
Császár Imre bácsi és Mária 
néni szerényen (ahogy éltek, 
élnek) ülte meg kegyelmi la-
kodalmát. Az Önkormányzat 
hetvenedik házassági évfor-
dulójukon köszöntötte őket.

Ritka ez mint a fehér holló – 
tűnődött el Imre bácsi, akit 
nem kellett biztatni, megeredt 
a nyelve, s csak sorolta az 
évtizedek örömeit, bánatait.
Könnyeiket morzsolták el sze-
mükben feleségével, Mária 
nénivel együtt, mikor betop-

pant hozzájuk a vizitálók kis 
csapata. 
Császár Imre 1925. június 
27-én látta meg a napvi-
lágot, Császár Imréné, Pász-
tor Mária rá két évre, 1927. 
február 21-én.
És ami nem kis szó, megérték
a 70. házassági évfordulóju-
kat!
A regula kegyelmi lakodalom-
nak mondja a hetvenediket, a 
köszönet, a hála és a kegyelem 
napjának, amiért ilyen hosszú 
időt megélhettek együtt.

AZ  ÚRHIDAI  ÖNKORMÁNYZAT  KIADVÁNYA 2016 DECEMBER

KEDVES ÚRHIDAIAK!
Az elmúlt hónapokban több olyan esemény is történt kis településünkön élő

személyekkel, melyre a község minden lakója méltán büszke lehet.
Büszkék lehetünk, hogy itt élnek közöttünk, munkájukkal, tevékenységükkel

 kiérdemelték az elismerést, viszik községünk jó hírét, megye és országhatáron túlra.

A „FÖLSZÁLLOTT A PÁVA”
középdöntőse: 

A TILINKÓ zenekar kapta idén októberben a
Fricsay Richárd Zenei Díjat, az együttes bőgőse: 

Marton Bendegúz Dr. Juhász Balázs
(cikk folytatása a 4. oldalon) (cikk folytatása az 5. oldalon)

Kegyelmi lakodalom
(hetvenedik házassági évforduló)
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KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ

KARÁCSONY

Jó szóval, virággal, ajándékkal érkeztek a látogatok: Bognár József 
polgármester és a falu vezetői, a családsegítő szolgálat gondozója. 
Rózsika, aki talán a legjobban ismeri őket, csokoládétortával ked-
veskedett nekik. Meggyújtották a tortán a 70-es számot formázó
fehér gyertyát, de még a csillagszórót is. Fényük a házaspár szemében 
tükröződött.
Kívánunk még sok szép évet együtt!

 V. Varga József

 

Este mikor kigyúlnak a karácsonyi fények,
a gyermekkori álmok egy percre visszatérnek.
Ekkor a szemekben a szeretet fénye lángol,
s a gyertyafényénél még a csillag is táncol.

Mikor a fenyő illata megérinti szívünk,
ezen az estén, kicsit az álmokban is hiszünk.
Nem szeretnénk mást, csak boldogok lenni,

és másokért a szokottnál is többet tenni.
A rohanó világban megkoptak a fények,

halványak a hitek, és halványak a remények.
Nem szeretnénk mást, csak hinni a szóban,

őszintén szeretni, és bízni a jóban.
Őrizzük meg a karácsonyunk fényét,

S őrizzük a szeretetben való hitünk reményét.
Hisz ma este mink is gyermekek vagyunk,
s gyermeteg vágyainknak ma határt nem 

szabhatunk.

Tájékoztatom Önöket, hogy takarékossági okokból az
Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfogadás és a Közösségi 
ház nyitva tartása 2016. december 22 – 2017. január 1. között 
szünetel.

Ügyeleti idő: 2016. december 28-án (hétfő) 08-12-ig
Köszönöm megértésüket.
 Dr. Boda Zsuzsanna 
 jegyző

Tisztelt Úrhidai Lakosok!

Tisztelt Lakók!
Szeretném felhívni a lakosság fi gyelmét, hogy a

Közmeghallgatás várható időpontja
2017. január 25-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 

TISZTELT ÚRHIDAI LAKOSOK!

A téli hóeltakarítási és síkosság-
mentesítési munkák zavarta-
lan bonyolítása végett, kérjük 
Önöket, hogy gépjárműveiket 
ne hagyják a közterületeken.

 Dr. Boda Zsuzsanna
  jegyző

Kedves Úrhidai Lakosok!

Nemsokára megszólal a karácsonyi csengő, amelynek hang-
ja a család, a békesség, és a szeretetet melegét hozza közel 
hozzánk. Talán mindannyiunk lelkében él még egy gyermek-
kori karácsony emléke, ahogy áhítattal álltunk a feldíszített 
fenyő előtt.

Szentestén egy kicsit magunkba szállunk, a rohanó, zajos 
világ helyett a csöndet, a meghittséget választjuk. Az ünnep 
hangulatában a másik emberre fi gyelünk, és arra gondolunk, 
hogy mit nyújthatnánk szeretteinknek, azoknak, akik fontosak 
a számunkra. Ez a mi legemberibb értékünk. A karácsony az 
összetartozás ünnepe, segít nekünk abban, hogy megtaláljuk 
a helyünket, átérezzük nem hiába érkeztünk erre a világra. 
Mert bizony most, hogy mi ünnepelünk, számtalan embertár-
sunk hánykolódik, betegségek, gondok sanyargatják, és nem 
lehet azokkal, akikkel legjobban szeretne. Gondolnunk kell 
azokra, akiknek ezekben a pillanatokban nem jut ajándékra, 
otthonra, családra, szeretetre, és csak vágyakozva gondolnak 
egy meghitt karácsonyra. Gondoljunk az idős emberekre, s 
akik egyedül élnek, és senki nem nyit rájuk ajtót. Mi legyünk 
számukra a remény, hogy érdemes élni, mert van, aki gondos-
kodik róluk. Szeretettel kell viseltetnünk embertársaink iránt, 
életünkben nincs helye a haragnak és a gyűlöletnek. Kívánom, 
hogy a karácsony bensőséges érzése töltsön el bennünket az 
ünnep idején.

E gondolatok jegyében engedjék meg, hogy Úrhida Közsé-
gi Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint a Hivatal 
dolgozói nevében kívánjak minden kedves Úrhidai Polgár-
nak békés, boldog karácsonyi ünnepeket, és eredmények-
ben gazdag újesztendőt.
 Bognár József
 polgármester   



32016 DECEMBER

Mint arról a júniusi hírekben beszámoltam a képviselő-testület 
pályázatot nyújtott be az óvodában működő főzőkonyha felújí-
tására, fejlesztésére. A szűkös állami forrás ellenére önkormány-
zatunk pályázata 17 millió forintos támogatásban részesült, így a 
nevelési év végén megkezdődhetnek a felújítási munkálatok.

A főzőkonyha működését 1988-ban kezdte meg, felszereltsége 
kb. 100-150 fő ellátására készült. A konyha biztosítja az óvodai, 
iskolai, gyermekétkeztetésen túl a szociálisan rászorulok, nyugdí-
jasok, intézményi dolgozok és vendég étkezők ellátását, ami napi 
szinten meghaladja a 220 főt. A támogatás elnyerésével lehetőség 
lesz az eszközök cseréjére, a korszerű táplálkozást segítő tech-
nológia fejlesztésére, valamint a burkolatok cseréje, víz, gáz, vil-
lany hálózat felújítására. 

Vis maior pályázat
Az elmúlt évek csapadékos időjárása komoly károkat okozott 
településünk úthálózatában. Az utak területére jutó nagy ener-
giájú csapadékvíz a meglévő burkolatot jellemzően hosszanti, az 
úttengellyel közel párhuzamos irányban jelentős hosszokon és 
balesetveszélyes mélységben megbontotta, a pályaszerkezet egy 
részét kimosta, a sáros-zúzalékos anyagot pedig az utak alsóbb, 
kisebb meredekségű részein, rakta le.

Mint arról a korábbi Úrhida Hírekben beszámoltam a Képviselő-
testület két ütemben pályázatot nyújtott be a Belügyminisztéri-
umhoz négy utca felújítása érdekében. A pályázatunk támogatás-
ban részesült, sajnos nem az igényelt költségvetés szerint, csak 
részben. A 13 millió forintos támogatás csak az eredeti állapot 
visszaállítására elegendő, az utak aszfaltozására már nem nyújt 
fedezetet.

Úrhida Község Önkormányzat pályázata az Úrhidai Közös 
Önkormányzati Hivatal informatikai fejlesztésének

megvalósítása érdekében.

A pályázattal az adminisztratív terhek csökkentése, a magas 
szintű és korszerű (lakossági, államigazgatási és vállalkozások ál-
tal használt) közigazgatási e-ügyintézési megoldások bevezetése 
a cél az önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának 
megvalósításával. Az ASP rendszer bevezetésével a hivatalnál 
folyó ügyintézéshez szükséges eszközállomány megújul, ezzel 
segítve az itt dolgozók hatékonyabb munkavégzését, így bizto-
sítva ügyfeleink (a lakosság és a vállalkozók) hatékony kiszol-
gálását és a szakfeladatok ellátásának informatikai támogatását.

Úrhidai Tündérkert Óvoda 
főzőkonyha kapacitásbővítése

és korszerűsítése.

Pályázati hírek
Kedves Úrhidaiak!

Az elmúlt évben a Képviselő-testület több fejlesztés megvaló-
sítására is pályázatot nyújtott be. Egyenlőre elsősorban 

a hazai forrásokból fi nanszírozott pályázatokról született 
döntés, de reméljük, hogy a jövő év elején az uniós források is 

megnyílnak az önkormányzatok előtt.

Az év végéhez közeledve, akár karácsonyi ajándéknak is 
tekintve, több pályázatunk kapcsán is pozitív döntésről 

értesülhettünk.

Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési
önkormányzatok fejlesztési támogatásáról!

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter ─ az állam-
háztartásért felelős miniszterrel egyetértésben ─ pályázatot 

hirdetett az adósságkonszolidációban részt nem vett települési 
önkormányzatok fejlesztési támogatásáról.

A Képviselő-testület által benyújtott pályázat közel
44 millió forint támogatásban részesült, így a jövő évben
a Kossuth utca alsó szakaszán a már meglévő járda foly-
tatásaként a nyílt csapadékvíz-elvezető rendszer helyére 
zárt csapadékcsatorna és a balesetveszély megszüntetése 

érdekében a járda épül egészen a település elejéig.

Hirdessen
az Úrhidai Hírekben!

 1/1 oldal 16.000 Ft 1/4 oldal 5.000 Ft
 1/2 oldal 9.000 Ft 1/8 oldal 3.000 Ft

Nettó áron

Hirdetésfelvétel: Polgármesteri hivatalban



A Képviselő-testület még a nyáron pályázatot nyújtott be a 
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért 
Közalapítvány felhívására a Templom kertben található I-II.
Világháborús emlékmű felújítására. Az önkormányzat 1994-ben 
készítette az emlékművet az I-II. Világháborúban elhunyt hősi 
áldozatok emlékére. Az elmúlt húsz évben az emlékmű felü-
lete az időjárás és a környezeti szennyeződések következtében 
jelentősen elszíneződött, megrepedezett, a felújítás időszerűvé 
vált. A pályázat támogatásban részesült, reményeink szerint, ha 
az időjárás engedi hamarosan megújulva lesz megtekinthető.

A Belügyminisztérium azon önkormányzatoknak, akik előzetesen 
jelezték, hogy a szociálisan rászorult családok részére tűzifát
biztosítanának, kiegészítő támogatást nyújtott. Úrhida Község 
Önkormányzata 51 m3 – azaz mindösszesen 906.780,- Ft összegű 
– támogatást kapott. A megállapított támogatási összeget az ön-
kormányzatnak 1.000,-Ft/m3+ÁFA összeggel kellett kiegészíte-
ni. A támogatott természetbeni juttatás jogosultsági feltételeit az
önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozta. 
A pályázatnak köszönhetően 51 rászoruló család fűtési költségé-
nek csökkentéséhez sikerült az idei évben is hozzájárulni. 
 
 Bognár József
 polgármester

(folytatás a címlapról)

A Marton család 2003-ban épített házat Úrhidán.  Nagyon meg-
tetszett nekik a falu nyugalma és a gyönyörű kilátás, amely a telek 
vásárlásnál döntő tényező volt.

Az is sokat jelentett számukra, hogy családi barátaik (Veréczi 
család) már régebb óta élnek itt, illetve sok baráti család szintén
abban az időben költözött ide.

A közvetlen szomszédok (Frey család) is kedvesen fogadták őket, 
és hasonló korú gyermekeik hamar megtalálták a hangot egymás-
sal.

A családban öt fi ú- gyermek van.  A legidősebb fi ú  Marci 16 éves,  
a második fi ú Gergely  15 éves, a középső Bendegúz 12 éves, 
a negyedik gyerek Dani 9 éves, a legkisebb  fi ú  Samu 5 éves.   
Beni  harmadik gyermekként  született  2004-ben, így már úrhidai
kisfi úként látta meg a  napvilágot.  

A  szülőket  munkahelyük  Székesfehérvárhoz köti, ezért a  gyer-
mekek  is oda járnak óvodába – iskolába, de örömmel jönnek haza 
otthonukba , és teljes értékű úrhidai családnak érzik magukat.  

A családfő Marton János agrármérnökként és biológiatanárként 
a Szent István középiskolában tanít, valamint néptánc-pedagó-
gusként az Ikarus Táncegyüttes művészeti vezetője.  Az édes-
anya Martonné Szántó Judit a Székesfehérvári Munkácsy Mihály
Általános iskolában pedagógus-asszisztens.

A családban a  gyerekek elég korán találkoztak a népi kultúrával, 
így a néptánccal és népzenével , ezért nem csoda, hogy a négy 
nagyobb fi úból három néptáncos. Gergő viszont focista lett, a
Videoton U-16 csapatában játszik.

Bendegúz már kisgyermek korában is sokat énekelt anyukájával, 
de igazán komolyan az általános iskolai alsós osztályfőnöke
(Oláh Molnár József) hatására kezdett népi énekkel foglalkozni. 
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A „Fölszállott a páva” közép-
döntőse: Marton Bendegúz

I-II. Világháborús emlékmű
felújítása

Belügyminisztérium Szociális
tűzifa pályázata



Énekórákon Józsi bácsi citerakíséretére sorra tanulták a népdalo-
kat és szerepeltek énekversenyeken.  Ötödik osztályos korától a 
Hermann László Zeneiskolában tanul népi ének szakon.
 A „Fölszállott a páva” műsorába édesapja nevezte be Úrhidai 
színekben, szóló ének kategóriában.  A népzenei és néptánc te-
hetségkutató versenyben a Kárpát-medencéből 2000 produkció 
közül 48 produkció jutott  be a területi válogatókról televíziós 
vetélkedőbe. Ezek közül 12 énekes produkció volt látható az 
elődöntőben. A család és a barátok örömmel fogadták Bendegúz 
továbbjutását a területi válogatóról.

Az elődöntőben „hazai” mezőföldi dalcsokorral indult. Külön-
leges hangszínével, és előadásával elnyerte a zsűri tetszését,  
ezért  szabadkártyával továbbjuttatták a középdöntőbe. Nagyon 
megtisztelő  és felemelő érzés volt a szakértő zsűri értékelése: 
Sebestyén Márta: „Úgy hullámzott a hangod mint a tenger 
habja”,  Sebő Ferenc: „Ez nem ímmel-ámmal vacakolás, hanem 
tiszta szívvel való éneklés volt”  

A középdöntőt nagy izgalommal és lelkesedéssel várta Bendegúz 
ahol Felső-Tisza-vidéki dalokat énekelt. Aki látta, biztos nem 
csalódott a produkcióban, de a nehéz helyzetben levő zsűri  a 
szintén kiváló Erdélyi Lucát juttatta tovább. Bendegúz sajnálta 
hogy a döntőben már nem tudja megörvendeztetni a tisztelt publi-
kumot, de elfogadta a döntést.

Hálás alsós osztályfőnökének Oláh Molnár Józsefnek, aki elindí-
totta a népi ének irányába. Szabó Ágnesnek, aki tavaly tanította a 
Hermann László Zeneiskolában és Zsikó Zsuzsannának, aki idén 
tanítja. Mentora, Nyitrai Marianna volt a műsorban. Ők szintén 
segítették őt a sikeres produkciókban.

A kis népi énekes és családja ezúton szeretné megköszönni min-
den Úrhidai lakosnak a támogatást és fi gyelmet.  

Boldog, Békés Karácsonyt és Áldott, Sikeres Új Évet kíván 
mindenkinek Sok szeretettel!

Minden embert, így engem is burokként vesz körbe a szeretet és
a sikerek, belülről kifelé haladva előbb a család, majd a barátok, 
a szűkebb pátria végül a nagyvilág. Szerencsém van, hogy életem 
fontos emberei szép számmal élnek Úrhidán, így mindig érzem 
ezeket az elismeréseket. 
Jövőre jön el a 15. nyár, melyet reményeim itteni lakosként 
élünk majd meg feleségemmel, Floch Judittal, akit Fejérvízes 
dolgozóként szintén sok helybeli ismer. Gyermekeink, a 12 éves 
Lőrinc és a 10 éves Adél már „ide születtek” és amikor elábrán-
dozunk, hogy mit tennénk, ha lottóötösünk lenne (bár szelvény 
hiányában ez bizony nehéz lenne!), akkor az első válaszuk min-
dig az, hogy bármit tehetünk a pénzzel, de az úrhidai házban kell 
laknunk!
Nos, ez a község valóban nagyon szívünkhöz nőtt, igazi meg-
nyugvás ide hazaérnünk, különösen az után, hogy a napok jó 
részét településen kívül töltjük. Én magam 16 éve vagyok ügyvéd, 
ehhez a szakmához – melyről sokáig azt állítottam, sosem fogom 
űzni – a jogi diploma utáni öt éves államigazgatási kanyar-
ral érkeztem el. Munkám sokszor érinti az itteniek életét, adás-
vételekkel, telekalakításokkal, munkajogi kérdésekkel, sőt
cégekkel kapcsolatos jogi feladatokkal keresnek meg az itteniek. 
Sokat közülük nemcsak ügyfélnek, hanem barátnak is tekinthetek.
Nem volt még alkalmunk itt Úrhidán megmutatni tudásunkat, 
de várjuk már a lehetőséget, hogy az idén Fricsy-díjat nyert és 
egyébként a népművészet ifjú mestere címmel kitüntetett Tilinkó 
zenekarral adhassunk koncertet akár az Úrhidai Napokon. E ze-
nekarnak – ifjú cím ide-oda – immár 28 éve vagyok tagja, s a 
népzene életem ugyanolyan fontos része maradt, mint amilyen 
lett a szakmám.
Bár még alulról súrolom az 50. életévet, úgy érzem, jó helyet 
választottunk a családunknak, s noha moszkvai egyetemi éveim 
alatt diplomatának készültem, később pedig több évet dolgoztam 
az akkori Magyar Rádiónál és Televíziónál, az igazi boldogságot 
a családom, a barátaim és az úrhidai emberek között kaptam meg, 
messze a nagyvilágtól. Ebből a burokból nem is vágyom sehova…
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Dr. Juhász Balázs
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A Tündérkert Óvoda híreiii

Novemberben a Márton nap a kiemelt jeles napunk. Márton 
napján délelőtt táncházat tartott a gyerekeknek Tabacsik Melinda
óvó néni, délután barkácsolásra, libás dekorációk készítésére
invitáltuk a szülőket, gyerekeket, a program teltházas volt. 

Délután 17 órakor a szemerkélő eső ellenére elindult mécse-
sekkel, lámpásokkal a felvonulás a Tájházig ahol zsíros kenyér,
meleg tea várta a program résztvevőit. A kenyereket a Nyugdíjas 
Klub tagjai Kubikné Edit néni és Némethné Sárika néni készítette 
nagy gondossággal – nagyon fi nomra sikerült köszönjük szépen! 
Ez a program évről-évre egyre több családot vonz, aminek
nagyon örülünk!

November 13-án (vasárnap) reggel a bekötőút mellett ül-
tettünk hársfákat az önkormányzat szervezésében szülőkkel, 
kolléganőkkel. Az ovinak 4 fát sikerült örökbe fogadni, amelyek 
gondozásához szívesen fogadjuk a szülők, családok segítségét! 
Az ovi udvarán is pótoltuk a kiszáradt fákat.
November 16-án egészségnap keretében a vitaminok fon-
tosságáról, a betegségek megelőzésével kapcsolatos témákkal 
foglalkoztak a csoportok. 
November 17-én Lippai Kitti (szülő) tartott nagyon érdekes, 
látványos előadást a magvakról, allergiáról. A kézi malmok 
használatát is kipróbálhatták a gyerekek.
December elején Bozsik programon vettek részt a nagyok.
Október végén Papp Ági bábművész járt nálunk és Kipp Kopp 
meséit hozta el magával.
November végén a Szegedi Látványszínház érkezett hozzánk „Pö-
tyi kutya megmentése” című előadást hozták el a gyerekeknek.

Az első félévi fogadóórákat november utolsó két hetében tartották 
az óvodapedagógusok, a következő tavasszal lesz.
Október végén Somlai Gitta tartott előadást az óvoda, iskola 
pedagógusainak, amely nagyban megerősítette, segítette a

pedagógiai munkánkat. Óvodapedagógusaink folyamatosan 
vesznek részt képzéseken, konferenciákon, előadásokon, nevelés 
nélküli napokat is belső képzésekre fordítjuk, amennyiben van rá 
lehetőségünk.

Az adventi időszakkal elkezdődött a ráhangolódás, ünnepvárás 
időszaka. Minden évben próbáljuk új dekorációval, szép 
környezetben, méltóképpen várni az ünnepet. Pedagógusaink, 
dajka nénik ügyes kezének, ötletes megoldásainak köszönhetően 
ismét ünnepi díszbe öltözött az óvoda, ahova szívesen, örömmel 
érkeznek reggelente a gyerekek.
Készülünk sok-sok meglepetéssel, programmal, előadásokkal 
erre a varázslatos időszakra:

- December 02-án Nagy-karácsonyba látogattak a nagyok-
középsősök a Mikulás házába.

- December 06-án pedig a Mikulás látogatott el hozzánk, az 
óvodába és ajándékot hozott minden kisgyereknek.

- December 7-én adventi kézműves délutánt szervezünk a
gyerekeknek, szülőknek.

- December 09-én délelőtt a Hungarikum Együttes vendégeske-
dik ismét nálunk, délután 17 órakor a templomban 3. adventi 
gyertyagyújtás lesz, ahol óvodásaink adnak műsort.

- December 16-án (pénteken) délelőtt lesz az ovis karácsonyi ün-
nepség meglepetéssel, délután 17 órakor a templomban, a Falu 
karácsony rendezvényen a nagycsoportosaink is szerepelnek. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Intézményünk 2016. december 22-től, 2017. január 01-ig teljes 
körűen zárva tart, ezen időszak alatt a konyha sem üzemel. Január 
02.-án nevelés nélküli munkanapot tartunk! 
Az első nevelési nap 2017. január 03 (kedd).

Békés, Boldog Karácsonyi Ünnepeket kívánok az Úrhidai 
Tündérkert Óvoda minden dolgozójának nevében!
    
 Bozsák Szilvia
 óvodavezető



Előző számunk óta eltelt időszakban a Batthyány Lajos Általá-
nos Iskola Géza Fejedelem Tagiskolában a következő események 
történtek:

A szeptember 28-án Sárszentmihályon meghirdetett „Hol volt, hol 
nem volt” vetélkedő keretében „Ördöngős játékkészítő” verseny-
en arany minősítést ért el a 2. és a 3. osztály. Ezüst minősítéssel 
jutalmazták Belányi Liliánát, Bagó Dorkát, Dőry Gergőt, Cson-
tos Vivient, Németi Benjámint és Kenessey Martint. Az „Ördögi 
színekben” versenyen arany minősítést kapott Rudniczai Kitti, 
Schlott Alexandra, Czupi Anna, Kovács Regina, Czentár Zsolt és 
Nagy-Lippai Abigél. Ezüst minősítéssel jutalmazták Bagó Laurát, 
Bálványos Fannit és Horváth Liliánát.

Körzeti mezei futóversenyt rendeztek Polgárdiban 2016.
szeptember 29-én. A III. korcsoportos lányoknál Grabecz
Hanna 1. helyezett lett, míg az I. korcsoportban Grabecz Tibor
 5. helyezést ért el.

A tanév elején pályáztunk a Boldog Iskola címre, amit el is
nyertünk. Ennek keretében iskolánk ingyenesen jutott az okta-
tási anyaghoz, amely segítségével elsősorban az alsóban és az 5.
osztályban tartunk boldogság órákat.

Szeptember 26-28. között 
az idén is megszer-
veztük az immár hagyo-
mányossá vált, - az öko-
programunkba szervesen 
illeszkedő- őszi Erdei is-
kola kalandtáborunkat, az 
Erzsébet-program kere-
tében. A 3-8. osztály-
ból 20 diákunk jöhetett 
a felújított, szinte min-
den igényt kielégítő 
Zánkai gyermeküdülő 
centrumba. A programok 
igen változatosak voltak: 
sárkányhajózás, Szentan-
talfán szüretelés, diszkó, 
zseblámpás séta, túra a 
Badacsonyi tanúhegyen, a balatonedericsi Afrika múzeum és a 
Balaton-felvidéki szigligeti vár megtekintése. 

Október a természet hónapja, programjait Bán Balázs tanár úr
szervezte. Ennek keretében őszi terméseket gyűjthettek gyerme-
keink a Csete-séta során. Október 7-én, az idősek napján műsort 
adtak elő tanulóink Takács Mónika tanítónk szervezésében. 

Október 7-én délután a Római-vízesésekhez, a Gaja patak völ-
gyébe kirándulhattak különbusszal az érdeklődő tanulóink. A 
vízesés után a Vadalmás forráshoz túráztak gyermekeink, ahol
kristálytiszta forrásvizet meríthetettek. Október 10-én rengeteg 
képpel illusztrált, interaktív táblán kivetített előadáson számolt be 
Bán Balázs szervező tanár a tábori élményekről.
Október 21-én települési szinten tartottunk színvonalas ün-
nepséget a köztársaság kikiáltása alkalmából, Bognár Andrea 
tanárnő szervezésében. Ezt követően szerveztük meg éves 
diákközgyűlésünket.

Október 25- 28-ig szervezte Bán tanár úr a papír- és  PET palack 
gyűjtést. 5,5 tonna papírt sikerült iskolai szinten tanulóinknak 
gyűjteni. A legtöbb papírt az első és az ötödik osztály gyűjtötte, 
de a többi osztályt is dicséret illeti. Hagyományainkhoz híven 
az osztálypénzbe került visszaosztásra a gyűjtött papír értéke. 
Október 24-én Lippai Kitti ökológus anyukánk tartott interaktív 
előadást a téli madáretetés fortélyairól. Október 28-án, az őszi 
szünet előtt rendeztünk hagyománnyá vált halloween jelmezes 
partyt, ami keretében töklámpás versenyt is hirdettünk.

72016 DECEMBER

Iskolánk hírei



Az idei tanévben a 8. osztályos tanulóink a pályaválasztás kere-
tében sokféle programon vehettek részt. Október 28-án Székes-
fehérváron a Türr István Intézetben meglátogatták a pályaválasz-
tási kiállítást, ahol a legtöbb székesfehérvári és jónéhány Fejér 
megyei középiskola képviseltette magát. A gyerekek itt bepil-
lanthattak a szakmák rejtelmeibe, a középiskolák életébe, beszél-
gethettek tanárokkal és diákokkal egyaránt.

A későbbiekben iskolánkba érkezett régi tanulóink a Tóparti 
Gimnáziumról meséltek nekünk, majd az Árpád Szakképző Is-
kola és a Gorsium Zeneiskola képzéseivel ismerkedhettek meg 
ottani pedagógusok segítségével. Október 14-én a Fejér Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében a Novotel Hotelben 
üzemlátogatáson vehettek részt tanulóink, majd november 23-án 
a pályaválasztást segítő szülői értekezletet tartottak iskolánkban.

November 18-án Nádasdladányban vettek részt gyermekeink 
tanulmányi versenyen. Első helyezést szerzett az első osztályos 
Belányi Levente ének, és a második osztály csapata meserajz ka-
tegóriában (Bálványos Fanni, Nagy-Lippai Abigél, Lukács Lili). 

Második helyezést ért el Barabás Sára ének versenyben, a ter-
mészettudományos csapat (Dőry Dániel, Knauer Csenge, Hanti 
Márton, Szalay Alexandra), Barabás Miriam j-ly, és az Activity
csapata (Madler Hédi, Csontos Vivien, Czimmermann Péter, 
Berki Elizabet). Harmadik helyezéssel díjazták Urbán Klaudia 
vers-mondását, magyar nyelv és irodalom versenyen résztvevő 
csapatunkat Magyar Aliz és Harangozó Kitti részvételével, vala-
mint Szilágyi Panna j-ly versenyen való szereplését.

November az egészség hónapja, programjait Bán-Németh Ildikó 
és Szalainé Cseh Katalin tanítóink szervezték. Ennek keretében 

15-én egészségnapot tartottunk a délelőtt folyamán, amelyre 
sokféle előadót hívtunk. Az ÁNTSZ szakemberei, Love Info 
képviselői, mentősök, védőnő, az Egészségdokk Alapítvány 

munkatársai, kozmetikus és tanulóink segítőkész szülei (Lip-
pai Kitti, Ozsváth Péter) tartották az interaktív foglalkozásokat, 
amiket tanulóink nagyon élveztek. A témák változatosak voltak, 
a helyes fogápolás, kézápolás, szemtorna, elsősegélynyújtás, 
dohányzás, szexuális nevelés, gabonák. Minden szülőnek köszön-
jük, aki a tejbárba sokféle egészséges ételt hozott kóstolóra. Délu-
tán véradást szerveztünk a falu lakosainak bevonásával.

November 15-16-án elektronikai hulladékgyűjtést szerveztünk, 
ennek keretében rengeteg hulladék gyűlt össze. November 11-én 
a magyar nyelv napját iskolai szinten nyelvtörőkkel és versekkel 
ünnepeltük meg.

November 25-én a tízórai szünetben egészséges étel kóstolót tar-
tottunk a pedagógusaink által készített ételekből November 29-én 
pedig az alsósoknak szerveztünk játékos vetélkedőt az egészség 
témakörben, amin közel ötven diákunk vett részt.

Az adventi készülődés jegyében tartottuk gyertyagyújtó 
műsorunkat november 25-én, Molnárné Pauló Laura és Takács 
Mónika tanítónőink szervezésében. 
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December 6-án Bolvári Beatrix tanítónő felkészítésével télapóváró 
műsort adtunk, ahol a nagycsoportosok is részt vettek. Decem-
ber 9-én  mikulás bált rendeztünk. Decemberben az ügyes kezek 
szakkörön tanulóink az adventi vásárra készülnek. Az első osz-
tályosainkat felmértük digitálisan a Szegedi Tudományegyetem 
Oktatáselméleti Kutatócsoportja által kifejlesztett iskolakészült-
ségi mérőeszköz csomaggal október végén. A felmért területek: 
matematika, olvasás, memória, feladattartás, induktív gon-
dolkodás, géphasználat, egérhasználat. Minden területen iskolánk 
eredménye megelőzte az országos és a régiós eredményeket is.

További programunk:
- december 15-16-án (8-16ig, majd 8-13-ig) karácsonyi vásárt 

tartunk, ahova minden érdeklődőt szeretettel várunk;
- december 16. (pénteken) 17 órakor falukarácsony, ahol

tanulóink is fellépnek;
- december 20-tól január 2-ig téli szünet.

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:
- Január 30-án (hétfőn) 16 órától,
- Február 13-án (hétfőn) 16 órától  farsangi vígasságok címmel 

szervezünk foglakozást 
- Március 13-án, (hétfőn) 16 órától szülői értekezletet 

tartunk, ahol a szülők bővebb információt kapnak az 
intézményvezetőtől és az osztálytanítótól.

Február 7-én, kedden 10 órától várjuk a nagycsoportos óvodá-
sokat, amikor az első osztályt látogathatják meg. Február 10-én, 
pénteken délután gyermekfarsangot tartunk, ahol az érdeklődő 
leendő elsős gyermekeket is szeretettel várjuk. Február 22-én,
szerdán hagyományos nyílt napot tartunk a szülőknek, ahol bár-
mely osztály, tanóra meglátogatható, az alsóban az első két órában. 
A felsőben bevezetett magatartás versenyünkön az első negyed-
évben első helyezést ért el az ötödik osztályunk, akiket tortával 
jutalmaztunk. Iskolánk mindennapjairól és a fenti eseményekről is 
bővebben tájékozódhatnak az urhidaiskola.hu honlapunkon. 

 Liedermajer Heléna
 tagintézmény-vezető

Idősek Napja

Idén 2016. Október 7.-én került megrendezésre a Közösségi Ház 
Nagytermében. Bognár József polgármester köszöntő beszéde 
után az Önkormányzat színes programmal gondolt az ünnepeltek 
szórakoztatására. Műsort adtak a Tündérkert Óvoda aprónépe, 
majd az iskolások apraja nagyja, ezután a Nyugdíjas Klub Kórusa 
lépett fel. Meglepetésként: Zumba Petrával és a lányokkal, akik 
ismét egy szuper műsorral készültek.

Ezt követően az úrhidai fi ataljaink adták elő szüreti táncukat, 
majd következett a vacsora. Beszélgetéssel, közös táncolással 
gyorsan telt az idő. Mi magunk, a munkájuk gyümölcsei nagy 
tisztelettel és hálával kívánunk az időseinknek még sok-sok szép, 
boldog évet és egészséget!

Megemlékezés 1956. október 23.-áról

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója al-
kalmából. Úrhidán 2016. október 21.-én 11.00 órakor a Közös-
ségi Házban a Himnusz éneklésével kezdődött az ünnepség.

Az ÁMK Géza Fejedelem Általános Iskola tanulói, 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, méltó-
sággal fi gyelték az előadást. Majd ezt követte a koszorúzás 
az 1956-os emlékműnél. Köszönet minden résztvevő úrhi-
dai ünneplő polgárnak, szereplőnek a méltó megemlékezésért!
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A Közösségi ház életéből

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!



Halloween Úrhidán

Október 31-én ismét megrendezésre került a nagyszabású jel-
mezes felvonulás. Délután 4 órakor volt a találkozó a Közösségi
Háznál, ahová nagy létszámban érkeztek a jelmezbe öltözött 
kicsik és nagyok. Szeretnénk azoknak a kedves Lakosoknak 
köszönetet mondani, akiknél a népes társaság megjelent, sőt nagy 
szeretettel fogadták és édességgel jutalmazták őket! Mindenkinek 
nagyon köszönjük a részvételt és a sok segítséget is, találkozunk 
jövőre!

Márton-nap 

November 5-én, a hideg idő ellenére szép számmal gyűltek össze 
a Tájháznál, ahol a Nyugdíjas Klub látta vendégül az érkezőket. 
Volt bormustra, lila káposzta, sült comb, krumpli, meleg tea és 
forralt bor, tehát minden, ami egy igazi Márton-napi ünnepséghez 
elengedhetetlen. A fi nom ebédet követően jobbnál jobb borokat 
kóstolhattunk meg, köszönjük a felajánlásokat!

Faültetés

November 12. helyett, mivel az időjárás közbeszólt 13.-án gyűltek 
össze a lelkes segítők közel 30-an, hogy elültessenek 120 db hárs-
fát. A XIV. Úrhida Napok keretén belül megrendezett Csülök-
fesztivál adományaiból valósulhatott meg a Bekötőút mentén a 
fásítás.

Adventi Hétvégék

Az úrhidai Nagyboldog-asszony Templom adventi koszorúján 
már három gyertyát közösen meggyújtottunk, az első héten a 
Géza Fejedelem Általános Iskola, második héten a Nyugdíjas 
Klub, a harmadikon pedig a Tündérkert Óvoda adventi műsorát 
láthattuk. A következő gyertyagyújtásra is sok szeretettel várunk 
mindenkit.

Hirdessen
az Úrhidai Hírekben!

 1/1 oldal 16.000 Ft 1/4 oldal 5.000 Ft
 1/2 oldal 9.000 Ft 1/8 oldal 3.000 Ft

Nettó áron

Hirdetésfelvétel: Polgármesteri hivatalban
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Szentmisék rendje
templomunkban

ÚRHIDA 
December 24. szombat

SZENTESTE e. 10 óra Igeliturgia

December 25. vasárnap
KARÁCSONY r. 8 óra

December 26. hétfő
Karácsony 2. napja r. 8 óra Igeliturgia

December 31. szombat
ÉVVÉGI HÁLAADÁS du. 4 óra Igeliturgia

2017. január 1. vasárnap
ÚJÉV r. 8 óra Igeliturgia

2017. január 8. vasárnap
r. 8 óra Igeliturgia 



Mikulásház

December 3.-án megrendezésre került a Mikulásház a Közösségi 
Házban. A délutáni programon a Mikulás egy kandalló mellett 
várta a gyerekeket a segítőivel. Sok gyerek látogatott el hozzánk, 
akik elfoglalhatták magukat különböző kézműves tevékenységek-
kel, játékokkal és karácsonyi zenehallgatással. Aki kedvet érzett 
hozzá, még csillámtetoválást is készíttethetett. Mindenki nagyon 
jól érezte magát a délután folyamán.

Az augusztusban megkezdett edzés munkának elérkezett a próba-
tétele, hisz beköszöntött az őszi versenyszezon.
Október elején a Hévíz Európa Kupa Nemzetközi Ippon Shobu 
karate versenyen vettünk részt ahol szerb, osztrák, román és ma-
gyar egyesületek adták le nevezéseiket. Itt 1 arany és 2 bronzérem 
került karatékáink nyakába.
November végén került megrendezésre Veszprémben az I.
Shotokan Dojok Szövetsége Országos Bajnoksága, amelyre 20 
egyesület, 207 versenyzője nevezett be.
A karate versenyek történetében először került megrendezésre 
olyan verseny, amelyen öt nagy karate szövetség sportolói mérhet-
ték össze tudásukat. Ebben az erős mezőnyben az Úrhidai Karate 
Egyesület színeiben 8 versenyző lépett tatamira, akik a felkészül-
tségüknek megfelelően remekül helytálltak és 2 arany, 1 ezüst és 
3 bronzérmet szereztek.
Decemberben hozzánk is eljött a fehér, nagyszakállú Mikulás 
minden kicsi és nagy karatéka örömére. Sportolóink énekkel, 
technikai és erőnléti bemutatóval kedveskedtek vendégünknek, 
aki csokival és gyümölccsel viszonozta a szíveslátást. Kara-
tékáinkra még egy vizsga feladat vár ebben az évben. Az iskolai 
szünetben ők is kipihenhetik a sportélet fáradalmait.

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG
ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK!

112016 DECEMBER

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

06-70/6795-112
Ajándékozzon masszázs-

utalványt karácsonyra,
születésnapra vagy csak 
egyszerűen szeretetből!

YvY Tánc- és Fitness Stúdió 
  Hétf  Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

8.30-10.00 Stretching 
(nyújtás)   

Senior 
torna (50 

évt l) 
TRX   

Személyi edzés és esküv i táncoktatás egyénileg egyeztett id pontokban 

16.30-17.30       Moderntánc     
4-10év   

18.00-19.00 Alakformálás TRX TRX Alakformálás TRX 

19.15-20.15 TRX Funkcionális 
köredzés   Funkcionális 

köredzés   

 Várunk sok szeretettel! Az órákra bejelentkezés szükséges!                       

www.facebook.com/yvytancesfitness 
Tel.: 06 30 530 2085

Karateklub élete



FELELŐS KIADÓ: SZIBEN-COLOR KFT. - 8142 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
TÖRDELÉS ÉS NYOMDAI MUNKÁK: SZIBEN-COLOR KFT.

A Polgármesteri Hivatal ügyfél-
fogadási rendje:  
Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-16.00 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:
Gerlinger Éva
Hétfő: 12.30-16.00 óráig
Telefon:                      (70) 436-2393

Családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálat ügyfélfogadási rendje:
Az úrhidai polgármesteri hivatalban:
Kedd 12.00-15.00 óráig
Szerda 10.00-13.00 óráig
Telefon:                      (30) 412-1962

Védőnő rendelési ideje:
Soósné Fekete Éva
Tel.: (22) 786-626;    (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. Popovics Nóra Tel.: (22) 786-886
Hétfő: 08.00 - 12.00 óráig
Kedd: 14.00 - 17.00 óráig
Szerda: 08.00 - 11.00 óráig
Csütörtök: 13.00 - 16.00 óráig
Péntek: 08.00 - 11.00 óráig

Várandós tanácsadás:
(bejelentkezés 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
Csütörtök: 13.00-19.00 óráig
Péntek:  Iskolafogászat 7.00-13.00 óráig

Városkörnyéki ügyelet:
Orvosok Háza, Szfvár, 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. Koller István Tel.: (20) 318-8191

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) 362-208

E.ON ügyfélszolgálat:
Áram hibabejelentés: 06-80-533-533
Gáz hibabejelentés: 06-80-301-301

Építésügy Szfvár, Polgármesteri 
Hivatal
Városház tér 1. fsz.

Építés ügy. Tel. (22) 537-233
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 08-00-16.00 óráig
Szerda: 13.00-18.00 óráig
Péntek: 8.00-12.00 óráig

Járási Hivatal:
Székesfehérvár, Honvéd u. 8.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 13-00-15.30 óráig
Szerda: 8.00-12.00, 13.00-15.30 óráig
Péntek: 8.00-12.00 óráig

Járási ügysegéd:
Az úrhidai polgármesteri hivatalban:
Szerda: 14-00-14.30 óráig

Lakossági Szennyvízszippantás:
Bársony Zsolt
Tel: (20) 8059-009

Segélyhívók:
                      Rendőrség: 107
                      Tűzoltók: 105
                      Mentők: 104

Úrhida Község hivatalos honlapja:

www.urhida.hu
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