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Megdöbbenéssel és mély szomo-
rúsággal értesültünk 2020. au-
gusztus 11-én, meghalt Pereczes 
László, Laci bácsi 
Pereczes László 1946.március 
14-én született Pereczes József 
és Császár Mária harmadik gyer-
mekeként itt Úrhidán. Falusi kö-
rülmények között nevelkedett. 
Már gyermekkorában dolgos 
gyermekként igyekezett segíteni 
édesapja és édesanyja munkáit 

földbirtokaikon, szőlőikben, az állatok gondozásában. Na-
gyon kötődött szülőfalujához, soha nem tudta elképzelni 
máshol az életét, büszke volt gyökereire. Itt töltötte gyer-
mekkorát is, itt rótta porba vágyait, itt lelték fel a színes 
kövek és álmok titkai, a szorongás és derű.
Általános iskolai tanulmányait is szülőfalujában végezte, 
majd a József Attila gimnáziumban érettségit szerzett. Mű-
szaki érdeklődése végett tanulmányait az Árpád Ipari Szak-
munkásképző Intézetben folytatta, ahol televízió műszerész 
szakvizsgát tett 1966-ban, később erősáramú technikusi 
képesítést szerzett. 1966-tól a Videotonban dolgozott, ahol 
1969-ben Kiváló Dolgozó kitüntetésben részesült. 
1970-től a budapesti a Villanyszerelőipari vállaltnál dolgo-
zott villanyszerelőként. 1973-ban munkájával is visszatért 
Székesfehérvárra, és az Ikarusban kezdett dolgozni.
1976-ban az Árpád Szakközépiskola és Szakmunkásképző 
Intézet szakoktatója lett, munkája mellett tanulmányait is 
folytatta, és a Kandó Kálmán műszaki főiskolán 1983-ban 
szerzett diplomát. Oktatói elhivatottsága mellett tovább 
folytatta műszerész szakmáját, mely során a környék tele-
püléseinek ismert és elismert tv-rádió és elektronikai mű-
szerésze lett. Még a Videoton gyárban ismerkedett meg 
Keszte Zsuzsával, házasságukból két gyermekük született. 
A rendszerváltás komoly változásokat hozott mind telepü-
lésünk, mind Pereczes László életében. Úrhida 1990-ben 
kapta vissza önállóságát és az önkormányzati rendszer át-
alakításával a község polgármestert választhatott. 
Az első demokratikus választáson a lakosság bizalmából 
a település polgármestere lett, mely megbízatását 16 éven 
keresztül gyakorolta.  Munkáját határtalan türelemmel, fá-
radságot nem ismerve, teljes szívvel, és nagy odaadással 
végezte. Aktívan kivette részét településünk fejlesztésében, 
legyen az gázprogram, vízhálózat-fejlesztés, szennyvízbe-
ruházás, a közvilágítás-korszerűsítése, az útépítések és még 
sorolhatnánk napestig polgármestersége alatt megvalósult 
beruházásokat. Igen ő ott volt, mindig, és mindenhol. Azt 
hogy településünk most ilyen szép arcát mutathatja, nagyon 
nagy része volt benne. Nemcsak a hivatali időben számít-
hatott rá a falu lakossága, munka után a szabadidejében vé-
gigjárta az utcákat, beszélgetett az emberekkel, bármi prob-
lémájuk volt, segített megoldani. Ő az a típusú ember volt, 
aki szemtől szembe szerette tisztázni a problémát, mindig 
mondogatta az ő ajtaja soha nem volt csukva.  
Polgármesteri tisztségének gyakorlása mellett Fejér megye 

életében is aktívan részt vett a Megyei Közgyűlés tagjaként, 
a Megyei Közgyűlés Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságá-
nak elnökeként. Nemzetközi kapcsolatainak is köszönhető-
en, településünk testvérkapcsolatot létesített, először nyelv-
tudását kihasználva a németországi Waake településsel, 
későbbiek során az Erdélyi Marosludassal is. Tiszteletbeli 
tagja lett a Veterán Ejtőernyősök klubjának is, ahol tolmá-
csolásával segítette a klub munkáját. 
Tevékenységét mindenkor a mások iránt érzett felelősség 
vezérelte, örült, hogy adhatott, hogy örömöt szerezhetett. 
Laci bácsi mindig vidám, tettre kész, a település közösségi 
életének aktív tagja volt. 2006-ban nyugdíjba vonulását kö-
vetően is aktív maradt, tanácsaival, tapasztalataival segítet-
te az Önkormányzat munkáját.
A Képviselő-testület 2009-ben a közösség érdekében vég-
zett kiemelkedő munkájáért, a település anyagi és szelle-
mi értékeinek gyarapításáért, illetve a település rangjának, 
hírnevének növelése érdekében kifejtett jelentős tevékeny-
ségéért, Úrhida Község, Díszpolgári Címét adományozta 
részére, mely címet mindig büszkén viselt.
Pereczes László, aki bár eltávozott közülünk, életével, 
munkásságával úgy távozott, hogy örökre nyomot hagyott 
mindannyiunk lelkében.
Hiányát sokáig, emlékét örökre megőrizzük. 
Laci bácsi, nyugodj békében!

Bognár József
 polgármester

Jövőre tilos lesz az avarégetés az 
egész országban! Januártól sem 
avart, sem kerti hulladékot nem 
lehet majd elégetni sehol az or-
szágban. Eddig az önkormány-
zatok szabályozhatták ezt. Jövő 
évtől tilos az avar és a kerti hul-
ladék égetése: az erről szóló, az 
agrárminiszter által benyújtott 
törvénymódosítást nagy többség-
gel fogadta el az Országgyűlés. 

A módosítás célja a levegő minőségének javítása, ezáltal a 
lakosság egészségének védelme.
A törvény indoklásában emlékeztettek arra, hogy a levegő 
nem megfelelő minősége miatt uniós kötelezettségi eljárás 
van folyamatban Magyarország ellen. A levegőminőség 
alakulásában pedig a lakossági fűtés mellett kiemelt szere-
pe van az avar és a kerti hulladék égetésének.
Jövő év január 1-jétől törlik azt a rendelkezést, amely alap-
ján az önkormányzatok rendeletben szabályozhatják az 
avarégetést, így általánossá válik a levegő védelméről szóló 
kormányrendelet alapján a tilalom az egész országban.

Dr. Pahola Tünde
 jegyző

IN MEMORIAM - Emlékezés Pereczes Lászlóra

Jövőre tilos lesz az avarégetés az 
egész orszában



Úrhida Község Önkormányzat a Magyar Falu program keretében 
a Kossuth utca felső szakasz I. ütem (Cukrászda – Szegfű utca) 
kivitelezésére benyújtott pályázata 30 millió forintos támogatás-
ban részesült, így a 72 millió forint költségvetésű beruházáshoz a 
Képviselő-testületnek még 42 millió forint saját forrást kell bizto-
sítani. Mivel az I. ütem által érintett szakaszon található buszvárót 
hatósági előírás miatt a kis Jókai utca elé át kell helyeznünk ezért 
a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a II. ütem (Szegfű utca – kis 
Jókai utca) kivitelezésének költségeit 33 millió forint a korábbi 
évek megtakarításainak terhére biztosítja.

A Kossuth utca felső szakaszának komplex rekonstrukciója elne-
vezésű projekt I-II. ütemének kivitelezése augusztus 10-én a csa-
padékvíz-elvezető rendszer kiépítésével kezdetét vette. A jelenlegi 
beruházás a cukrászda épületénél kezdődik és a kis Jókai utcái 
tart. A kivitelezés során kialakult váratlan események ellenére is 

a munkálatok a terveknek megfelelően haladnak. A forgalomtere-
lés a munkafolyamatok előrehaladásától függően, változó területi 
lehatárolással történik. A munkálatok alatt kialakuló nehézsége-
kért, kényelmetlenségekért ezúton is szeretném kérni türelmüket, 
megértésüket.

Törő Gábor Országgyűlési Képviselő is megtekintette a munká-
latokat, majd egyeztettünk a településünk jövőbeni fejlesztési el-
képzeléseiről. Képviselő úr támogatását kértem, a Kossuth utca 
felső szakasz további ütemeinek, a Dózsa utca burkolatszélesítés 
és járdaépítés, a Petőfi utcai csapadékvíz-elvezetés, a Székesfehér-
vár - Úrhida kerékpárút és természetesen az új iskola és tornaterem 
beruházások megvalósításához.

Bognár József
 polgármester

Még csak 17 éves az úrhidai Csizmadia 
Máté Noel, ennek ellenére már számos 
színházi produkcióban megmutathatta a 
művészi pálya iránti tehetségét, az elmúlt 
hónapokban pedig az egyik népszerű 
napi sorozat szereplőjeként is láthatjuk.
Fiatal korod ellenére számos produk-
cióban láthattak már a nézők. Hogyan 
jött az életedbe a színészet.
Öt évvel ezelőtt a Szabad Színház után-
pótlás csoportjában kezdtem. Mindegyik 
gyerek darabban főszerepet kaptam. 1 
évvel később már a felnőtt csoport tagja 

voltam, egyre több darabban kaptam szerepet. Már az elején érez-
tem, hogy ez az én világom, egyre jobban vonzott a színjátszás. 
Amikor az ember megtapasztalja, hogy milyen érzés a színpadon 
lenni, akkor azonnal beleszeret.
Volt olyan karakter, akit kifejezetten szerettél megformálni?
1 éve mutattuk be Urbán Péter: A három Erdődi című 56-os ka-
maradarabot, ahol főszerepet játszottam. Ezt a karaktert nem volt 
könnyű megformálni, meg kellett dolgozni érte. Ez a szerep meg-
mutatta, hogy milyen, amikor az ember belülről játszik, a karak-
tert fejtegetve alakítja ki az szerepet, mert egy jól megírt darabnál 
mindennek meg van a miértje, ok-okozata.
Egy ilyen komplex szerepre hogyan lehet hatékonyan felkészülni?
Nagyon sok próbával és teljes odaadással, egyfajta szakmai alá-
zattal. Egy ilyen darabnál  kívülről-belülről ismerni kell a társakat, 
bízni kell bennük, és meg kell lenni közöttünk a kémiának.
A színház mellett most a televízió világába is belecsöppentél, a ké-
pernyő előtt ülők  nyár eleje óta egy napi sorozatban is láthatnak. 
Hogyan jött ez az irány?
Budapestre jártam egy szinkron színész-képző suliba. Ott hirdet-
tek castingot. Akkor úgy éreztem, hogy rosszul sikerült, végül 

mégis behívtak egy második fordulóra, ahol megkaptam a szere-
pet. Nagy izgalommal álltam a feladat elé, azóta már sokat forgat-
tam, szeretem ezt a részét is a munkának. 
Jelentett ez kihívást a színházi világhoz képest a szövegtanulásban?
Teljesen más a szövegtanulás. Egy sorozatnál az ember úgy ta-
nul szöveget, hogy megtanulja, a jelenet előtt átolvassa, összepró-
bálja a szereplőkkel, majd felvétel után elfelejti, mert felesleges 
belőle bármit megjegyezni. Egy színházi produkciónál akár évek 
múlva is játsszák az adott darabot, ezért kell biztos, hosszú távú 
szövegtudás. Pl. a nyáron csináltunk egy előadást egy nyári tábor-
ban, a Szabad Színház ifjúsági társulatával, amiben én játszottam 
a főszerepet. Ott nagyon sok szöveg volt, 5 nap alatt készen let-
tünk az előadással, gyakorlatilag éjjel-nappal próbáltunk, mégis 
biztos volt a szövegtudásom. A filmes és a színházi szereplés sok 
mindenben eltérő, más mimikát, gesztikulációt igényel, pont ezért 
érdekes. Mindegyiknél ott kell lenni fejben, mert erőtlen lesz az 
előadás, ha nincs meg a kellő intenzitás és koncentráció.

Egyre több helyen szerepelsz, a Vörösmarty Színházban is több da-
rabban játszol. (Perelj Uram, Trianon). Hogyan tudod összeegyez-
tetni a tanulással?
A székesfehérvári Vasvári Pál Gimnáziumban tanulok, a színház 
miatt eddig nagyon sok hiányzásom volt. Jelenleg magántanuló 
vagyok, ez azért volt fontos, hogy a hiányzások ne érjék el a meg-
engedett óraszámot, mert azért mindig feszegették a határokat. 
Szerencsére az iskolában tolerálják és elismerik amit csinálok.
Milyen tervekkel készülsz a gimnáziumi időszakra?
Szeretnék felvételizni a Színház- és Filmművészeti Egyetemre. B 
tervként szívesen tanulnék politológiát, de igazából a színház az 
igazi szerelem. A szakma egyik gyönyörű része, amikor a szín-
padon állva meg tudunk formálni egy másik embert. A színházi 
előadásban meg van a lélekút, az ív, amit egy karakter leír.
Nagyon hálás vagyok azért, hogy megtalálnak azok a szerepek, 
amelyekre vágyom. 

Kossuth utca felső szakasz építése
I-II. ütem

Teljesen beleszeretett a színészetbe
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Miklós János keramikus tárlata
a Pelikán Galériában

Kedves Szépkorúak!

Az idén 70. születésnapját 
ünneplő Miklós János ke-
ramikus munkáiból nyílt 
kiállítás a Pelikán Galériá-
ban. „A jövő régészeti lele-
tei” című tárlatot dr. Szücsi 
Frigyes régész ajánlotta az 
érdeklődők figyelmébe.
A térbe helyezett kerámiap-
lasztikákat és kerámiafest-
ményeket felvonultató ki-
állítás címét a múzeum egy 
korábbi rendezvénye inspi-
rálta, amikor Ujházi Péter-
től kerámiáiról beszélgetve 
elhangzott: a kerámiát mint 
anyagot, mint művészeti ki-

fejezőeszközt ma nem becsülik eléggé, pedig a földből előkerülő 
legrégebbi időkről hírt adó tárgyak is gyakran kerámiák.
„Hallgassunk bele”, régész¬ésszel mit mondott Szücsi Frigyes 

Miklós János kerámiáiról!
– Ha lesz még emberiség a jövőben, és nem válik a saját életmódja 
áldozatává, akkor borzasztó világ vár a régészekre! Polipropilén, 
polietilén, polisztirol, műanyag a műanyag hátán. Ebben turkálhat-
nak majd az utódaink. Méltatlanul elfelejtkeztünk arról az anyag-
ról, amely végigkísérte az emberiséget az újkőkori kultúráktól 
egészen a jelenkorig. Ez az anyag az égetett agyag, azaz a kerámia.
10 ezer éven át az agyag-, majd az égetett agyagedények minden 
háztartás meghatározó elemei voltak.
Az egykori települések feltárásai során a leggyakoribb leletek az 
elfogyasztott állatok csontjai mellett a cseréptöredékek. Egész 
régészeti kultúrákat neveztek el jellegzetes kerámiájukról. Elég 
csak az újkőkori vonaldíszes vagy a bronzkori mészbetétes kerá-
mia kultúráját megemlíteni – mondta. – Miklós János visszanyúl 
ezekbe a világokba. A tiszta forrásból merítkező művészet segít 
megőrizni eredeti emberi arcunkat. János alkotásai úgy hívják fel 
a figyelmet a kulturális örökségünkre, hogy egyúttal gyarapítják 
azt. Művészetéből árad az ősök tisztelete, az évezredeken átívelő 
kulturális hagyaték őszinte megbecsülése – fogalmazott.

Október elseje az Idősek Világnapja. Ebből az alkalomból kö-
szöntjük mindazokat az embereket, akik hosszú élet munkáját, 
tapasztalatait tudják maguk mögött.

Az Idősek Világnapján mi, akik még a fiatalabb generációkhoz 
tartozunk, Önöket ünnepeljük, Önöket, akik a nagyszüleiktől, 
szüleiktől örökölt világot továbbadták nekünk, gyermekeiknek, 
unokáiknak. A mi életünk Önöknek köszönhető, akik tanítgattak, 
neveltek bennünket, példamutatással, szeretettel, önzetlenül.
Önöket ünnepeljük, akik egész életükben azért fáradoztak, hogy 
nekünk, utódaiknak, jobb élete lehessen, mint ami Önöknek meg-
adatott.

Őszinte szeretettel és tisztelettel kívánom, hogy bajaik, problémá-
ik ellenére is élvezzék az életük minden egyes pillanatát, érezzék a 
család, a társadalom megbecsülését. Úrhida Község Önkormány-
zata és a magam nevében is jó egészséget, tartalmas, boldog életet 
kívánok minden idős embertársunknak!

Bognár József
polgármester

M E G H Í V Ó
Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2020. október 15-én (csütörtökön) 17.00 órakor
LAKOSSÁGI FÓRUMMAL  egybe kötött

KÖZMEGHALLGATÁST tart.

Helyszín:
Közösségi Ház,

(8142 Úrhida Kossuth utca 66.)

A lakossági fórum témája: 
1. Előzetes tájékozató a településrendezési eszközök 
felülvizsgálatáról (A lakossági fórum témájáról rész-

letes tájékoztató az alábbi linken elérhető:
https://www.urhida.hu/home_aktualis.php)

A közmeghallgatás napirendi pontjai:
1. Beszámoló az előző évben végzett munkáról.
2. Tájékoztató a következő évekre tervezett fejlesztésekről.
3. A lakosság részéről felmerült kérdések megválaszolása.

A közmeghallgatáson a helyi lakosság, a helyben 
érdekelt szervezetek képviselői, a helyi közügyeket 
érintő kérdéseket és javaslatokat tehetnek.

A közmeghallgatásra minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

A kialakult járványhelyzetre tekintettel tájékoztatjuk 
Önöket, hogy a rendezvényen a maszk használata kö-
telező, és kérjük a jelen lévőket a távolságtartási sza-

bályok betartására!

Bognár József s. k. 
   polgármester



A Tündérkert Óvoda és Bölcsöde  
hírei

Intézményünk szinte egész nyáron rendelkezésre állt, rövid szü-
netre zártunk csak be a nyár végén. Igyekeztünk ezért július-au-
gusztus hónapban előkészíteni az új nevelési évet.  Sajnos jelen-
leg nagyon sok a bizonytalanság az elkövetkezendő hónapokra. 
Kérném, hogy kísérjék figyelemmel több felületen is a kihelyezett 
tájékoztatóinkat: a bejárati ajtón, faliújságon, honlapon, facebook 
oldalon! Folyamatosan frissítünk, tájékoztatunk!

A 2020/2021 nevelési év 4 óvodai és egy bölcsődei csoporttal in-
dult, az óvodai gyermeklétszám 100 fő, a bölcsődei 12 fő, jelenleg 
minden férőhelyünk betöltött, a bölcsődében várólistára lehet fel-
iratkozni! Az óvodai csoportok beosztásánál törekszünk a homo-
gén csoportalakításra így kiscsoport, kis-középső, nagy-középső 
és nagycsoport indult.

Két óvodapedagógus kolléga búcsúzott az előző nevelési év vé-
gén, egy új kolléganő augusztus elejétől csatlakozott hozzánk, egy 
pedagógusi állás pedig még hirdetés alatt van. Bízunk benne, hogy 
a nevelési év elején teljessé válik a pedagógus létszámunk!

A nyár végén búcsúztattuk Kovács Istvánné Zsuzsa nénit, aki 
nyugdíjba vonul az ősszel. Ezúton is kívánunk neki hosszú, bol-
dog és aktív nyugdíjas éveket!
Változások léptek életbe szeptember elejétől: Elsődleges a maszk, 
kézfertőtlenítő használata, jelenleg bejöhetnek még a szülők az 
épületbe, de kérjük, az előírásokat tartsák be! A gyermeket csak 
egy szülő kísérje, ne várakozzanak, ne csoportosuljanak, és minél 
előbb hagyják el reggel és délután is az épületet!

Az étkezési térítési díj befizetése minden hónap 10-e utáni első 
szerda-csütörtök, készpénzes fizetési és átutalási lehetősége is van 
a szülőknek! Az étkezési kedvezményeket a meghatározott módon 
lehet igénybe venni, tájékoztató a honlapon és a faliújságon!
Jelenleg biztosítunk szülős beszoktatást mind az oviban, mind a 
bölcsődei csoportban. 

Tervezünk értekezleteket, programokat, de ezeket minden héten 
felülvizsgáljuk, hogy megtarthatóak-e! Az évindító szülői értekez-
letek elmaradnak ugyan, de a szülők írásban tájékoztatást kapnak 
az aktualitásokról. Kérem, ha bármi kérdés, probléma felmerül, 
forduljanak bizalommal az óvó nénikhez, akik szívesen tájékoz-
tatják Önöket!  

Óvodai csoportbeosztások:

Bölcsődei Napocska csoport:

Kisgyermeknevelők:
- Török-Schultz Vivien
(szakmai vezető)
- Bagó Vivien
Bölcsődei dajka:
- Bakos Józsefné

Elérhetőségeink: 
intézményvezető 22/462-72
urhidaiovoda@gmail.com
élelmezésvezető 22/462-72
urhidaiovodaelelmezes@
gmail.com

Főzőkonyhánkon a szakácsnők Keserű Józsefné (Éva) valamint 
Miskei Ildikó irányításával készül a finom ebéd, reggeli és uzson-
na, segítőjük Berki Istvánné (Aranka). 
 A konyhánk biztosítja az óvoda és bölcsőde gyermekei, dolgozói 
étkeztetése mellett az iskolások, a nyugdíjasok és a vendégebédet 

igénylők ellátását is. 
Az élelmezésvezetőnk Vigvári-Boda Bernadett, aki szívesen in-
formál minden érdeklődőt az étkezéssel kapcsolatosan a fenti el-
érhetőségeken!
Utazó gyógypedagógus - logopédus Friesenhahn Mihály (Misi bá-
csi) már felmérte illetve jelenleg is „szűri”a 3. és 5. életévüket be-
töltött gyermekeket illetve azokat is, akiket a szülők jeleztek nála. 
Misi bácsi minden pénteken tart fogadóórát, a fejlesztőszobában 
lehet őt megtalálni, kérem, forduljanak probléma esetén hozzá!

Házirendünk alapján 6- 17 óráig tartunk nyitva, reggel 8.30-ig le-
het beérkezni az óvodába, utána zárjuk a bejárati ajtót. Kérem a 
kedves szülőket gyermekeik érdekeit szem előtt tartva szívesked-
jenek betartani az óvoda házirendjét, előírásait!

Az intézményt csak egészséges gyermek látogathatja, betegsé-
get követően mindig orvosi igazolással fogadjuk a gyermekeket! 
Amíg az időjárás engedi sok időt fogunk az udvaron tölteni a gye-
rekekkel!
        

 Bozsák Szilvia
intézményvezető

Csoport: Óvodapedagógus Dajka/ped.asszisztens

Csiga (kis) Faluvégi-Berki Georgina
Jánosi Katalin

Kovács Istvánné
Gerencsérné Fritz Renáta

Süni (középső) Dunai Tünde Zsuzsanna
Kertészné Vámi Anikó Pallagné Pajor Erika

Katica (nagy-középső) Gyüszü Melinda
Novottny Andrea Farkas Melinda

Nyuszi (nagy) Blahó Tamásné Szalai Istvánné
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Iskolánk hírei

A tanévzárást követő 2 hétben a napközis tábort a tavalyi tanév során 
is megtartotta iskolánk június 15-26-ig. Székesfehérvárra többször 
ellátogattak tanulóink városnéző sétára, a Koronás Parka és a Sós-
tói Tanösvényre is. Bodajkra és Szabadbattyánba kirándultak még 
diákjaink. A helyi grillparty sem maradhatott el a játékos, sportos, 
kézműves foglalkozások, a kerékpározás és a Papírszínház mellett. 

Tanévünk szeptember elsején kezdődött, a szűkkörű, első osztályo-
sok részvételével lebonyolított reggeli tanévnyitó ünnepséggel és az 
azt követő osztályfőnöki órákkal. Az iskolai élet a járványveszély 
miatt kissé változott a helyi intézkedési terv előírásai alapján, a 
csengetési rend módosulásával, az osztályoknak az udvaron kijelölt 
tartózkodási helyekkel, maszkviseléssel, kézfertőtlenítéssel és gya-
kori kézmosásokkal a folyosón. A fenntartó további takarító felvé-
telét engedélyezte, így a teremváltásokkor megtörténik a takarítás a 
nap minden időszakában. A szülők és a kísérők az iskola területére 
csak előzetes egyeztetett időpontban léphetnek. Az ügyintézés első-
sorban telefonon és emailen történik. 

Tanévnyitó tanulólétszámunk jelenleg 133 fő. A tantestületünkben 
a teljes állású kollégák tekintetében nem történt változás a nyár fo-
lyamán, részmunkaidős pedagógusok esetében igen. Dudás-Bankó 
Judit tanítónéni visszatért és Bago-Somogyi Brigitta tanárnőt teljes 
állásban foglalkoztatjuk ettől a tanévtől. Óraadó, illetve részmun-
kaidős új kollégáink Bozzay Ildikó rajz tanár és Holy-Keszi Mária 
angol tanár. Ebben a tanévben is iskolai szociális munkás segíti ta-
nulóinkat és szüleiket, aki havonta egyszer tart iskolánkban foga-
dóórát. Kovácsné Paál Orsolya gyógypedagógusunk, logopédusunk 
és fejlesztő pedagógusunk fejlesztik részképesség problémával 
küzdő gyermekeinket. Két nap pedagógiai asszisztens, és hetente 
rendszergazda segíti munkánkat. Hittant oktatóink: Szauter Réka 
katolikus, Szabó Virág református és Horváthné Farkas Nikolett a 
HIT Gyülekezete hitoktatója. 

Az osztályfőnökök ez évben sem változtak, de az osztálytermek a 
magas tanulólétszám miatt módosultak. A magas 7. osztályos tanu-
lólétszám miatt idén is csoportbontásban tanítjuk tanulóinkat mate-
matikából, idegen nyelvből és informatikából.
A KRÉTA elektronikus napló idén is kötelező minden állami is-
kolában. Tagiskolánk az előző évek gyakorlatának megfelelően 
használja az e-naplót. A miniszteri utasítás alapján az elektronikus 
ellenőrző is kötelező, aminek a napi használatát segíti az okostele-
fonos alkalmazás.

A köznevelési törvénynek megfelelően minden osztályban heti 5 
órás testnevelés van az órarendbe építve, amiből két óra sportkör. 
Testnevelés és a sportköri órák keretében a 2. és 5. osztályok úsznak 
vagy 3. és 6. osztályosok lovagolnak, asztaliteniszeznek, kerékpá-
ros oktatást, önvédelmet és népi játékokat tanulnak. Az úszásokta-
tás fenntartói utasításra a járványhelyzet miatt határozatlan időre 

felfüggesztésre került. Az Európai Diáksport Napjáról október 24-
én emlékezünk meg, a községi tanösvényt járják végig az osztályok 
játékos tantárgyi feladatok végrehajtásával az akadálypontokon.
A tavalyi évhez hasonlóan a törvényi változásoknak megfelelően 
minden tanulónk kötelessége, hogy részt vegyen a 16 óráig tartó 
foglalkozásokon. Ez alól az intézményvezető adhat felmentést a 
szülő írásbeli kérésére. Alsóban minden osztályban külön napközis 
tanórai foglalkozások vannak, míg felsőben a délutáni tanulószobás 
tanulási idő alatt a tanévben már három tanulócsoport működik.
A tanulás tanítására idén is nagy figyelmet fordítunk. Ennek a tech-
nikáját a tanulandó tananyag mellett idén is tanítjuk, csak kicsit 
máshogy. Egy-egy javasolt technikát más-más pedagógustól tanul-
hatnak meg diákjaink. A házi feladatok rendszerét is kismértékben 
átalakítottuk a felsőben. A tananyag tanulása a feladat, valamely 
tanult módszerrel, aminek természetesen írásbeli nyomának is kell 
lennie.  Az otthoni eredményes tanulási módszereket megtalálhat-
ják honlapunkon is. 

A kötelességek mellett most is szervezünk tanórán kívüli progra-
mokra, természetesen külön figyelve a higiéniára és az osztályok 
elkülönítésére. A szakköri pótjelentkezéseket szeptember 10-ig kér-
tük. Idei évben választható szakköreink az angol, furulya, ügyes ke-
zek, internet, főzési alapismeretek, rajz. Idén is korrepetálásokkal, 
fejlesztő, logopédiai, gyógypedagógiai foglalkozásokkal, felvételi 
előkészítővel segítjük tanulóink eredményes előmenetelét.
Az ökoiskola keretében tanévünkben az épületünk külső tartós de-
korálását tűztük ki egyik fő célul. Másik nem hagyományos prog-
ramtervünk a Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola megpályázása 
a hagyományos programok mellett. 

A Boldog Iskola címet idén is megnyertük és alsóban a 2. osztály-
ban fogjuk a napközi keretein belül boldogságórákat tartani. 
Természettudományos élménypedagógiai órák, élményközpontok 
látogatása tavaly a második félévben elkezdődött. A járványhely-
zetre tekintettel tervezetten ebben a félévben nem mi látogatunk a 
Titkok Házába, hanem az előadók érkeznek iskolánkba.

A tanítási szünetben kisebb festési, javítási munkálatok történtek. 
Folytatódik az iskolagyümölcs programunk az 1-6. osztályokban és 
az iskolatej is, aminek az kiosztása osztálykeretben történik.
Kérem a szülőket, ha gyermekük bármilyen adatában változás kö-
vetkezik be, azt a törvényi előírások szerint 8 napon belül jelentsék 
be!

Intézményünk honlapja http://www.urhidaiskola.hu/ címen elérhe-
tő, email címe: urhidaiskola@gmail.com és a facebookon is megta-
lálhatnak minket. 

Liedermajer Heléna 
tagintézmény-vezető



Önkéntes Faluszépítő nap Úrhidán Szüreti felvonulás

Úrhidai polgárőrség

Augusztus 20.

Kertmozi

Július 4-én Faluszépítő napot tartottunk Úrhidán. Térkép segít-
ségével a faluterületeit felosztottuk a csapatok között, majd neki 
láttunk a szépítésnek. Sajnos, kevés önkéntes látogatott el, de így 
is vidáman telt a nap. Köszönjük a sok segítséget.

Az úrhidai civil szervezetek, és az önkormányzat ismét összefo-
gott, hogy egy színvonalas programot készítsenek elő. Fiataljaink 
lázasan készültek az eseményre, 17 táncos körtáncolt. A szüreti 
felvonulás szeptember 19-én 11 órakor kezdetét vette a Szabadidő 
parkban, 12 falu lovas nemzedéke tisztelte meg falunkat jelenlé-
tével. A hangulat megállóról megállóra fokozódott, köszönhető a 
falu lakosságának, akik évre-évre nagyobb lelkesedéssel várják a 
felvonulókat bőséges asztalokkal. A fiatalok ezt egy-egy tánccal 
hálálták meg. A három órás felvonulás után, a Parkban meleg gu-
lyás várta a résztvevőket. 

A tanévkezdés mindig kiemelt figyelmet kap a Polgárőrség ré-
széről, hiszen a polgárőrök is aktívan részt vesznek az iskolába 
induló gyermekek testi épségének és vagyonbiztonságának meg-
óvásában. Egyesületünk Szeptember hónapban több rendezvény-
biztosításon vett rész. Szeptember 6.-án a kert mozi elnevezésű 
szabadtéri filmvetítésen vettünk részt Szeptember 19.-én a Fejér 
megyei kispályás labdarúgó kupát, valamint a szüreti felvonulást 
biztosítottuk. Az Alba Regia Polgárőr Egyesület segítségével. 
Természetesen folyamatosak a közterületi járőrszolgálatok éjsza-
ka és nappal egyaránt önállóan és a Rendőrséggel közösen.

 Továbbra is várjuk a lakosság megkeresését különböző észrevéte-
leik kapcsán, valamint a lakosság azon tagjait, akik szívesen csat-
lakoznának kis közösségünkhöz.

Nemzeti ünnepünk és államalapító Szent István napja alkalmából 
augusztus 20-án, Szent misét tartottunk a Római Katolikus temp-
lomba, melyet a kenyérszentelés követett.

Első alkalommal került megrendezésre falunkban a Barátság mozi 
által a kertmozi. Zenélt a Szedtevette zenekar, megnézhettük Pe-
sovár Ferenc emlékművéről szóló kisfilmet, illetve a SEVELED 
c. film került vetítésre.
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A karate klub élete

FMBK 2020/2021 Úrhida

A nyár sportegyesületünk tagjainak számára kicsit már hasonlí-
tott a régi, jól bevált menetrendhez. Így újra megszerveztük nyári 
családi napunkat, amelyet szokásosan egy jó kis túra formájában 
valósítottunk meg. Ebben az évben a Csákvár melletti Haraszthe-
gyi tanösvényt fedezte fel népes csapatunk. A gyerekek a lehető 
legtöbb helyre felmásztak, bebújtak és mindent, amit csak lehe-
tett felkutattak. Alig bírta a felnőtt csapat követni őket az eléggé 
vadregényes, sziklás terepen. A túra után egy közös ebéd zárta a 
csapatépítő programot a Publo étteremben. 
Július 09-12. között rendezte meg a Shotokan Dojok Szövetsége 
szokásos nyári edzőtáborát Zalaszentgróton. A táborba menet kis 
csapatunk bebarangolta a Somogyi-dombság északi részét, ahol 
a régi betyárvilág izgalmas világát fedezhettük fel. Az edzések a 
WKF kumite verseny felkészülés rejtelmeibe vezette be karatéká-
inkat, akik igyekeztek minél jobban elsajátítani és alkalmazni a 
tanult technikákat.
A következő esemény a Shotokan Liga éves edzőtábora volt, ame-
lyet Velencén szerveztek meg sportolóinknak. A tábori program 
része volt a bíró- és edzőképzés is, amelyen edzőnk Soós Tamás 
is részt vett. Ezt követte júliusban és augusztusban egy-egy dan-
vizsga felkészítő edzés Ajkán, majd augusztus 29-én maga a dan-

vizsga. Egyesületünkből két fő 
látogatta ezeket az edzéseket és 
tett eleget mind a fizikai, mind az 
elméleti vizsga követelmények-
nek. Szabó Raul 1. dan fokozatot, 
Soós Tamás pedig 5. dan fokozatot 
szerzett ezen a megmérettetésen. 
Ezúton is gratulálunk nekik a sike-
res vizsgához.
Közben megkezdődtek az edzések 
is ahol kis sportolóink igyekeznek 
minél gyorsabban visszaszerezni 

versenyformájukat. Az újabb járványügyi helyzetben az előírá-
soknak megfelelően szervezzük és tartjuk edzéseinket. Figyelünk 
egymás egészségére, betartjuk a sportolási szabályokat és az edzé-
sek végén fertőtlenítjük sporteszközeinket. A tervezett stílus vi-
lágbajnokságra ebben a helyzetben nem neveztünk, de a hazai őszi 
versenyeken szeretnénk részt venni versenyzőinkkel. Reméljük, 
hogy megrendezik ezeket a versenyeket és lehetőségünk lesz meg-
jelenni rajtuk, amelyekről természetesen beszámolunk Önöknek! 
Vigyázzunk egymásra és tartsuk be az egészségügyi szabályokat!

A Magyar Labdarúgó Szövetség Fejér Megyei Igazgatósága a 
most induló 2020-2021. évi bajnoki szezon előtt megkereste azon 
településeket, akik nem indítanak felnőtt labdarúgó csapatot és 
szervezett részükre egy sajátos kispályás labdarúgó bajnokságot.
Úrhida is egy ilyen település és az önkormányzat örömmel támo-
gatta ezt az elképzelést. Hisz a községben is vannak szép számmal, 
akik szívesen gyakorolják a labdarúgást és képviselik településün-
ket a bajnokságban.

Az augusztusi egyeztetéseket követően szeptember 19-én kezdő-
dött a bajnokság, amelynek első helyszíne Úrhida volt.

 A forduló előtt Bognár József polgármester úr köszöntötte a ven-
dég Balinka-Mecsér, Kincsesbánya, Isztimér és a házigazda Úrhi-
da csapatát, majd Somogyvári Attila MLSZ játékvezető mondta el 
a játékosoknak a szabályokat. Ezután már tényleg a labda került a 
középpontba és nagyon sokszor a hálóba is a nézők nagy örömére. 

Mind a négy csapat játékosai kitettek magukért és méltón képvi-
selték településüket. Az úrhidai csapatnak igazán jól kezdődött a 
„B” csoport bajnoki nyitója, mert a második helyen zárta az első 
fordulót az Úrhida FC. 

Tabella:

1. Kincsesbánya  12:2  3-0-0
2. Úrhida  10:6  2-0-1
3. Balinka-Mecsér 3:10  0-1-2
4. Isztimér  5:12  0-1-2

A további menetrend:  szeptember 26. Balinka
     október 10. Kincsesbánya
   október 17. Isztimér

Ha van kedved gyere és szurkolj a csapatnak! Hajrá Úrhida FC!



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:
Hétfő: 8.00-12.00,  12.30-16.00 
Szerda:                    13.00-17.00
Tel.: (22) 364-517

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:
Csütörtök: 11.00-15.00 óráig
Telefon:                      (30) 862-1960
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:
Orvosok Háza, Szfvár, Seregélyesi út 17.
 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:
Úrhida, Kossuth u. 109.
Hétfő-péntek: 08.00 - 12.00 óráig
 12.30 - 16.00 óráig
Szombat: Zárva
Tel.: (22) 362-208

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

Építésügy Szfvár, Polgármesteri 
Hivatal
Mátyás király krt. 13. III. em.
Építés ügy. Tel.: (22) 795-780
Hétfő:    08-00-11.30
Szerda:  08.00-11.30,  13.00-15.30

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:
Minden hónap második kedd: 
13.45-14.15 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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