek a jelmezbe öltözött kicsik és nagyok. Még világos volt, amikor elindult a beöltözött sereg
Úrhida utcáit járni kereplőkkel, lufikkal, lámpásokkal, és
kis tarisznyákkal, melyek a felvonulás végére dagadtak a
sok finom cukortól és csokiktól.

Műsort adtak a Tündérkert Óvoda kicsinyei, majd az iskolások apraja nagyja csalt könnyeket az elérzékenyült szemekbe. Vidámabb fellépő következett: Czédulás Felícia
megalapozta a hangulatot a teremben.

Tudjuk azt is, hogy nem egyformán ünnepel mindenki,
ezért senkit sem akartunk zavarni, vagy megbántani, így
inkább azokba a házakba csengettünk be, ahol előre jelezték
szóban, vagy csak egyszerűen beöltöztetett házaikkal, hogy
szívesen látná a beöltözött gyerekeket. Szeretnénk azoknak a kedves Lakosoknak köszönetet mondani, akikhez
váratlanul érkezett a népes társaság, mégis nagy szeretettel fogad-ták, sőt a konyha legmélyéről gyorsan előkerített
édességgel jutalmazták őket!
A kis lábak nagyon elfáradtak a több, mint 2 órás sétától,
ezért sajnos nem tudtunk minden utcába eljutni. Sok család
a focipálya melletti területre sétált el 6 óra után, és a Polgármester úrral együtt tüzes mágiát gyújtottak, ezzel várták
az útjukat befejező felvonulókat. Itt a tűz körül még volt sütizés, vígan szaladgált a sok kis beöltözött gyermek. A szülők
jókat nevetve találgatták egymásról, hogy ki bújhat meg az
álarcok és jelmezek mögött. A rendezvényből szeretnénk
hagyományt teremteni, ezért jövőre újra megrendezzük,
melyet próbálunk még több programmal színesebbé tenni.
Pallag-Vadász Gyöngyi és Grabeczné Erdélyesi Eszter
szervezők

A Nyugdíjas Klub is készült. Kóruséneküket követően egy
gyönyörű verset hallhattunk, mely hozzánk fiatalokhoz szólt:
„Szeressétek az öregeket!” címmel. A színpadot a zenész
foglalta el, a teremben elkezdődött a vacsora. Mikor leszedték az asztalokat beszélgetésbe kezdtek az egymás mellett
ülő emberek, akik csak látásból ismerték egymást, most
közelebbről is megismerkedhettek. Az ismert zeneszámok
hallatára táncra perdültek, látszott, hogy jól érzik magukat.
Az élő muzsikaszó mellett gyorsan telt az idő, s a
mulatságba elfáradt idősek elindultak haza, hogy reggel
ismét a szorgos kezek munkába álljanak. Ki-ki a saját
szokása szerint, a kertben, vagy a konyhában. Mi magunk, a
munkájuk gyümölcsei nagy tisztelettel és hálával kívánunk
az időseinknek még sok-sok szép, boldog évet és egészséget!
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Szüreti Felvonulás
Az idén október 03.-án, szombaton került sor a Szüreti
Felvonulásunkra. Délelőtt 11.00. órakor gyülekeztek a
lovasok, kocsik, hintók és persze a mulatság táncosai a
Szabadidő parkban. Szebbnél szebb lovak és kocsisaik jöttek el Úrhidára, hogy megmutassák nekünk büszkeségeiket. Díszes betyárruhába öltözött legények, és a sokszoknyás menyecskék érkeztek. Igaz, nem csak a szomszédos
településekről jelentek meg a meghívottak, messzebbről is
lovagoltak, utaztak idáig a szintén gyönyörű ruhákba, hogy
tiszteletüket tegyék nálunk az urak, asszonyok, gyermekek. Voltak, a hintóval látogattak el Úrhidára, hogy ezzel
is emeljék a közösségi programunk fényét. 13.00. órakor
elindult a zenés Szüreti menet.

a talpán este a Szüreti Bálba is elment. Szép számmal jöttek fiatalok és idősebbek, Úrhidaiak és vidékiek mulatozni.
A Közösségi Ház nagyterme zsúfolásig megtelt a jó hangulatú közönséggel, akik hajnalig ropták a táncot. Köszönjük
minden résztvevőnek, fellépőnek, szervezőnek, akik ezen a
napon biztosították községünknek a kitűnő hangulatot.

Megemlékezés 1956. október 23.-áról
Országszerte számos helyen tartottak megemlékezéseket az
1956-os forradalom és szabadságharc 58. és a Magyar Köztársaság kikiáltásának 25. évfordulója alkalmából. Úrhidán
2014. október 22.-én 11.00 órakor a Közösségi Házban a
Himnusz éneklésével kezdődött az ünnepség. Színházteremben az ÁMK Géza Fejedelem Általános Iskola tanulói
adták elő. A zenés műsor színházi előadássá kerekedett.
A fiatalok színészi képességei olyannyira színvonalasak
voltak, hogy élethűen adták át a közönségnek az 1956.
október 23.-án történteket. Megjelenítették a szomorúságot,
kilátástalanságot, a dühöt, összefogást, gyászt s minden
érzést kiénekeltek, szavaltak magukból. Szívbe markoló
volt hallani a tankok, pisztolyok hangját; látni a szintér
dekorációit: a közepén kivágott zászlót, transzparenseket,
fegyvereket s a műsoruk végén a meggyújtott mécsest, mely
köré lehajtott fejjel letérdeltek emlékezve a mártírokra.

Sok lovas gyűlt össze, a kocsikra felülhettek a résztvevők.
A szinte már hagyományos útvonalon vonultak végig az
ünneplők. Sokan kijöttek a házuk elé, kiálltak a kisgyermekek, idősek is, hogy köszöntsék, és megtekintsék a
díszes sereget. A Szüreti felvonulás szereplői több helyen
megálltak, a táncosok bemutatták műsorukat. A közönség
süteménnyel, üdítővel, és az elmaradhatatlan úrhidai borral köszönte meg a színvonalas bemutatót. A felvonulás

több mint három órán keresztül tartott, mire a Tájházhoz
ért. Bográcsban készült a babgulyás, pogácsával várták a
szervezők a fellépőket. Volt is nagy keletje az ételnek! A
lovakat kikötötték pihenni az udvarra, amíg a gazdák és a
fellépők elfogyasztották az ételt. Ők is pihentek egy kicsit
azután kora este elindultak hazafelé. S aki még legény volt

Több mint két emberöltő távolában, amikor fogynak a
tanuk és az emlékezet rostáján is egyre több emlékfoszlány
hullik át, egyre fontosabbá válik az emlékezés, pontosabban az emlékezés kollektív akarata. Az emberi agy csak
azokat az emlékeket őrzi meg tartósan, melyeket folytonosan felidézünk, s ezáltal újra, meg újra bevésünk. Ilyen
folyamat az emlékezés, s a közös ünnepi megemlékezés is.
Közösen emlékeztünk hát mi, Úrhidaiak is az áldozatokra,
a szabadságharc után börtönbe került emberekre és azokra,
akik emigráltak, hátrahagyva hagyományaikat, rokonaikat,
gyermekkorukat máshol telepedtek le a szabadság reményében. Elismerés a diákoknak, akik felnőtteket felülmúló
tehetségükkel előadták megemlékező műsorukat. Köszönjük az ünnepi műsort összeállító és a tanulókat felkészítő
Bognár Andrea tanárnőnek a kitűnő pedagógiai munkáját.
Elismerés illeti a közönséget is, akik fegyelmezetten,
méltósággal figyelték az előadást.
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Koszorúzás az 1956-os emlékműnél

Úrhida Café
A Tisztelt ünneplő közönség a Közösségi Házban
befejeződött ünnepség után átsétált a Zrínyi utcai közparkba. A tavaly átadott 1956-os emlékműnél folytatódott
a megemlékezés. Kiérve a tanulók folytatták műsorukat.
Ezt követően Bognár József polgármester úr mondott ünnepi beszédet, melyben ő is felidézte a múltat, az 1956.
október 23.-ai eseményeket, és megemlékezett hazánk
nagyjairól és a tanulságról, amit ez a nap hordoz a magyar
nép számára a mai napig. Beszédét követően az Úrhida Község Önkormányzat Képviselő Testülete és az Úrhidai Civil
Szervezetek nevében az emlékmű elé koszorút helyezett el
Bognár József polgármester úr és Soós Tamás képviselő
úr. Végezetül a Szózat csendült fel az ünneplő közönség hangján. Köszönet minden résztvevő úrhidai ünneplő
polgárnak, szereplőnek a méltó megemlékezésért!

2015. november 11-én este az úrhidai Közösségi Házban a
Virtuális Falu Program keretein belül Úrhida Café-t tartottunk, fiatalok helyzetéről beszélgettünk.
World café módszertant alkalmazva valósítottuk meg a
beszélgetést. A world café egy egyszerű módszer arra, hogy
lényeges kérdésekben célirányos társalgások hálózatát hoztuk létre. A world café alapfeltevése az, hogy az emberek
birtokában vannak annak a bölcsességnek és kreativitásnak,
amellyel bármely nehézségeket meg tudnak beszélni és új
utakat, lehetőségeket találva közös erővel új dolgokat tudnak létrehozni.

Márton-nap a Tájháznál
Idén sem maradhatott el a hagyományőrző Márton-napi
programunk, melyet ez alkalommal is a Tájháznál tartottunk meg. A munkálatok már korán reggel megkezdődtek
a Nyugdíjas Klub aktív részvételével. Kemencében sült a
finom, ropogós comb. Volt bormustra, káposzta, sült comb,
forralt bor, jó kedv, nevetés, tehát minden, ami egy igazi
Márton-naphoz elengedhetetlen. A reggeltől estig tartó eseményen jókat lehetett beszélgetni, illetve a Nyugdíjas Klub
tagjaitól remek praktikákat lehetett elsajátítani, a Mártonnapi menü elkészítéséhez.

Az úrhidai beszélgetésen összesen 33 fő vett részt.
A résztvevőket 3 csoportra osztottuk. A civil, az önkormányzati, a vállalkózói és a humán szolgáltató szektorok
képviselőit arányosan osztottuk szét a csoportok között,
melyhez szintén arányosan csatlakoztak a fiatalok. A három
témakör három külön asztalnál került megbeszélésre.
Minden témakörhöz tartoztak gondolatébresztő megjegyzések, kérdések.
Mind három csoportnak lehetősége volt elmondania a véleményét minden egyes témakört illetően.
Az Úrhida Café alkalmával úgy döntöttek a fiatalok, hogy
szeretnének egy közösséget létrehozni, amely a fiatalok
érdekérvényesítésével, közösségi programjaik szervezésével foglalkozik.
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„A fiatalok kezében a jövő
kulcsa”- mondják sokan,
sokszor. Jól mondják. Ha
pedig az a kulcs a kezükben van, igenis fontos,
hogy mit gondolnak – ezt a
hangot, az ifjúság hangját
segíteni, erősíteni kell.

Felhívás!!!
Kedves Fiatalok!
Minden 16-26 év közötti úrhidai fiatalt várunk
2015. február 03. szerdán 17.30-tól,
hogy közösen alapítsuk meg az
„Úrhidai fiatalok tanácsát”.
A tanácsba elnök és elnökségi tag tisztségekre keresünk
jelölteket egy rövid kis bemutatkozó kampánnyal, erre
jelentkezni lehet, 2016. január 20-ig. Szavazni pedig 2016.
januártól 25-től lehet majd Úrhida Község Önkormányzatánál vagy 2016. február 3-án tartott alakuló gyűlésen.

Adventi hétvégék
Az úrhidai Nagyboldogasszony Templom adventi koszorúján már két gyertyát közösen meggyújtottunk, melyeknek fényei beragyogták az eseményt. Az első héten az
Úrhidai Nyugdíjas Egyesület a „Szállást keres a szent család” műsort láthattuk, mely mélyen megérintette az emberek szívét, melegség költözött a lelkünkbe. A második héten a Tündérkert Óvoda kisgyermekei Ünnepre várás-zenés
műsor volt látható, ahol a kicsik énekeltek, verset mondtak.

Heti egy alkalommal találkozunk és sokféle táncstílussal
ismerkedünk.
Aki kedvet érez a tánchoz,
szeretne a csapathoz tartozni és kicsit kikapcsolódni,
szeretettel várjuk köreinkben. Bővebb információért
hívható
telefonszámok:
Szabó Zoltánné Erika 06-20/388-5034 és Kokaveczné
Eitel Judit 06-70/6795-112

Baba-mama klub hírei
A hosszú nyári szünet után, szeptembertől ismét tartunk
klubfoglalkozásokat, általában 2 hetente az óvoda tornatermében, péntekenként 10 órától.
A rossz idő és a járványos időszak ellenére is mindig szép
számmal gyűlünk össze, s amíg a gyerekek játszanak,
mi beszélgetünk, tapasztalatokat cserélünk, időnként
mondókázunk és énekelünk.
Hallhattunk ismertetőt egy érdekes kezdeményezésről,
a mátkatálról Lippai Kittitől, illetve nálunk járt Balatonalmádiból Fizl Kata, aki a baba jelnyelvvel ismertetett
meg minket.
A legutóbbi foglalkozásunkon, amelyen rendkívül sokan,
még apukák és nagyszülők is részt vettek, meglátogatott
bennünket a Mikulás a kicsik örömére.
Apró kis ajándékokkal lepte meg a gyerekeket miután
köszöntöttük Őt néhány Mikulásváró énekkel. Ezúton is
köszönjük az Önkormányzat támogatását!
Továbbra is szeretettel várunk minden érdeklődő, barátkozni vágyó anyukát és babáját, gyertek bátran!
Most az Adventi készülődés időszakában szeretnék még
egyszer köszönetet mondani azoknak az embereknek, akik
a közreműködésemet kérve próbálnak felajánlásaikkal
segíteni rászoruló embertársaikon, illetve akik kérésemre
azonnal segítettek, ha szükség volt rá!

Mindkét alkalom méltón előkészítette a közelgő ünnepekre
mindannyiunk lelkét. A következő két gyertyagyújtásra is
sok szeretettel várunk mindenkit.

Úrhidai Táncimádók
2015-ben alakultunk és a nevünkből is kiderül, hogy szeretünk táncolni. Szerepeltünk a Sárrét Majálison Fülén, az
Úrhida Napok rendezvénysorozat keretében és különböző
kisebb rendezvényeken is. Nem a szereplés az elsődleges
célunk, hanem saját szórakoztatásunkra összejövünk és a
próbák alatt jól érezzük magunkat.

Mindenkinek kívánok nagyon békés, áldott karácsonyi
ünnepeket és egészségben gazdag új esztendőt!
Soósné Éva védőnő
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Karateklub élete
2015. október 17.-én, Veszprémben a Városi Sportcsarnokban került lebonyolításra a Veszprémi Shotokan Karate Club versenye. 17 egyesület 143 karatékája lépett
tatamira a viadalon.
Ideális körülmények
között került megrendezésre a verseny. A
négy tatamival ellátott
küzdőtéren egymást
követték az események. A verseny szinte sérülés nélkül bonyolódott le, s bár kis létszámú volt a bírói testület mégis
gond nélkül haladtak a versenyszámok minden tatamin.
Kis sportolóink közül mindenki a tudásának megfelelően
hajtotta végre a feladatát. Az őszi versenyszezon egy újabb
állomásán ismét ügyesen harcolták ki karatékáink az újabb
sikereket.
A Karate Senshi Kyokai SE öt versenyzővel és egy bíróval
képviselte magát ezen a versenyen, akik 4 arany, 5 ezüst- és
2 bronzérmet szereztek. A klubok közötti versenyben az 5.
helyezést érte el egyesületünk.
2015. december 4-6.-án Kolozsváron rendezte meg az FRK
WKC Romania a 17 nemzet 72 karate szervezetének 737
sportolóját felvonultató versenyét a 6. European Karate
Champions Cup-t.
Egyesületünk, a Karate Senshi Kyokai színeiben Estelecki
Mercédesz, Kolarovszki Petra versenyzőként és Soós Tamás
nemzetközi bíróként vett részt az eseményen. A verseny az
utolsó megmérettetés volt ebben az évben.
A szombati napon került sor a gyermek és a veterán kategória kata és kumite verseny számaira. Magas színvonalú
formagyakorlat bemutatókat és igazán fordulatos kumite
mérkőzéseket, valamint izgalmas kommandós bemutatót
láthattak a nézők.
Vasárnap került sor a mini
kadett és kadett korcsoportra mindkét versenyszámban, valamint a csoport
versenyszámokra.
Mercédesz kezdte a sort
katában. Szépen bemutatott
formagyakorlata
viszont nem kapott elég
magas pontszámot, így
nem sikerült bekerülnie
a legjobbak közé. Küzdelemben első ellenfelét
simán verte, majd izgalmas mérkőzést vívott a
négy közé jutásért. Ellenfele vezetett, de kis sportolónk ügyesen fordított, így döntetlenre hozta a meccset. A hosszabbításban sajnos ellenfele
gyorsabb volt, ezért egy hajszálnyival lemaradt a dobogóról
sportolónk. Petra a kadettek között versenyez már ebben

az évben, itt viszont az övfokozatok össze vannak vonva.
Így együtt versenyeznek a sárga és fekete övesek. Szépen
menetelt mindkét versenyszámában, de még egy kis edzés
és bátorság kell számára, hogy előrébb léphessen. A délutáni csapat versenyszámokra kicsit összeszedték magukat
és mindkét csapat kumite versenyszámban harmadik helyezettként dobogóra állhattak. Csapat kata versenyszámban
negyedik helyen végeztek karatékáink.
Mindkét kis sportolónkat megérdemli a dicséret, hisz igen
nehéz mezőnyben sikerült nagyon szépen helytállniuk.
Évvégéhez közeledve mi is összesítjük éves eredményeinket és elmondhatjuk ismét sikeres sport évet zárt egyesületünk. Szeretném megköszönni minden szülőnek a rengeteg
segítséget és támogatást, amelyekkel hozzájárultak a gyerekek eredményes felkészüléseihez, versenyeihez.
Szeretettben gazdag, békés karácsonyt kíván a Karate
Senshi Kyokai!

Egyházi Hírek
Szent Karácsony!
Amikor – karácsony – lévén betérünk a templomba az éjféli szentmisére, legtöbbször csillogó, pompás környezetbe
kerülünk. Ugyanakkor a karácsony történetét leíró evangéliumok másféle miliőt idéznek fel: egy ókori népszámlálás
embernyomorító körülményeit, megtetézve a mindenórás
kismama és férje ilyenkor kényszerű gondjaival, egy állatok és emberek menedékéül szolgáló barlangot, gyermekszületést, állatok jászlát, majd angyali énekszót és néhány
környékbeli pásztor megilletődött hódolatát. Ennek hangulatát általában a templom egyik sarkában vagy mellékoltárában berendezett Betlehem őrzi.
A karácsony titka előtt a hívő ember elnémul, mert mit is
lehetne szólni a Teremtő eme hihetetlenül nagylelkű lépéséhez, szabad döntéséhez: Isten létére emberként testet
öltött, megszületett és végigélte mindazt, ami egy emberre
vár. Isten ennyire közel jött, ennyire megtisztelte ember voltunkat, azért hogy élőszóval, saját szavaival is hozzájáruljon a kinyilatkoztatás teljességéhez.
Egy gyermek születése önmagában titokzatos. Már ez a
titok is kitágítja a horizontot, megnevezhetetlen örömet
gyújt a szülők, rokonok lelkében: új élet született, aki nagy
reménységre ad okot, akármilyen körülmények között is
jött a világra.
Mária és József is átélték akkor ezt az örömet és reménységet, de azt is, amire ezen felül a hit bátorította és jogosította fel őket: gyermekük, akit Jézusnak neveztek, a világ
Üdvözítőjének született. Eredete titokzatos, számukra is
megfoghatatlan volt.
A karácsony szentségét többek között a gyermekként
megszületett Isten Fia jelenti. Olyan kicsinnyé lett, amilyenné mi sem szívesen válnánk még egyszer életünkben,
pedig mi soha nem voltunk egylényegűek a Mindenható
Atyával, de a Fiúisten még ezt is vállalta értünk, irántunk
való szeretetből!
Mayer László plébános
h. esperes
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Szentmisék rendje templomunkban
Dec. 19. szombat
(Ádvent 4.v.) du. ½ 6 óra
December 24.
SZENTESTE e. 10 óra Igeliturgia
December 25.
KARÁCSONY r. 8 óra
December 26.
Szt. István r 8 óra Igeliturgia
December 27.
Szt. Család vasárnap r. 8 óra
December 31.
Szilveszter du. 5 óra Igeliturgia
2016. JANUÁR 1.
ÚJÉV r. 8 óra
Január 2.
szombat du. ½ 6 óra
Január 6.
Vízkereszt du. ½ 6 óra Igeliturgia
Január 10.
vasárnap r. 8 óra Igeliturgia
Január 16.
szombat du. ½ 6 óra
Január 24.
vasárnap r. 8 óra

**************************************

Fenyőfavásár Úrhidán!
Nordmann-, ezüst- és lucfenyőt
kínálunk termelői áron.
Árusítás: Úrhida, Petőﬁ S. u. 111.
2015. december 17-23-ig,
a készlet erejéig.
További információ:
Horváth Tímea
Tel.: 70/576-0900
Szeretettel várom
kedves Vásárlóimat!
**************************************

Masszázs Úrhidán!

Feszült, fáradt, fáj a háta? Vagy csak egy kis lazításra vágyik?
Szakképzett masszőr várja Úrhidán a Kossuth utca 127. szám alatti
szépségszalonban.
Masszázs tetőtől-talpig, hogy jól érezze magát testében és lelkében egyaránt.

Választható:
svéd frissítő masszázs (hát, talp, kéz, teljes test), arcmasszázs,
cellulit- vagy zsírégető masszázs, frissítő talpmasszázs, nyirok masszázs

Jelentkezzen be még ma!
Várom szeretettel: Kokaveczné Eitel Judit

06-20/2699-650 | 06-70/6795-112
Ajándékozzon masszázsutalványt névnapra,
születésnapra vagy csak egyszerűen szeretetből!
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MEGHÍVÓ
Vegyesbolt
& Lottózó Úrhida
Meghívó
Üzletünk profilt váltott!
KEDVES
ÚRHIDAI LAKOSOKüzemelünk tovább!
Vegyesboltként
Virág-Ajándék helyett,

December 1-től kenyér,
pékáru,
tej, tejtermékek,
csomagolt felvágott is kapható!
2009.
december
21-én 18,00-kor
Továbbra is szeretettel
várjuk kedves
vásárlóinkat!

„A szeretet csillagára nézek”
címmel

A Falu karácsonyaÚrhida, Kossuth út 79.
műsor kerül megrendezésre a Tájház - Közösségi Házban
(Úrhida, Kossuth Lajos utca 32.)

Szeretettel várunk minden érdeklődőt,
különösen azokat, akik az ünnepeket egyedül, magányosan
töltik!
Szabó Zoltánné
Erika
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok! | facebook.com/vegyesbolturhida

KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT
polgármesteri
hivatal
AAPolgármesteri
Hivatal
ügyfélfogadási
ügyfélszolgálati rendje:
rendje:
hétfő: 8.00-12.00, 12.30-15.30 óráig
kedd: 8.00-12.00,
nincs
ügyfélfogadás
Hétfő:
12.30-16.00
óráig
szerda:
13.00-17.00
óráig
Kedd:
nincs
ügyfélfogadás
csütörtök:
nincs
ügyfélfogadás
Szerda:
13.00-17.00
óráig
péntek:
8.00-11.00
óráig
Csütörtök:
nincs
ügyfélfogadás
Tel./fax: (22) 364-5148.00-11.00 óráig
Péntek:
Tel./fax: (22) 364-514
AApolgármester
fogadónapja:
polgármester
fogadónapja:
Ügyfélfogadási
Ügyfélfogadásiidőben
időben
Tel.:
(22) (22)
588-111
Telefon:
588-111
A jegyző fogadónapja:
Ügyfélfogadási
időben
A jegyző fogadónapja:
Tel.:
(22) 364-514időben
Ügyfélfogadási

Telefon: (22) 364-514
Falugazdász fogadónapja:
Gerlinger Éva
Hétfő:
8.00-10.00 óráig
Balázsik Zsófia falugazdász fogaTelefon: (70) 436-2393
dónapja:
hétfő:
óráig
Gyermekjóléti
szolgálat7.30-10.00
ügyfélfogadási
Telefon: (30) 698-9103
rendje:
Az úrhidai polgármesteri hivatalban:
Gyermekjóléti szolgálat
Szerda
8.00-10.00 óráig
ügyfélfogadási
Tel.:
(22) 364-514rendje:
A Polgármesteri
Hivatalban:
Székesfehérvár,
Tolnai
u. 10. szám
szerda:
10.00-12.00 óráig
alatt:
Telefon: (22) 364-514
Csütörtök:
12.00-16.00 óráig
Székesfehérvár,
Tel.:
(22) 202-400 Tolnai u. 10. sz.
alatt:
kedd:
óráig
Családsegítő
szolgálat13.00-16.00
ügyfélfogadási
rendje:
Telefon: (22) 332-058

ÚRHIDAI
HÍREK

Védőnő rendelési
Szoboszlay
Renáta ideje:
Soósné
Fekete
Éva
Az
úrhidai
polgármesteri
hivatalban:
Tel.: (22) 364-517 10.00-12.00 óráig
Hétfő
Terhes
Tel.:
(22)tanácsadás:
364-514
kedd:
8.00-10.00
óráig
Székesfehérvár,
Sütő u.
12. szám alatt:
Csecsemő tanácsadás:
Péntek:
08.00-13.00 óráig
Kedd:
Tel.:
(22) 202-400 10.00-12.00 óráig
Védőnő
rendelési
ideje:ideje:
Háziorvos
rendelési
Soósné
Fekete
Éva
Dr. Bíró
János
Tel.:
(22) 786-626;
+36 (30) 225-8848
Telefon:
(22) 364-517
Tanácsadás:
Hétfő:
8.00-12.00 óráig
Várandós:
Kedd: 08.00
– 10.00 óráig
Kedd:
14.00-18.00
óráig
Gyermek:
– 12.00 óráig
Szerda: Kedd: 10.00
8.00-12.00
óráig
Fogadóóra:
óráig
Csütörtök:Szerda: 08.00-10.00
12.00-16.00
óráig
Péntek:
8.00-12.00 óráig
Háziorvos
rendelési
ideje:
Terhes tanácsadás:
Dr.
Popovics Nóra 12.00-14.00
Tel.: (22) 786-886
Kedd:
óráig
Hétfő:
08.00 - 12.00 óráig
Kedd:
14.00 - 17.00 óráig
Szerda:
08.00 - 11.00 óráig
Gyermekorvos rendelési ideje:
Csütörtök:
13.00 - 16.00 óráig
Dr. Fülöp Edit
Péntek:
08.00 - 11.00 óráig
Tel.: (22)tanácsadás:
364-517 (bejel. alapján)
Várandós
hétfő:
12.00-13.00
óráig
Kedd:
12.00
- 14.00 óráig
csütörtök:
11.00-12.00 óráig
Gyermekorvos rendelési ideje:
Fogorvosi
szolgálat:
Dr.
Fülöp Edit
Tel.: +36 (30) 902-5227
(Szabadbattyán)
Hétfő:
11.30-12.30 óráig
Dr. Kis Piroska:
Csütörtök:
11.00-12.00 óráig
Tel.: (22) 362-612
Tanácsadás:
hétfő:
7.00-13.00 óráig
óráig
Szerda:
10.30-11.30
kedd:
13.00-19.00 óráig
szerda: szolgálat: (Szabadbattyán)
13.00-19.00 óráig
Fogorvosi
Dr.
Kis Piroska
Tel.:
(22) 362-612
péntek:
7.00-13.00
óráig

Városkörnyéki ügyelet:
Hétfő:
7.00-13.00 óráig
Orvosok Háza
Kedd:
13.00-19.00 óráig
Székesfehérvár, Seregélyesi
út 17.
Szerda:
13.00-19.00
óráig
Tel.: (22) 501-220 13.00-19.00 óráig
Csütörtök:
Péntek: Iskolafogászat 7.00-13.00 óráig
Fogorvosi ügyelet:
Városkörnyéki
ügyelet:
Orvosok
Szfvár, Seregélyesi út 17.
Telefon:Háza,
(22) 502-140
Tel.:
(22) 501-220
munkanapokon:
16.00-másnap reggel 8.00-ig
Fogorvosi
(22) 502-140
hétvégén:ügyelet:
az utolsóTel.:
munkanap
16.00
Munkanapokon:
órától az első munkanap reggel 8.00
16.00
óráigórától másnap reggel 8.00 óráig
Hétvégén:
az utolsó munkanap 16.00 órától az
első
munkanap
reggel 8.00 óráig
Állatorvosi
szolgálat:
Dr. Somogyi Lajos
Állatorvosi
szolgálat:
Telefon: (22)
363-117
Dr. Somogyi Lajos Tel.: (22) 363-117
Szabadbattyán, Széchenyi u. 16/A
Szabadbattyán, Széchenyi u. 16/a.
Könyvtári nyitva tartás:
A gyógyszertár nyitva
tartása:
Hétfő:
13.00-16.00 óráig
Hétfőtől-péntekig: 8-16
óráig óráig
Szerda:
14.00-17.00
Tel: (22) 789-195

E.ON Észak-dunántúli
Közvilágítás
hibabejelentő: Áramszolgáltató Zrt. Győr, Kandó
Kálmán
06-80-533-533
út 11-13.
Ügyfélszolgálat:
06-40-220-220
E.On
Dél-dunántúli Gázszolgáltató
Zrt.
Hibabejelentés:Régió 06-40-330-330
Székesfehérvári
Közvilágítás hibabejelentés
Székesfehérvár,
Királysor 1/a.
06-40-330-330
Hibabejelentés:
06-40-404-040
E.On Dél-dunántúli Gázszolgáltató
Építésügy Szfvár, Polgármesteri Hivatal
Zrt. Székesfehérvári Régió
Városház tér 1. fsz.
Szfvár, Király Iroda
sor 1/A
Építésigazgatási
(22) 537-177
Hibabejelentés:
06-40-404-040
Ügyfélfogadási
idő:
Hétfő:
13-00-15.00
óráig
Építésügy Székesfehérvár, PolgárSzerda:
8.00-12.00, 13.00-18.00 óráig
mesteri Hivatal
Péntek:
8.00-12.00 óráig
Városház tér 1. II. em.
Schmidtné Lengyel Andrea
Járási
Hivatal:
Építésigazgatási
Iroda
22-537-175
Székesfehérvár,
ÜgyfélfogadásiHonvéd
idő: u. 8.
Ügyfélfogadási idő:
hétfő:
13.00-15.00 óráig
Hétfő:
13-00-15.30 óráig
szerda: 8.00-12.00, 13.00-18.00 óráig
Szerda: 8.00-12.00, 13.00-15.30 óráig
péntek:
8.00-12.00 óráig
Péntek:
8.00-12.00 óráig

Lakossági
szennyvízszippantás:
Lakossági
Szennyvízszippantás:
ÓZON
Kft.
Szabó
Kálmán
Székesfehérvár,
u. 1. u. 8.
8152
Kőszárhegy,Várfok
Deák Ferenc
A posta nyitva tartása:
Könyvtári nyitva tartás:
Telefon:
22-315-307, 505-320
(22) 363-445
Hétfő-péntek:
08.00 - 12.00 óráig Tel:
hétfő:
13.00-16.00
óráig
(30) 228-3753
12.30
- 16.00 óráig
szerda:
14.00-17.00Zárva
óráig Segélyhívók:
Szombat:
Rendőrség: Rendőrség:
107
Segélyhívók:
107
Tel.: (22) 362-208
A posta nyitva tartása:
Tűzoltók: Tűzoltók:
105
105
hétfő-péntek:
- 12.00 óráig
104
104
E.ON
Észak-dunántúli 8.00
Áramszolgáltató
Zrt. Mentők: Mentők:
- 16.00 óráig
Győr, Kandó Kálmán12.30
út 11-13.
Ügyfélszolgálat:
06-40-220-220
szombat:
zárva Úrhida község hivatalos honlapja:
www.urhida.hu
Hibabejelentés:
Telefon: (22) 787-402 06-80-533-533
www.urhida.hu

FELELŐS KIADÓ:
KIADÓ: SZIBEN-COLOR
KFT.KFT.
- 8142
ÚRHIDA, ZRÍNYI
ZRÍNYI U.
U. 10.
FELELŐS
BRIBEN NYOMDA
– ÚRHIDA,
10.
SZERKESZTŐSÉG:
ÚRHIDAI
POLGÁRMESTERI
HIVATAL,
TEL./FAX:
(22)
364-514
SZERKESZTŐSÉG: POLGÁRMESTERI HIVATAL, TEL., FAX: (22) 364-514
8142
L.L.
U.U.
66.66.
• Úrhida
Község
hivatalos
honlapja:
WWW.URHIDA.HU
8142ÚRHIDA,
ÚRHIDA,KOSSUTH
KOSSUTH
• Úrhida
Község
hivatalos
honlapja:
www.urhida.hu
TÖRDELÉS
NYOMDAI
MUNKÁK:
SZIBEN-COLOR
ELŐKÉSZÍTÉS:
VARGAÉS
TAMÁS
NYOMDAI
MUNKÁK:
BRIBEN KFT.
NYOMDA KFT.

