
A Karácsony már időtlen idők óta a szeretet ünnepe, a bol-
dogság, a meghittség napja. A Karácsony mindent és min-
denkit megváltoztat. Jobban vágyunk a csendre, a nyuga-
lomra, visszatérünk azokhoz az értékekhez, amelyek a 
hétköznapok rohanásában időnként a háttérbe szorulnak. 
Jobban fi gyelünk családunkra, barátainkra, embertársa-
inkra. Az ajándék vásárlás és az ünnepi készülődés izgalma 
csodálatos, azonban ezen az ünnepen mégis a szereteten 
van a fő hangsúly, azokon a meghitt pillanatokon, melyeket 
szeretteinkkel együtt tölthetünk el. Néha egy szóval, egy 
mosollyal, egy érintéssel sokkal többet tudunk kifejezni, 
mintha drága ajándékokkal halmoznánk el egymást. 
Sok ember nem tudja, mi hiányzik az életéből, pedig ez nem 
más, mint az igaz szeretet. Az igazi ünnephez, és az egész 
életünkhöz nem kell más, csak az, hogy szeretni, tisztelni 
tudjuk egymást, mert hiába jön össze a család, a baráti tár-
saság, ha csak rideg ajándékozásból, vacsorából és egymást 
untató beszélgetésből áll az ünnep. Kell, hogy legyen közöt-
tünk egy kapocs és ez nem más, mint a szeretet.

„Karácsonyi szeretet, csend és béke
Legyen ott az ünnepvárásban,
A fellobbanó gyertyalángban,

A sülő kalács illatában,
A csengő harangok hangjában,

Az egymásra mosolygásban,
A szemek tükrözte ragyogásban,

A hit csillagában,
A világban!

Legyen szeretet, csend és béke
A lelkek találkozásában.”

Mindannyiunknak kívánom, hogy Karácsony elmúltával ne 
veszítsük el az emberségünket, a másik iránti tiszteletünket, 
szeretetünket. Vigyük magunkkal Karácsony igazi üzenetét 
és építkezzünk értékeinkből a hétköznapokban is. Kívánom 
mindenkinek, hogy a Karácsony – akár egyedül, akár sze-
retteik körében ünnepelnek – segítse Önöket testi, lelki és 
szellemi feltöltődéshez.

Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve, köszönetet
mondjak magam és a Képviselő-testület nevében mindazok-
nak, akik egész évben segítették településünk fejlődését és 
az önkormányzat munkáját. Így köszönöm a polgármesteri 
hivatal, az önkormányzat, az iskola, az óvoda, az egész-
ségügy, és a szociális terület dolgozóinak a lelkiismeretes 
munkáját, köszönöm a lakosságnak, a civil szervezeteknek 
a különböző társadalmi kezdeményezésekben nyújtott 
segítségét és aktív részvételét, a vállalkozók támogatását.
Áldott, békés szeretetteljes karácsonyt és boldog újévet 
kívánok mindenkinek!                                                                              
  Bognár József
  polgármester

Ismét egy projekt sikeres befejezéséről számolhatunk be 
Önöknek. Egy olyan fejlesztés megvalósulásáról, ami 
településünk fejlődését, gyarapodását szolgálja, a lakosság 
komfortérzetét, balesetmentes közlekedését javítja. 
Mint arról már a korábbiakban beszámoltam augusztus vé-
gén befejeződött az idei útfelújítási program első szakasza,

közel három kilométer
zúzalékos be terüeti út
kapott aszfaltborítást. 
A második ütemben a
szeptember eleji munka-
terület átadást követően 
megkezdődött a Kossuth
utca alsó szakaszán a zárt csapadékvíz-elvezető rend-
szer és járda építése. Közel hatszáz méter hosszan foly-
tak a kivitelezési munkálatok. Az építőiparban tapasz-
talható szakemberhiány 
ellenére, a november végi 
műszaki átadásra elkészült 
a beruházás.
A járda kiépítésével a
Kossuth utca alsó szaka-
szán megoldódott a gyalo-
gosok biztonságos közlekedése és esztétikailag is megfelelő 
színvonalú kép fogadja településünkre érkezőket.

Szeretném ismételten megköszönni a lakosság türelmét, 
megértését, melyet az építési munkák ideje alatt tanúsítot-
tak, kívánom, hogy használják a járdát balesetmentesen a 
legnagyobb megelégedésükre.
  Bognár József
  polgármester
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KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ

Kedves Úrhidaiak!

Belterületi úthálózat felújítása
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Elérkezett a kiskertekben az 
őszi a betakarítás időszaka. 
A gazdatáborban is felszed-
ték az év folyamán nagy 
odafi gyeléssel gondozott 
növényeket. A tábor tulaj-
donosa Mikula Lajos több 
mázsa krumplit, zöldsé-

get, sárgarépát és hagymát adományozott az úrhidai rászoruló
családoknak.

Az önkormányzat és a tábort működtető alapítvány között na-
gyon jó az együttműködés. Több úrhidai civil szervezet is aktívan 
segíti a tábor programjait. A Nyugdíjas klub tagjai a hagyomá-
nyos kemencébe sült kenyér készítésével, befőtt, és savanyú el-
tevéssel ismertetik meg, a Szittya Sárrét Vidéki Lovas Egyesület 
hagyományőrző programokat, kocsikázást szervez az itt táborozó 
gyermekeknek. Az idelátogató több száz gyermek számtalan
élménnyel és tapasztalattal gazdagodva, tér haza és viszi telepü-
lésünk jó hírét. 

A Magyarok Kenyere jótékonysági kezde-
ményezés elsődleges célja, hogy búzaadomá-
nyokat gyűjtsön és rászoruló gyermekeket 
segítő szervezeteket támogasson, a határo-
kon innen és túl. 
A program során a Kárpát-medence magyar-
lakta területeiről nemzeti összefogással búzát 
gyűjtenek a segítőkész adományozóktól, s 
a felajánlott búza egy részét liszt, a másik 
részét pedig kenyér formájában juttatják el a rászorulókhoz.
A program keretében már harmadik alkalommal kapott támoga-
tást önkormányzatunk, 450 kg liszt formájában, amit a szociális 
bizottság javaslata alapján a rászoruló családoknak juttatunk el.

A Képviselő-testület sikeresen pályázott a Blachere Illumination 
Hungary Kft által meghirdetett „Ünnepi fénydekorációs eszközök” 
beszerzését támogató pályázatán, így 50%-os kedvezmény-
nyel tudott vásárolni 10 db. hópihe formátumú díszvilágítást.
A pályázatnak köszönhetően településünk központi részén, a 
Kossuth, illetve a Templom utcában is karácsonyi hangulatban 
közlekedhetünk.

A Belügyminisztérium azoknak az önkormányzatoknak, ahol a 
lakosságszám nem éri el az 5000 főt, s előzetesen jelezték, hogy 
a szociálisan rászoruló családok részére tűzifát biztosítanának, 
kiegészítő támogatás nyújtott. Úrhida önkormányzata 71 köbmé-
ter, azaz 1,26 millió forint összegű támogatást kapott. A megál-
lapított támogatási összeget az önkormányzatnak köbméterenként 
1000 forint (plusz áfa) összeggel kell kiegészítenie, valamint a 
szállítási költségeket is önerőként kell vállalni. A támogatott 
természetbeni juttatás jogosultsági feltételeit az önkormányzat 
képviselő-testülete helyi rendeletben szabályozta. A pályázat jó-
voltából az idén is sok rászoruló család fűtési költségeinek csök-
kentéséhez sikerült így hozzájárulni. 

A szociális bizottság dön-
tésének megfelelően a 
rászoruló családok egy-egy 
köbméter fát kapnak. A tes-
tület további segítséget nyújt 
azoknak, akik a létfenntar-
tást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe kerülnek.

Úrhidai Gazda Tábor felajánlása

Tisztelt Úrhidai Lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy takarékossági okokból az 

Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfogadás és a 
Közösségi ház nyitva tartása

2017. december 27 – 2018. január 1. között szünetel.

Ügyeleti idő: 2017. december 28-án (csütörtök) 08-12-ig
Köszönöm megértésüket. 

Dr. Boda Zsuzsanna                                                                                                
jegyző

     Meghívó
Sok szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 

2017. december 20-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!

Magyarok Kenyere

Díszkivilágítás pályázat

Szociális tűzifa pályázat

Tisztelt Lakók!
Szeretném felhívni a lakosság fi gyelmét, hogy

a Közmeghallgatás várható időpontja

2018. január 24-én 17 óra.

Bognár József
polgármester 
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Jánosi László 1949-ben Úrhidán született. Az általános iskola el-
végzését követően a 320-as Árpád Szakmunkásképző Intézetben 
sajátította el a villanyszerelés alapjait. A szakmunkás bizonyít-
vány megszerzését követően az ÉDÁSZ-nál helyezkedett el. 
1971-ben mestervizsgát tett és kiváltotta az iparos igazolványát. 
Az ÉDÁSZ után az ALBA VOLÁN-nál, majd a PATEX-nál dol-
gozott szakmájában. Vállalkozói tevékenységét 2000-ig másodál-
lásban végezte, ezt követően főállásúként. 2009-ben nyugdíjba 
vonult, de vállalkozói tevékenységét a mai napig gyakorolja.
Munkájára igényes, kényesen ügyel arra, hogy az elvégzett fe-
ladatot szakszerűen, a megrendelő igényeinek megfelelően, de a 
szakma szigorú szabályainak a betartásával valósítsa meg.
Köztiszteletben álló személy, már a 80-as évektől aktív résztvevője 
Úrhida közösségi életének. A rendszerváltást követően egy cik-
lus kivételével a település lakossága képviselőnek választotta. 
A testület tagjai második ciklusban választották meg alpol-
gármesternek.
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, munkája elis-
meréseként „Iparos Mester Vállalkozói Díjban” részesítette.

Mozgalmas őszi időszakon vagyunk túl. Az ovi 30. születésnapi 
ünnepségét követő héten, intézményi tanfelügyeletet folytattak le 
külső szakértők az óvodánkban.
Ruhabörzét szerveztek ismét a szülők, már a hidegebb időkre 
gondolva inkább télies jellegű ruházatot találhattak kedvező áron 
az érdeklődők.
Október végén Szalay Zsuzska készített a közelgő ünnepre
képeket.
Katasztrófavédelmi ellenőrzésen is átesett az intézmény az őszi 
szünetben.
November 10-én Márton napoztunk, délelőtt Müller Alexandra 
vezetésével táncoltak a gyerekek, délután barkácsolós játszóház-
ban tevékenykedhettek a gyerekek szüleikkel, melyet az óvó né-
nik szerveztek.
Rengeteg érdeklődőt vonzott a vidám, libás program, amelyet 
hagyományosan mindig lámpás felvonulással zárunk. Idén is le-
sétáltunk mécseseinkkel a Tájházhoz, ahol zsíros kenyér és forró 
tea várta a vendégeket.

November 15-én egészségnapot tartottunk, zöldség-gyümölcs-
kóstolgatással. A védő néni a felnőtteknek reggel vércukrot, vér-
nyomást mért.
Novemberben közepétől folyamatosan szerveztük a fogadóórá-
kat csoportonként. A fogadóórákon a szülők saját gyermekük fej-
lődéséről kaphattak tájékoztatást, minden évben két alkalommal.
Óvodás gyermekeink ebben az évben is részt vesznek a futball és 
az egészséges életmód népszerűsítését célzó Bozsik programban, 
a Dunafém- Maroshegy SE pártfogásában.
A leendő elsős tanító néni is látogatni fogja a nagycsoporto-
sainkat. A nagycsoportosok – iskolába készülők januárban láto-
gatnak el az iskolába egy igazi tanórát megnézni.
Óvodánkban megalakult a Tündérműhely tehetséggondozó szak-
mai munkaközösség, ennek keretében az óvodapedagógusok, 
havi egy alkalommal kézműves foglalkozásokat biztosítanak a 
nagycsoportosok számára.
A Sárrét Kistáj Önkormányzati Társulás Család- és Gyermek-
jóléti Szolgálat munkatársa Czéh Beáta, szakmai tájékoztatót 
tartott pedagógusainknak a jelenleg érvényes gyermekjóléti jog-
szabályokról, a jelzésekkel kapcsolatos protokollról. A gyermek-
jóléti szakember elérhetőségei az óvodai faliújságon megtalál-
hatóak!

Óvodánk is csatlakozott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
 „mézes reggeli” programjához. Nagycsoportosaink, középsőseink 
mézes napot tartottak november 21-én.
Az ünnepek közeledtével készülünk, hangolódunk a gyerekekkel 
együtt a szeretet ünnepére.

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

Jánosi László „Iparos Mester
Vállalkozói Díjat” kapott

Bognár József polgármester, Jánosi László díjazott, Radetzky Jenő
a kamara elnöke, a díj átadását követően

TISZTELT LAKÓK!
Ezúton értesítjük Önöket az ünnepi lakossági

hulladékszállítás rendjéről.
2017. 12. 25-én esedékes szállítást

2017. 12. 22-én pénteken
illetve a

2018. 01. 01- én esedékes szállítást
2017. 12. 30-án szombaton

fogja a szolgáltató elvégezni.

A Tündérkert Óvoda híreii

l é

i
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November 29-én adventi kézműves délutánon alkottak együtt a 
gyerekek –szülők - óvó nénik karácsonyi díszeket.
December 1 –én az első adventi gyertyagyújtáson óvodásaink 
szerepeltek a templomban.
December 6-án (szerdán) délelőtt várjuk a Mikulást, decem-
ber 12-én bábszínházi előadással érkezik hozzánk Papp Ágnes 
bábművész.
December 20-án, (szerdán) délelőtt óvodai karácsonyi ünnepség 
lesz, amely zártkörű, délután 17 órától nagycsoportosaink szere-
pelnek a falu karácsonyi műsorán, amelyre szeretettel várunk 
minden érdeklődőt!
Tájékoztatom Önöket, hogy 2017. december 22-től (péntek), 
2018. január 2-ig (kedd) intézményünk zárva tart és a konyha 
sem üzemel ezen időszak alatt!
Első nevelési nap 2018. január 3. (szerda).

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Békés, Boldog Új Évet 
Kívánok az óvoda minden dolgozójának nevében!

 Bozsák Szilvia
 óvodavezető

Tagiskolánk alapítványa 20 millió forintot nyert a Menő menzák 
egészséges táplálkozást és életmódot népszerűsítő pályázaton. 
Tervezett programunk 2018. januártól 2019. decemberig tart.
Ennek keretében heti 4 órában dietetikust foglalkoztatunk, aki
többek között dietetikai szaktanácsadást és csoportfoglalkozást 
tart a gyerekeknek, szüleiknek és dolgozóinknak és a közétkez-
tetésben dolgozóknak is.

Tanulóink egészséges táplálkozással összefüggő ismereteinek 
bővítésére elsősorban hagyományos egészségnapokat terveztünk, 
évi kettőt. Újdonság, hogy egészségvetélkedőt is tervezünk az 
előadások és a foglalkozások mellett, amely keretében zöldség-
szobor készítést, ételdekorálást és 3D-s makett/plakát és zöldség-
szobor készítő versenyt is hirdetünk.
Tájékoztató napokat tartunk még a szülőknek is ételkóstolással 
egybekötve. Főzőversenyeket és egészség királya és királynője 
választást is tervezünk.
A sport hónapjában sportbemutatókat szervezünk ismert spor-
tolókkal. Saláta és turmix kóstolókat tervezünk havonta, technika 
órán felsőben főznének néhány alkalommal tanulóink.
Tankert kialakítását is tervezzük. A fentiekhez sok-sok oktató, 
konyhai, dekor és digitális eszközt is igényeltünk. Tervezünk 
üzemlátogatásokat, valamint buszos kirándulásokat gyógynövé-
nyek megismerésére.

Az előző számunk óta eltelt időszakban a Batthyány Lajos Álta-
lános Iskola Géza Fejedelem Tagiskolájában a következő esemé-
nyek történtek:
Szeptember 11-15-ig 7. és 8. osztályos diákjaink a Határtalanul 
tanulmányi kiránduláson vehettek részt az erdélyi Bánságban 

(Temesvár, Arad, Resicabánya, Buziásfürdő és környéke). Kísérő 
és szervező tanárok voltak Szabó Gyöngyi és Bán-Németh Ildikó.
Szeptember 15-én csatlakoztunk a „Te-Szedd a Tiszta
Magyarországért” akcióhoz, amelynek keretében tanulóink az is-
kola területét és környezetét tisztították meg a szeméttől.
Szerencsére elmondható, hogy viszonylag kevés hulladékot kel-
lett felszednünk, de így is összegyűlt kb. 3 zsáknyi szemét.

Szeptember 25-én rendeztük Soós Tamás testnevelő tanárunk 
szervezésében a hagyományos Fut a falu rendezvényünket. 
Első helyezést ért el: Bedő Sára, Szecső Roland, Ozsváth Réka,
Grabecz Tibor, Grabecz Hanna, Papp Milán, Barabás Miriam és 
Czimmermann Péter.
A szeptember 27-én Sárszentmihályon meghirdetett „Hol volt, 
hol nem volt” FABRIKÁLÓ kategóriában meghirdetett kézműves 
versenyeken arany minősítést ért el: Bálványos Fanni, Kovács
Violetta és Kovács Regina és a 4. osztály az „Égigérő” játékkészítő 
verseny keretében.
Szeptember 29-én rendeztük meg a hagyományos akadályverse-
nyünk a Pentelei Parkerdőben, ahol az állomásokon játékos és 
ügyességi feladatokat kellett elvégezniük a vegyes csapatoknak. 
Szeptember, október a természet hónapja, programjait Bán Balázs 
tanár úr szervezte. Ennek keretében az akadályversenyünk után 
őszi terméseket gyűjthettek gyermekeink a Csete-séta során.
Október 3-4-én elektronikai hulladékgyűjtést szerveztünk.
Október 6-án, az idősek napján műsort adtak elő tanulóink
Szalainé Cseh Katalin tanítónk szervezésében. Ezen a napon 
érkezett hozzánk Nógrádi Gábor ismert költőnk, írónk, aki egy 
vidám hangulatú bemutatkozással örvendeztette meg a 4. és 5. 
osztályos diákokat a könyvtárban.
Körzeti mezei futóversenyt rendeztek Polgárdiban 2017.
október 3-án, amelyre iskolánk is nevezett. A III. korcsopor-
tos lányoknál Grabecz Hanna 1. helyezett lett, míg az I. kor-
csoportban Csöndör Kornél 3. helyezést ért el. Az október 
elejére tervezett erdei táborba sajnos nem volt elegendő 
jelentkező, így érdeklődés hiányában elmaradt.
Október 17-én a 8. osztály az érdeklődő 6. osztályosokkal üzem-
látogatáson volt az Ivanics Kft.-nél. Október 20-án települési
szinten tartottunk színvonalas ünnepséget a köztársaság kikiáltása 
alkalmából, Bognár Andrea tanárnő szervezésében. Ezt követően 
szerveztük meg éves diákközgyűlésünket.
Október 27-én, pénteken az őszi szünet előtt rendeztük meg 
a hagyománnyá vált halloween jelmezes partyt. Sok gyer-
mek öltözött be félelmetes jelmezbe. A jelmezes vetélkedőn 
első helyezést szerzett Wlaszczyk Hunor, második Ozsváth
Levente, hamadik Kovács Regina, Kovács Violetta és Bálványos
Fanni lett. November 7-9-re szervezte Bán tanár úr a papír- és  
PET palack gyűjtést. 5 tonna papírt sikerült iskolai szinten tanu-
lóinknak gyűjteni. A legtöbb papírt a harmadik és a hatodik 
sztály gyűjtötte, de a többi osztályt is dicséret illeti. Hagyo-
mányainkhoz híven az osztálypénzbe került visszaosztásra a 
gyűjtött papír értéke.
A Bán tanár úr az Útravaló Ösztöndíjprogramba is sikeresen 
pályázott egyik tanítványunkkal az előző évhez hasonlóan.

Iskolánk hírei



November hónap programjait Szabó Gyöngyi tanárnő szer-
vezte. 8-án ppt bemutatót tartott az érdeklődőknek a Határta-
lanul erdélyi kirándulásról. November 13-án hagyományosan 
megünnepeltük a magyar nyelv napját közös versmondással. 
15-én az érdeklődők tangram versenyen vehettek részt, ahol 
első helyezett lett Belányi Levente és Nagy-Lippai Abigél. 
A hónapban rajz pályázatot hirdettünk Geometriai formák a 
képzőművészetben címmel, ahol a 10 legjobb alkotást jutalmaz-
zuk. Novemberben tanulóink a logika házi versenyen mérethették 
meg magukat.
A Nádasdy napi versenyeken szép eredményeket értek el tanu-
lóink. Első helyezést szereztek a következő tanulóink: szöveg-
értés kategóriában Belányi Liliána, történelemből Barabás Sára 
és Farkas András, míg versmondásból Kovács Regina. Máso-
dik helyezést elért diákjaink: ének kategóriában Keviczki Zita, 
sportvetélkedőn Grabecz Tibor és Imre Dorina, meserajzból 
Bálványos Fanni, Nagy-Lippai Abigél és Lukács Lili, valamint a 
természettudományos versenyen Dőry Ferenc Dániel és Knauer 
Csenge Anita. 
November hónapban pedagógusaink több helyben megszerve-
zett műhelymunkán és értekezleten vehettek részt gyermek-
jólét, digitális oktatási újdonságai és a tanítási módszerek meg-
újítása témában. Decemberre még egy műhelymunkát terveztünk 
játékok és a kooperációs technika alkalmazása témakörben.
December 6-án Molnárné Pauló Laura és Takács Mónika tanítónő 
felkészítésével télapóváró műsort adtunk, ahol a nagycsoportosok 
is részt vettek. December 8-án mikulás bált rendezünk. 
Az adventi készülődés jegyében tartjuk gyertyagyújtó 
műsorunkat november 15-én, Bán-Németh Ildikó és Karácsony 
Zsuzsanna tanítónőink szervezésében.

További programunk:
december 12-15. között karácsonyi vásárt tartunk, ahova minden 
érdeklődőt szeretettel várunk;
december 20-án (pénteken) 17 órakor falukarácsony, ahol tanu-
lóink is fellépnek;
december 21-től 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:
December 12-én (kedden) 16 órától az iskolába készülőknek
Adventi készülődés címmel,
Február 6-án (kedden) 16 órától Farsangi vígasságok címmel 
szervezünk foglakozást 
Március 6-án (szerdán) 16 órától szülői értekezletet tartunk, ahol 
a szülők bővebb információt kapnak az intézményvezetőtől és az 
osztálytanítótól.
Január 17-én, szerdán 10 órától várjuk a nagycsoportos óvodáso-
kat, amikor az első osztályt látogathatják meg.
Február 9-én, pénteken délután gyermekfarsangot tartunk, ahol az 
érdeklődő leendő elsős gyermekeket is szeretettel várjuk.
Február 21-én, szerdán hagyományos nyílt napot tartunk a 
szülőknek, ahol bármely osztály, tanóra meglátogatható az al-
sóban az első két órában. 
Az alsós tisztasági versenyünkön első helyezett lett az első 
két hónapban a 3. osztály, míg novemberben a 2. osztály. 
Felsőben komplex magatartás és szorgalom versenyt indítottunk 
szeptembertől. A szeptember, október hónap nyertese a 7. osztály, 
míg a novemberé a 6. osztály lett.
 Liedermajer Heléna
 intézményvezető

Október 28-án kissé szeles
időben, de jó hangulatban, 
lelkes kis csapat vágott neki, 
hogy az elmúlt években ül-
tetett, de kiszáradt fák he-
lyére újakat telepítsen.
Az Arany János utcai Szabad-
időparkba 2 db. hárs, 2 db 

kőris, 1 db császárfát és 5 db. platánfát ültettek. A tájháznál 8 db. 
nyírfát, a temető parkolóban 7 db platánfát és a bekötőútnál 20 db 
hársfát ültettek a korábbi években ültetett és kiszáradt fák helyére.

Harminc év terméséből 
válogatott Miklós János 
keramikus a Szent István 
Művelődési Házban látható 
kiállítására, ami a fennál-
lásának 25. évfordulóját 
ünneplő Székesfehérvári 
Művészek Társasága tárlat-
sorozatához kapcsolódott.
Az alkotásokat Filep Sándor festőművész ajánlotta a megjelen-
teknek. Miklós János alkotásaihoz stílszerűen népzene dukált, 
amivel a megnyitót színesebbé tették a szervezők.
A bejáratnál rögtön egy egészen friss munka, egy nemrégiben 
készült önarckép, az „Önkritikus” áll egymás mellett. 
Miklós János sokáig szobrászként dolgozott, aztán elcsábította a 
kerámiaművészet, és – azt mondja – egy idő után azt érezte, az 
anatómiai pontosságú plasztikák nem alkalmasak a gondolatai 
kifejezésére.

KARÁCSONYKOR
Önkéntelenül is a születésre gondolunk. Csodálkozva és szót-
lanul, de örömteli szívvel próbálunk elmélyülni az emberi élet 
e nagy titkában. Annál is inkább meglepő a dolog, mivel maga 
Isten is részesülni akart benne, éspedig emberi módon. Tehát
olyan titok előtt állunk, amelyet az Isten is nagyra értékel, külön-
ben nem döntött volna úgy, hogy maga is részt vesz benne. 
A születésnek van értelme és értéke. Különösen igaz ez annak a 
Gyermeknek a születésére, akiről égi szózat tanúskodik. A nyáju-
kat legeltető pásztorok erről rendkívüli módon meggyőződtek, 
amikor furcsa, addig ismeretlen módon vették tudomásul a 
reménykeltő és boldogító hírt: „Örömet hirdetek nektek, ma szüle-
tett a világ megváltója.” Mert „Úgy szerette Isten a világot, hogy 
Egyszülött Fiát küldte, hogy megváltsa.”
Minden születés hátterében ott rejtőzik az Isten szeretete. Ez a 
szeretet az élet forrása. Szeretet nélkül nincs élet. A születés egy 
konkrét feladatkörbe helyezi az embert. Az élet színpadán el kell 
játszania a neki jutó szerepet. Hívői szemszögből nézve ez azt 
jelenti, hogy fürkésszük, keressük azt az irányvonalat, amelyre 
Isten mutat rá.
A karácsony az ajándékozás ünnepe. Isten igen tapintható módon 
ajándékozott meg bennünket önmagával. Az isteni önajándékozás
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Közösségi faültetés

Miklós János keramikus kiállítása
a Szent István Művelődési Ház

Szent Korona Galériájában

Egyházi Hírek



minket is ajándékozásra ösztönöz, mégpedig arra, hogy mi is 
ajándékozzuk önmagunkat és időnket az Istennek és egymás-
nak, a másik ember szolgálatára. S jó lenne kihasználni ezt a 
karácsonyt arra is, hogy a szokásos ajándékok mellett ültessük 
el környezetünk tudatába a hit fontosságát, a hitből fakadó csele-
kedeteink szükségszerűségét, és hogy a születés, azaz egy új élet 
kezdete mindig nagy érték. 
Ezekkel a gondolatokkal kívánok a magam és munkatársaim 
nevében, lelkiekben gazdag és kegyelemteljes karácsonyi ünne-
peket és boldog újévet minden kedves Olvasónak!

 Mayer László
 Plébános-h. Esperes

A marosludasi alpolgármester az idei Úrhida Napokon éneklő 
úrhidai „pávást”, Marton Bendegúzt látva meghívást kezdemé-
nyezett. Bendegúz és bátyja pedig az édesapjuk, Marton János 
által vezetett Ikarus Néptáncegyüttesben (Székesfehérvár, Maros-
hegy) táncolnak.
A néptáncosok nyolc párral, az úrhidai önkormányzat támoga-
tásával utaztak Marosludasra. A fesztivált a művelődési ház hatal-
mas színháztermében rendezték (óriási színpad és 600 fő fölötti 
nézőtér). A fesztivál résztvevői a helyi és környékbeli települé-
sek néptánccsoportjai és énekesei, valamint a testvértelepülések 
képviselői voltak. Életkor szempontjából is színes volt a paletta, 
hiszen az 6-7 éves kisgyerekektől a nyugdíjasokig minden kor-
osztály képviseltette magát.

Néptánc tekintetében a helyi és környékbeli csoportok inkább a 
saját, Maros-menti és mezőségi falvakból való táncaikat mutat-
ták be, így érdekes színfoltot jelentett az Ikarus táncosai által be-
mutatott Fejér megyei „bőgatyás, kanásztáncos, üveges táncos” 
mezőföldi koreográfi a és a virtuózabb kalotaszegi táncuk. A tán-
cosok jól érezték magukat a testvértelepülési túrán, és méltó mó-
don öregbítették Úrhida hírnevét.

Van egy kis közösség 
Úrhidán, akik aktívan részt 
vesznek a falu életében! Szí-
vesen segítenek amiben csak 
tudnak.
De van még egy kapocs 
közöttük, a tánc szeretete, 

ami összehozta a csoportot, amely egy baráti társaságból alakult. 
Többször szerepeltek már különböző táncos műsorokkal, falu-
napokon, zártkörű és jótékonysági rendezvényen, melyekre min-
dig nagyon lelkesen készültek.

Annyira megkedvelték és olyan jó kikapcsolódást jelentett 
számukra a tánc, hogy 2015. július 9-én úgy döntöttek, Úrhidai 
Táncimádók néven folytatják tovább.
Azóta heti egy alkalommal, szerdánként 18 órától rendszeresen 
összejárnak táncolni és ezekre az órákra szívesen látnak miden 
táncolni vágyót. Szeretnek kipróbálni különböző táncstílusokat, 
táncoltak már népitáncot, kán-kánt, moderntáncot, countryt, de 
nagyon szeretik a szalontáncokat is.

A kicsi de nagyon lelkes amatőr tánccsoport arra gondoltak, meg-
mérettetik magukat és jelentkeztek a Hontravel 2017-es Népek 
Tánca-Népek Zenéje rendezvényre. Két kedvenc táncukkal egy 
Batchata és egy Csacsacsa formációval indultak.  A kendők színe 
sem véletlen választás, a piros-sárga, szeretett falujuk, Úrhida
színeit jelképezi.
A koreográfi át összeállította és betanította Szabó Zoltánné Eri-
ka, aki szintén a csoportban táncol. Nyolc fős csoportjukból a 
versenyen most hatan tudtak részt venni. Székesfehérváron volt 
az elődöntő, ahonnan sikeresen tovább jutottak a középdöntőbe, 
mely Harkányban került megrendezésre, nagyon jó hangulatban. 

Itt is jól sikerült a bemutatkozásuk, hiszen bejutottak a döntőbe is 
aminek nagyon örülnek. De nem állnak meg, folytatják tovább a 
táncolást, mert táncolni nagyon jó!
Szeretnék átadni és megosztani ezt az érzést másokkal is, hisz 
nagyon jó tartozni valahova!

A tánc és a zene pedig a legjobbat adhatja mindenki számára, fi a-
talon, fi tten tart! „Ha a táncunkat nézed a szívünk szavait hallod.”

Anyatej világnapja
Szeptember 8-án az úrhidai 
védőnői szolgálat szeretettel 
várta várandós kismamákat, 
szoptatós anyukákat és csa-
ládtagjaikat a közösségi ház 
nagy termében az anyatej 
világnapja alkalmából meg-

rendezésre kerülő rendezvényre. A délelőtt folyamán sor került 
szakemberek bevonásával tartott előadásokra, beszélgetésekre, 
közös mondókázásokra. Köszönjük a megszervezést Soósné 
Fekete Éva védőnőnek és az anyukáknak, hogy részt vettek ren-
dezvényünkön. Reméljük jövőre is sokan ellátogatnak hozzánk.
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December 24. Advent 4.vasárnap r. 8 óra
December 24. vasárnap este 10 óra Éjféli Igeliturgia

December 25. Karácsony r. 8 óra Igeliturgia
December 26. Karácsony 2. n. r. 8 óra

December 30. szombat du. ½ 6 óra
2018. Január 1. Újév r. 8 óra

Január 6. szombat du. ½ 6 óra
Január 14. vasárnap r. 8 óra Igeliturgia

Január 20. szombat du. ½ 6 óra 
Január 28. vasárnap r. 8 óra

Marosludason képviselték Úrhidát,
a 15. Kárpát-medencei Gyöngykoszorú 

folklórtalálkozón

A néptáncosok a Marosludas melletti Andrássytelepen részt vettek
Andrássy Gyula szobrának koszorúzásán

Úrhidai Táncimádók

Közösségi Hírek



Idősek napja
Egy szép hagyomány az 
„Úrhidai Idősek Napja” 
rendezvény melyet október 
6-án rendeztünk meg. Az 
óvoda, iskola és az Úrhidai 
Táncimádók szép műsora 
ünnepi hangulatot teremtett. 
Ezt a hangulatot még fokozni tudta Csontos János mulatós zenéje, 
és a fi nom vacsora.
Az ünnepség jó hangulatban telt, vacsora után a vendégeink még 
táncra is perdültek! Reméljük, még sok éven át ünnepelhetjük 
Őket!

Megemlékezés 1956. október 23-áról
Úrhidán 2017. október 
20.-án 11.00 órakor a 
Közösségi 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, méltósággal 
fi gyelték az előadást. Majd ezt követte a koszorúzás az 1956-os 
emlékműnél. Köszönet minden résztvevő úrhidai ünneplő polgár-
nak, szereplőnek a méltó megemlékezésért!

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 ki-
csik 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 10-én, a hideg idő ellenére szép számmal gyűltünk 
össze a Tájháznál, ahol a Nyugdíjas Klub látta vendégül az 
érkezőket. Volt bormustra, lila káposzta, sült comb, krumpli,
meleg tea és forralt bor, tehát minden, ami egy igazi Márton-napi 
ünnepséghez elengedhetetlen.
A fi nom ebédet követően jobbnál jobb borokat kóstolhattunk meg, 

köszönjük a felajánláso-
kat! A reggeltől estig tartó 
eseményen jókat lehetett 
beszélgetni, illetve a nyug-
díjas klub tagjaitól remek 
praktikákat lehetett elsa-
játítani, az igazi Márton-
napi menü elkészítéséhez.

Adventi hétvégék
Az úrhidai Nagyboldogasz-
szony Templom adventi 
koszorúján már három
gyertyát közösen meggyúj-
tottunk, melyeknek fényei 
beragyogták az első héten 
a Tündérkert Óvoda kis-
gyermekei, második héten 
pedig a Nyugdíjas Klub, illetve a barátság klub tagjai,  harmadik 
héten pedig a Géza Fejedelem Általános iskolai tanulói szívét.

Mindkét alkalom méltón előkészítette a közelgő ünnepekre mind-
annyiunk lelkét.

A december 20-ai Falu Karácsony alkalmával is sok szeretettel 
várunk mindenkit, ahol közös meglepetés műsort adnak elő az 
intézmény tagjai.

Mikulásház
December 2-án megren-
dezésre került idén is a 
Mikulásház Úrhidán. A 
vártnál sokkal több kis-
gyermek látogatott el 
hozzánk, hogy találkozzon 
a Mikulással.
Volt, aki kicsit megszep-
pent, olyan is akadt, aki kicsit sírdogált, de mindenki egytől-egyig 
nagyon várta, hogy rá kerüljön a sor és beszélgethessen kicsit 
vele. 
Az egész délutános programon rengeteg lehetőség és móka várt a 
gyerekekre. Az angyalkával levelet lehetett írni, voltak színezők, 
gyurmák, minden, ami egy jó kreatív órához szükséges.
Aki kedvet érzett hozzá, még csillámtetoválást is készíttethetett. 
Mindenki nagyon jól érezte magát a délután folyamán.

Adventi hétvégék
December 6-án ismét Úrhidára látogatott a Mikulás. Délután a 
Dózsa utcából indulva kezdte meg ajándékosztó körútját, melyre 
lovas hintóval érkezett. Sok kisgyermeknek sikerült meglepetést 
és örömet okoznunk már csak azzal is, hogy az utcán látták a
Mikulást, aki természetesen mindenkivel beszélgetett egy kicsit, 
és a jóknak szaloncukrot is osztott!

A házaknál már nagyon várták az apróságok, sok gyönyörű aján-
dék került kiosztásra, virgácsot senki nem kapott!
Reméljük mindenhova időben megérkeztek az ajándékocskák, és 
jövőre is ilyen jó gyerekek lesznek Úrhidán, és ennyi dolga lesz 
a Mikulásunknak!
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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, csütörtök: nincs ügyfélfogadás 
Szerda: 13.00-17.00 óráig
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:
Novográdecz Mónika
Hétfő: 13.00-16.00 óráig
Telefon:                      (30) 496-6090
E-mail: novogradecz.monika@nak.hu

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

Masszázs Úrhidán!
Feszült, fáradt, fáj a háta?

Vagy csak egy kis lazításra vágyik?
Szakképzett masszőr várja Úrhidán a
Kossuth utca 127. szám alatti

Szépségszalonban.
Választható:

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

nyirok masszázs
Jelentkezzen be még ma!

Eitel Judit
06-70/6795-112

Ajándékozzon masszázs-utalványt 
névnapra, születésnapra vagy csak 

egyszerűen szeretetből!

Jelentkezzen be még ma!
„Ha nem törődünk a testünkkel, hol fogunk élni?”

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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