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Kedves Úrhidai Lakosok!
Szinte észrevétlenül megint eltelt egy év, hamarosan elérkezik az év legbensőségesebb ünnepe. Készüljünk a kará-

csonyra ünneplőbe öltözött lélekkel, és gondoljunk arra, hogy a szeretet és a család a legfontosabb az életünkben. 
Karácsony közeledtével jobban vágyunk a csendre, a nyugalomra. Visszatérünk azokhoz az értékekhez, amelyek a 
hétköznapok rohanásában időnként a háttérbe szorulnak. Fontos azonban, hogy ne csak karácsonykor legyen béke és 
szeretet szívünkben, hiszen az ünnep annyit ér, amennyit megőrzünk belőle a hétköznapokra.

Kívánom, hogy az újévben is maradjon annyi melegség a szívekben, amely kitart a következő karácsonyig. Kívánom, 
hogy legyen elég erő és kitartás álmaik megvalósításához, hozzon az új esztendő bőséget, gyűlölködés helyett emberi 
szót, és soha el nem fogyó szeretetteljes békességet!

 Úrhida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint a Hivatal dolgozói nevében 
kívánok minden kedves Úrhida Polgárnak békés, boldog karácsonyi ünnepeket, 

eredményekben gazdag új esztendőt.
Bognár József
polgármester     

Karácsony táján

Mikor a fehér takaró belepi a tájat, 
Mi az, mit az ember leginkább kívánhat? 

Egészséget, boldogságot, hitet és szerencsét, 
Meghitt pillanatokkal övezett szentestét. 

Ki már elvesztette a karácsonyi csillagot, 
Nézzen az égre fel, talán ott ragyog. 
S ha mégsem találná meg az égen, 

Akkor keresse barátai, szerettei szemében. 

Ha nem hiszel már a mesékben, csak tárd ki a szíved, 
A karácsony szelleme ott lakik még benned. 

Kisgyermekként, tágra nyílt szemekkel, 
Őrizted a fényt gyermeki lelkeddel. 

Tedd félre most a gondot és a bút, 
Mi tegnap bánat volt, mára már csak múlt. 

Hittel és reménnyel teli ünnepeket, 
én így kívánok BOLDOG KARÁCSONYT MINDENKINEK!
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Emlékmű és közpark avatás
Október 22-én ismét egy avató ün-
nepségnek lehettünk szem és fülta-
núi. Az 1956-os megemlékezéssel 
összevont avató ünnepséget a Géza 
Fejedelem Általános Iskolai diákjai 
nyitották meg, a Közösségi Házban 
egy zenés, irodalmi összeállításban.

A megemlékezést követően fáklyás 
menettel vonultak a résztvevők az új 
közpark és emlékmű elé. Nagy István 

helyi kőfaragó alkotását 
Törő Gábor országgyűlési 
képviselő és Bognár József 
leplezte le. Köszöntőt mon-
dott Törő Gábor és Fekete 
József, ezt követően pedig 
Mayer László katolikus he-
lyettes esperes, plébános 
áldotta és szentelte meg az 
emlékművet. 

Az ünnepség fényét a Tündérkert 
Óvoda ovisai is emelték, akik a köz-
park átadása kapcsán készültek 
énekes műsorral. Az eseményben a 
Szittya Sárrét Vidéki Lovas Egyesület 
is részt vett, díszkíséretet és lovas sor-
falat biztosítottak.
Az átadást követően a Közösségi 
Házban állófogadásra invitálták az 
ünneplő közönséget.

Tisztelt Úrhidai Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy takarékossági okokból az 
Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfogadás és a 

Közösségi ház nyitva tartása
2013. december 21. – 2014. január 5. között szünetel.

Boda Zsuzsanna 
jegyző

Sürgős ügyintézés esetén a következő
telefonszámon érdeklődhet: 06/ 20/ 9417-466

Tisztelt Lakók!

Szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy a 
Közmeghallgatás várható időpontja 2014. január 29-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 
síkosságmentesítési munkák 

zavartalan lebonyolítása 
végett, kérjük Önöket, hogy 

gépjárműveiket ne hagyják a 
közterületeken.

Boda Zsuzsanna 
jegyző

Tisztelt Lakók!
 

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

2013. 12. 24-én, illetve 
2013. 12. 31-én

fogja  elvégezni.
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Tisztelt Úrhidai Polgárok!

Dr. Pintér Sándor Belügyminiszter és Varga Mihály Nemzetgazdasági Miniszter részére.

Tisztelt Miniszter Urak!

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete 99/2013.(IX.18.) számú határozatával szándékát fejezi ki, hogy pályáza-
tot nyújt be a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. 
évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. Bm. rendelet szerint.

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséből az önkormányzatunk számára biztosított források még legszigorúbb 
gazdálkodás mellett sem fedezik a kötelező feladataink ellátásának költségeit. Az elégtelen finanszírozás problémáját alapve-
tően az SZJA helyben maradó 8%-ának megszüntetése, a gépjárműadó 60%-ának elvétele, valamint a jövedelem differenci-
álódás megszüntetése okozza. Ezen források jóval meghaladják azt az összeget, amennyit a köznevelési, igazgatási és egyes 
szociális feladatok elvonása indokolna. Számításaink szerint Úrhida község esetében ez a különbözet meghaladja a 30 millió 
forintot. Településünk történelmi örökségének köszönhetően külterülettel nem rendelkezik, a helyi szolgáltató jellegű vállal-
kozások is létfenntartási gondokkal küszködnek, így őket iparűzési adóval terhelni nem lehet.

Korábbi években a lakossági szemétszállítási díjat a beszedett kommunális adó fedezte, melyet az önkormányzat a szolgál-
tató részére tovább fizetett. 

2013. január 1-jét követően a szemétszállítás díját a szolgáltató a lakosságtól közvetlenül szedi be. A képviselő-testület, hogy 
a központi költségvetésből kapott normatív támogatásból az adó beszámításra jutó forrást finanszírozni tudja, - akarata elle-
nére, a lakosság terheit tovább növelve – a kommunális adó összegét 12 000 Ft/ingatlanban állapította meg.

Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása az elismert köztisztviselői létszám alatti állománnyal sem teszi lehető-
vé a feladat teljes körű ellátását. 

A település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása alapján számított bevételek nem nyújtanak fedezetet 
a legalapvetőbb tevékenységek ellátására. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok címen kapott támogatás a 
legégetőbb munkákra biztosít forrást, a közmunkaprogram kihasználása mellett is, a dologi kiadásokat szűkösen fedezi, 
míg a gépek, eszközök amortizációját egyáltalán nem. A közutjaink (27 km) fenntartásának támogatására kapott forrás 
(236 000 Ft) a közvetlen élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető munkálatokra sem biztosít fedezetet, a nagyobb volu-
menű munkálatokra, vagy a további állagromlást megakadályozó fejlesztésre egyáltalán nem. 

Az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatására adott forrás is csak részben fedezi a kiadásokat. 
Önkormányzatunk a korábbi években fegyelmezetten gazdálkodott, így nem volt szükség adósságkonszolidációra. A 

képviselő-testület 2002. óta nem vesz fel tiszteletdíjat, hogy az önkormányzat működését, pályázati önerőket finanszí-
rozni tudja. A Magyar Államkincstár korábbi években készült statisztikai adatai szerint, az Úrhidai Önkormányzat, egy főre 
jutó működési kiadási szintje az országos átlag 60 % alatti volt. A jelenlegi központi költségvetésből kapott finanszírozás-
sal a fejlesztésre elkülönített megtakarításainkat éljük fel.

A lakosság jogos igényeit ilyen körülmények között kielégíteni nem tudjuk, a XXI. században méltatlan infrastrukturális kör-
nyezetben kell élniük mindennapjaikat. 

A Belügyminisztérium november végén döntött a pályázatokról és Úrhida község esetében 3.3 millió forint támoga-
tást biztosít.

Bognár József
polgármester     

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 
nyújtott be a helyi önkormányzatok működőképessége meg-
őrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 
39/2013. Bm. rendelet szerint. A Dr. Pintér Sándor Belügymi-
niszter és Varga Mihály Nemzetgazdasági Miniszter részére 
címzett kísérő levélben igyekeztünk röviden, de részletesen 

megfogalmazni azokat a problémákat, amelyek már rövid 
távon is veszélyeztetik a hozzánk hasonló adottságú telepü-
lések gazdálkodását. A levélben fényképekkel támasztottuk 
alá, hogy az elégtelen finanszírozás, milyen állapotokat ered-
ményez. (Kossuth utca felső szakasz padka, és a mellékutcák 
állapota.)

A levél tartalma:
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Meghívó
Sok szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 

2013. 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,

a  helyi ifjúsági közösség
Helyszín: templom

Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt, különösen azokat, 
akik az ünnepeket egyedül, magányosan töltik!
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A Tündérkert Óvoda hírei
Ebben a tanévben is rengeteg az óvodai 
programunk, minden hétre jut valami, 
főként ilyenkor az ünnepek közeledté-
vel készülünk, hangolódunk együtt, a 
szeretet ünnepére. 

 Örömmel fogadunk minden segítséget, 
felajánlást, többek között köszönetet 
szeretnénk mondani Lovász Péternek és 
családjának, akik több alkalommal aján-
lottak fel eszközöket, játékokat az óvo-
dás gyermekeknek az elmúlt években. 
Nagyon lelkes és aktív szülőkkel „ren-
delkezünk” akik akár családostól jönnek 
és tevékenykednek az óvoda, a közös-
ség érdekeit szem előtt tartva – sokan 
így tettek a közösségi munka során, az 
új játszótér átadása előtt az óvoda dol-
gozóival együtt!

 Köszönjük mindenkinek a munkáját!

Külön szeretnénk Györök László és fe-
lesége, Mariann segítőkészségét, szíves 
támogatását megköszönni, ők mindig 
igyekeznek figyelni ránk és támogatást 
nyújtani!

Több alkalommal vettünk részt szakmai 
napokon, tájékoztatókon az új közneve-
lési rendszer megismerése érdekében. 
Az életpálya modell bevezetéséről, fej-
lődési napló vezetéséről szerezhettünk 
új ismereteket, új kézműves technikákat 
leshettek el a kolléganők. A dajka nénik 
is részt vettek országos konferencián.
November elején Szalay Zsuzska fo-
tózta a gyermekeket, hulladékgyűjtési 
akcióban vettünk részt a Vertikál szerve-
zésében, Márton napi játszóház, egész-
ségnap, kézműves adventi délután és 
vásár is volt a hónap folyamán. 
November 21-én nagycsoportosaink 
Nagykarácsonyba látogattak a Mikulás 
házába, a Fejér Me-
gyei Kormányhivatal 
N é p e g é s z s é g ü g y i 
Szakigazgatási Szerv 
támogatásának kö-
szönhetően az „Óvd 
magad és védd a ki-
sebbet!” című felhívá-
sukra nyújtottunk be 
pályázatot és nyer-
tünk 25 db belépőt.
Gyermekeink részt 

vesznek a futball és az egészséges élet-
mód népszerűsítését célzó Bozsik prog-
ramban is, a Dunafém- Maroshegy SE 
pártfogásában.

A Fejér Megyei Művelődési Központ 
nyert TÁMOP pályázatot és általuk ta-
vasszal a mesék birodalmába, most 
ősszel „Használható természet” elne-
vezéssel tartottak szakemberek, mű-
vészek bemutató foglalkozásokat az 
óvodában, nagycsoportosainknak. Sok 
új technikával, természetes anyaggal is-
merkedhettek meg a gyerekek, készítet-
tek hajót, ékszert, hangszereket.

A leendő tanító néni is ellátogatott a 
nagycsoportosokhoz, ismerkedő dél-
utánt szervezett az iskola számukra.

November 29-én délután a templom-
ban gyújtottuk meg az első adventi 
gyertyát és kis műsort adtak 
óvodásaink.

Decemberben a Tekergő 
bábszínház vendégeskedett 
nálunk Sima Sámuellel és 
barátaival, a „Furfangos Mi-
kulás” c. mesét láthattunk!
December 6-án pénteken 
délelőtt megérkezett hoz-
zánk is a Mikulás bácsi és 
mivel minden gyerek na-
gyon jól viselkedett ajándé-
kot is hozott nekünk.

December 11-én fenyőfa dí-
szeket készítünk szülőkkel, 
gyerekekkel délután, szere-
tettel várunk minden érdek-
lődőt!
December 19-én a Palánta 
társulat érkezik karácsonyi 

műsorral – isko-
lásokkal közösen 
tekintjük meg.
December 20-án, 
pénteken délelőtt 
óvodai karácsony 
lesz, amely zártkörű, dél-
után 17 órától nagycsopor-
tosaink szerepelnek a falu ka-
rácsonyi műsorán, amelyre szeretettel 
várunk minden érdeklődőt!
2013. december 21-től, 2014. január 
5-ig intézményünk zárva tart és a kony-
ha sem üzemel ezen időszak alatt! Első 
nevelési nap január 6. (hétfő).

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Bé-
kés, Boldog Új Évet Kívánok az óvoda 
minden dolgozójának nevében!

Szalainé Bozsák Szilvia
     óvodavezető
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Iskolánk hírei

Előző számunk óta eltelt időszakban az 
Batthyány Lajos Általános Iskola Géza 
Fejedelem Tagiskolában a következő 
események történtek.
2013. szeptember 20-án pénteken 
rendeztük meg akadályversenyünket, 
Kissné Körmendi Elvira tanárnőnk szer-
vezésében. Első helyezést ért el az Erdei 
fülesbaglyok csapata, Dömös Róbert 
vezetésével. Kilenc vegyes csapat hat 
állomáson versengett a Pentelei parker-
dőben, ahol az elméleti feladatok mellett 
minden állomáson gyakorlati, ügyessé-
gi feladatot is kaptak tanulóink. Oda és 
a visszaszállításban a szülők segítettek, 
amit ezúton is köszönünk nekik.

 Szeptember 25-én a Fut a falu rendezvé-
nyen vett részt iskolánk minden tanulója. 
Első helyezést a következő diákjaink ér-
tek el: Grabecz Hanna, Kolonits Kristóf, 
Barabás Miriam, Kokavecz Péter, Török 
Regina, Németi Sámuel, Rudniczai Kíra, 
Fekete Máté. Felnőtt kategóriában pedig 
első helyezést ért el Bognár Andrea ta-
nárnőnk. Szeptember 27-én a Polgárdin 
rendezett őszi körzeti mezei futóbajnok-
ságon Kokavecz Péter II. helyezett lett.

A szeptember 30 és október 2. között 
Sárszentmihályon meghirdetett „Hol 
volt, hol nem volt” versenyen. Mázoló 
versenyükön Barabás Sára 1. osztályos, 

Magyar Míra 2. osztályos, Bodnár Borka 
3. osztályos, Németi Lídia 6. osztályos ta-
nulónk első helyezést ért el. Második he-
lyezést szereztek Szilágyi Panna, Knauer 
Csenge, Harangozó Kitti, harmadik lett 
iskolánkból Németi Sámuel. Fabrikáló 
versenyükön első helyezést szerzett Hor-
váth Liliána 3. osztályos diákunk. A nép-
mese ünnepe alkalmából Szóboncoló 
versenyt is hirdettek Sárszentmihályon, 
ahol a 3. és 4. osztályos csapatunk nyerte 
el az első helyezést, a nyertes csapatta-
gok Barabás Miriam, Sági Kata, Bodnár 
Borka, Kiss Eszter, Kokavecz Péter, Ben-
kő Péter. A szószóló mesemondó ver-
senyen az első osztályos Barabás Sára 
szerezte meg a második helyezést, míg 
a 2. osztályos Bognár Benjamin a harma-
dik lett.
Szeptember 30-október 2-ig erdei is-
kolába Erzsébet-tábor keretében pályá-
zati támogatással tölthet el 20 tanulónk 
három napot a fonyódligeti Erzsébet 
táborba. Táborvezetőink Bán Balázs és 
Lencsésné Cseh Katalin pedagógusaink 
voltak. Diákjainknak az Erzsébet prog-
ram keretében az Erzsébet Alapítvány 
biztosította erre az időtartamra az üdü-
lési szolgáltatást, teljes ellátással, tanu-
lónknak 6.000 forint/fő programdíjjal 
és önrésszel. A tábor programjai között 
szerepelt éjszakai túra, a Csisztapusztai 
fürdő, kirándulás Fonyódra, ahol meg-
tekintették a Balaton Múzeumot, illetve 
remek kirándulást tettek a Balatonfeny-
vesi kisvasúton. Emellett rengeteg spor-
tos foglalkozás is szerepelt a programok 
között.
Október 9-én és november 20-án 16 
órától a szülőket vártuk fogadóórára. 
Október a természet hónapja iskolánk-
ban, aminek a programjait Bán Balázs 
tanár Úr állította össze és bonyolította le. 
Október 21-én levél és termésgyűjtő sé-
tát indított Balázs bácsi, ahol 42 tanulónk 
vett részt. 
Október 22-én, kedden 11 órától és dél-
után 17 órától települési szinten a fáklyás 
felvonulás előtt is tartottunk ünnepséget 
a köztársaság kikiáltása alkalmából, Bog-
nár Andrea tanárnő szervezésében.
Október 25-én a Halloween Teadélutánt 
szerveztünk a gyermekeknek a szülői 
munkaközösséggel, ahol jelmezversenyt 
hirdettünk meg, amit Harsádi Janka 2. 

osztályos tanulónk nyert.
Októberben lehetett rajzpályázatot be-
nyújtani őszi terményekből alkotás készí-
tésére. A legszebb munkát adta be Csiz-
madia Máté, Szabó Nóra, Kossovits Lili 
és Németi Lídia és Sámuel.
November 6-8-ig hulladékgyűjtő akciót 
szerveztünk az iskola udvarán. A hulla-
dékpapír gyűjtés eredményesen megva-
lósult, diákjaink több mint 4 tonna papírt 
gyűjtöttek. Az alsó tagozatban a 3. osz-
tályosok lettek az elsők, a felsőben a 5. 
osztályosoknak sikerült a legtöbb meny-
nyiségű papírt összegyűjteni. A hulladék 
bevételét az osztályoknak az osztálykasz-
szába visszaosztottuk. A bevételt felhasz-
nálásáról minden osztály maga dönt. 
November az egészség hónapja Szala-
iné Cseh Katalin és Bán Németh Ildikó 
tanárnő szervezésében. 6-án és 13-án 
néhány pedagógusnak és szülőnek kö-
szönhetően egészséges ételekből tartot-
tunk kóstolót minden tanulónknak dél-
előtt a nagyszünetben. 

November 14-én a 4. osztályos csapa-
tunk vett részt a sárkeresztesi „Olvasod. 
Érted” szövegértési vetélkedőn, ahol 
második helyezést értek el. Csapattagok 
Csizmadia Máté, Kiss Eszter és Knauer 
Csenge volt, felkészítő tanítójuk pedig 
Lencsésné Cseh Katalin. 
November 15-én a felsősök a Carter 
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edző című filmet nézhették meg, 18-án 
pedig az egészségtan szakkörösök tar-
tottak elsősegély bemutatót.
November 22-én Nádasdladányban 
vettek részt gyermekeink tanulmányi 
versenyen. Első helyezést szerzett a ne-
gyedikes Czimmermann Péter ének ka-
tegóriában. Második helyezést ért el j-ly 
versenyen  Soós Benedek Sándor, törté-
nelem kategóriában pedig az ötödikes 
Hanti Márton. Harmadik lett versmon-
dó versenyen Németi András Győző 
és a j-ly vetélkedőn pedig Magyar Aliz. 
Meserajz versenyen ért el harmadik he-
lyezést a másodikasok csapata (Grabecz 
Hanna, Szilágyi Panna, Magyar Míra) 
és a játékos sportvetélkedőre nevezett 
csapatunk (Bálint Balázs, Kenessey Mar-
tin, Kossovits Máté, Madler Hédi, Pallag 
Zora, Varga Emese).
November 27-én a nagycsoportosokat 
leendő tanítónőjük Lencsésné Cseh Ka-
talin várta az iskolába egy játékos, moz-
gásos foglalkozásra.
November 28-án a színjátszó szakkö-
rösök mutattak be egy színdarabot a 
gyümölcsökről, amin keresztül szerettük 
volna felhívni a figyelmüket a naponkénti 
gyümölcsevés fontosságára.
November 29-én rendeztük hagyomá-
nyos egészségnapunkat. Idén is meg-
hívtuk az ÁNTSZ szakembereit, akik az 

AIDS-ről és a kisállattartásról tartottak 
foglalkozást. A védőnő beszélt a kisis-
kolásoknak a fogápolásról, a mentősök 
pedig a segélyhívás és az elsősegély-
nyújtás alapjairól. A tűzoltók is kivonultak 
tűzoltóautóval, a rendőrségtől érkezett 
előadó pedig diákjaink alkohollal és a 
droggal kapcsolatos ismereteit bővítet-
te. Idén is készítettünk egészséges ételt 
a tanulókkal, tökös tócsnit. A teaházban 
a tea, a kölesgolyó és a buláta mellett 
kisfilmet nézhettek a gyermekek. A meg-
hívott kozmetikus a bőrápolás alapjaival 
ismertette meg diákjainkat.

Mikulás ünnepséget december 6-án 
Rácskai-Rátky Zsófia tanárnő szervezett 
az alsósoknak, ahova a nagycsoportoso-
kat is meghívtuk.
December 6-án hagyományainkhoz hí-
ven Mikulás bált szerveztünk a szülőkkel 
közösen. 

December az adventi készülődés je-
gyében telik Kálmánné Szerényi Judit ve-
zetésével. Heti rendszerességgel délutá-
ni kézműves foglalkozáson vesznek részt 
gyermekeink szép számmal, december 
4-én angyalkát készítettek.

További decemberi programunk:

december 11-én Karácsonyi képeslap 
készítése a kézműves foglalkozáson

december 13-án 17 órától adventi gyer-
tyagyújtáson az iskolások műsora a 
templomban
december 18. Karácsonyfadísz készítése 
a kézműves foglalkozáson
december 20. (pénteken) 17 órakor fa-
lukarácsony, ahol tanulóink is fellépnek. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Házi tisztasági versenyünkön a „tiszta, 
rendes osztály” minősítést szeptember 
óta a felsőben az 6.,7. osztály, alsóban 
pedig a 3., 4. osztály nyerte el legtöbb-
ször. 

Iskolánk a beilleszkedési, tanulási, maga-
tartási nehézségekkel küzdő tanulóink 
fejlesztésére 160.000 forint pályázati 
támogatást nyert el, amiből fejlesztő-
eszközöket vásároltunk.

Beiskolázással kapcsolatos információk
A leendő első osztályos szülőknek és 

gyermekeiknek több lehetőséget is biz-
tosítunk iskolánk és tanítóink megisme-
résére. 

Idén is várják tanítóink az iskolába 
készülő nagycsoportosokat szüleikkel 
játékos foglalkozásokra, az alábbi idő-
pontokban:

November 22-én (csütörtök) 16 órától 
karácsonyi készülődés címmel,

Február 7-án, (csütörtök) 16 órától 
szülői értekezletet rendezünk, ahol a 

szülők kapnak bővebb információt az 
intézményvezetőtől és az osztálytanító-
tól, mialatt az iskolába készülőknek far-
sangi készülődés címmel szervezzük a 
foglakozást.

Március 21-én, csütörtökön 16 órától 
tavaszváró címmel tartjuk az iskola elő-
készítő foglalkozást.

December 7-én, pénteken mikulásbált 
szervezünk 15.30-tól 19 óráig, ahova 
minden leendő elsőst szeretettel várunk.

Február 27-én, szerdán hagyományos 

nyílt napunkat rendezzük meg, ahol 
bármely osztály, tanóra meglátogatható 
az első három órában. Ha esetleg ez az 
időpont nem lenne megfelelő, előzetes, 
akár telefonos egyeztetés alapján más 
időpontban is meglátogatható tanóra.

Február 15-én, pénteken délután gyer-
mekfarsangot tartunk, ahol az érdeklő-
dő leendő elsős gyermekeket is várjuk 
szeretettel.

A beiratkozás időpontját a kormány-
hivatal határozza meg március 1-je és 
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április 30-a között, amiről a beiratkozás 
előtt 30 nappal közleményt vagy hirdet-
ményt tesz közzé a helyben szokásos 
módon,

A beiratkozásra kötelezettek Úrhida 
község közigazgatási területén 6. élet-
évét 2012. augusztus 31-ig betöltő gyer-
mekek.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumen-
tumok szükségesek: 

• a gyermek
• személyazonosítására alkalmas, a 

gyermek nevére kiállított személyi 
azonosító például a születési anya-
könyvi kivonata vagy személyi igazol-
ványa vagy útlevele,

• a gyermek lakcímkártyája, 

• óvodai szakvéleménye,
• szakértői bizottság vagy nevelési ta-

nácsadó véleménye (ha van ilyen), 
• TAJ száma;
• a szülő személyi igazolványa, lakcím-

kártyája.
• 

Liedermajer Heléna
tagintézmény-vezető

Itthon vagy! Magyarország, szeretlek!
2013. 09. 28-29. - Úrhida

2013. szeptember utolsó hétvégéje 
az úrhidai lakosok számára esemény-
dúsan telt, hiszen egy sikeres pályázat-
nak köszönhetően a település 250 ezer 
forintot nyert az „Itthon vagy! Magyar-
ország, szeretlek” hétvége lebonyolítá-
sához.

Az események szeptember 28-án kez-
dődtek a Tájháznál, ahol az ünnepi kö-
szöntőt követően az érdeklődök kiállítást 
tekinthettek meg „Úrhida ilyen volt, 
ilyen lett témakörben”.Az úrhidai Nyug-
díjas Klub segítségével megismerhette 
mindenki az igazi helyi langalló recept-
jét is ezen a napon. Ám ez még semmi, 
a megismerésen kívül kóstolót is kaptak 
az ellátogatók, akik szép számmal, össze-
sen 70-en érkeztek a programra. Nagy 
öröm volt számunkra, hogy sok nem 
olyan régen beköltözött fiatal, kisgyer-
mekes család látogatott ki az eseményre, 
és bizony csodálkozva nézték, Tájházunk 
egyik ékszerét, a kemencét. A Nyugdíjas 
Klub tagjai fokhagymát és gyomrot nem 
sajnálva mindenkit többször megkínál-
tak, fáradhatatlanul receptet diktáltak és 

minden kérdésre nagy szak-
értelemmel feleltek.

Miután minden finomság 
elfogyott, haza indultak az ér-
deklődök, hiszen este szintén 
program várta őket a Közös-
ségi Házban, egy fergete-
ges hangulatú Zenés est. A 
programra sokan érkeztek, 
minden korosztály képvisel-
tette magát. A hajnalig tartó 
mulatságban több stílusú ze-
ne is elhangzott a mulatni vá-
gyok legnagyobb örömére. 
Miután mindenki kitáncolta 
és kiénekelte magát, elkö-
szöntünk egymástól, hiszen 
vasárnapra fitten kellett ismét 
megjelenni a Közösségi Háznál, ahol 
további programok várták az érdeklődő-
ket.

A vasárnap ebéd utánra tervezett Cool-
túrát, melyen az Úrhidai Tanösvényt 
jártuk volna be, a rossz idő sajnos elmos-
ta. Ám a „Magyarország, szeretlek” 

vetélkedőtől még az időjárás ingadozá-
sa sem tudta elvenni lakosaink kedvét. 
5 csapat mérkőzött meg a díjakért, ösz-
szesen 30 fő versenyzett, hogy bebizo-
nyíthassa, ő ismeri a legjobban hazánkat. 
A vetélkedőt a TV-ből ismert játékokkal 
szerveztük meg. A feladatok között sze-
repelt: Vaktérkép, Szájról szájra, Ne szólj 
szám, Ki vagyok én?, Lista. 

„Mert nekünk ott van az otthonunk,  
Ahol gyermekként játszottunk.  
Apánk az ajtóban állt, anyánk étellel várt,  
Ahol ébren is álmodtunk.  
 
Ahol a harangok hangja szállt,  
Ahol nagyapánk háza állt.  
Ahol szó volt a szó, hol a rossz is túl jó,  
Ez az egy út, mi járható!”
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Úrhidai fiatalok a szüretiken

Nagy öröm és büszkeség számunkra, 
hogy településünk ifjúsága a szeptem-
beri hónaptól megkezdődő szüreti fel-
vonulásokon folyamatosan jelen van. 

Az előre betanult táncot, éneket nem 
csak Úrhidán, hanem a szomszédos te-
lepüléseken is előadják, ahol nagy sze-
retettel várják, és öröm-
mel fogadják őket. 

Ebben az évben fiatalja-
ink a műsorukkal jártak: 
Úrhidán, Szabadbat�-
t�ánban, Csőszön, Kő-
szárheg�en és Csóron! 

Akik részt vettek az ese-
ményeken: Domak Zsó-
fi, Vizi Zsanett, Molnár 
Kitti, Harangozó Mercé-
desz, Sólyom Bernadett, 
Vásárhelyi Seron, Kovács 
Viktória, Egyedi Dorina, 

Egyedi Regina, Harangozó Kitti, Antal 
Réka, Müller Szandra, Hergovics Lilla, 
Siposs Georgina, Vinoczai Réka, Dö-
mös Ágnes, Dömös Róbert, Bancsók 
Bence, Ács Tamás, Takács András, Mis-
kei Péter, Sulák Gábor, Sólyom Gergely, 
Kubik Péter, Kubik Dániel, Pintér Dávid, 
Szabó Raul.

Nagy nevetések, és közel 2 óra játék 
után megszületett a végeredmény, a Ba-
rátság Klub csapata bizonyult a legjobb-
nak, bár az őket követő csapatok is csak 
1-1 ponttal maradtak le.

A vetélkedőt követően, hogy keretet 
adjunk a programsorozatnak, az első 
helyszínen, a Tájháznál zártuk. A késői 
időpont, és az eleredő eső ellenére szép 
számmal jelentek meg lakosaink a közös 

tűzgyújtáson, melyen vendégül láttuk 
őket. Összességében egy események-
ben, élményekben, résztvevőkben gaz-
dag hétvégét zárhattunk a pályázatnak 
köszönhetően.
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Márton-nap a Tájháznál

Idén sem maradhatott el a hagyomány-
őrző Márton-napi programunk, melyet 
ez alkalommal is a Tájháznál tartottunk 
meg. A munkálatok már korán reggel 
megkezdődtek a Nyugdíjas Klub aktív 
részvételével. Volt bormustra, káposz-
ta, sült comb, meleg tea, forralt bor, jó 
kedv, nevetés, tehát minden, ami egy 
igazi Márton-naphoz elengedhetetlen. 
A reggeltől estig tartó eseményen jókat 
lehetett beszélgetni, illetve a Nyugdíjas 
Klub tagjaitól remek praktikákat lehetett 
elsajátítani, a Márton-napi menü elké-
szítéséhez.

Éjszakai 
asztalitenisz 
a Közösségi 

Házban

2013. november 23-án a sporté és a 
jó kedvvé volt a főszerep a Közösségi 
Házban. Éjszakai asztaliteniszt hirdet-
tünk, melyre, nagy örömünkre sokan 
ellátogattak. Kicsik és nagyok egyaránt 
jelen voltak az eseményen. Hajnali ket-
tőig megállás nélkül a labda pattogása 
és a játékosok nevetése töltötte be az 
IKSZT épületét. A pingpong mellett 
csocsózni is volt lehetősége a résztve-
vőknek. Aki lemaradt az eseményről, ne 
bánkódjon, biztosan szervezünk még 
hasonló programot!

Október 26-án a Közösségi Ház egész nap nyitva volt a lakosaink számá-
ra. Délelőtt a nagyteremben asztaliteniszezni és csocsózni volt lehető-
ség. Amíg a szülők lent játszottak a kisebbeknek kézműves foglalkozást 
tartottunk a könyvtárban. Töklámpásokat faragtunk, gipszfigurákat 
festettünk, és rémisztő szellemes gyertyatartókat készítettünk. Este és 
éjszaka Császár József gondoskodott a jó hangulatról, az előzőekhez 
hasonlóan ez alkalommal is egy fergeteges Retro diszkót tartott.

Tökfaragás és Retro buli

2013. október 4-én Az előző évekhez 
hasonlóan idén is megrendezésre került 
a Közösségi Házban az Idősek Napja 
ünnepségünk, melyen szép számmal je-
lentek meg az időskorú lakosaink, hogy 
egy rövid műsorral, egy finom vacsorá-
val és egy jó hangulatú mulatsággal ün-
nepeljék meg az eltelt éveket.
A délutánt a Tündértkert Óvoda nagy-
csoportosai, a Géza Fejedelem Általá-
nos Iskola diákjai, az Őszirózsa Nép-
dalkör, és a helyi fiatalok műsorai tették 
emlékezetessé. 

Az ünnepség jó hangulatban telt, remél-
jük, még sok éven át ünnepelhetjük a 
szépkorú lakosainkat.Idősek Napja
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2013. október 05-én Balatonalmádi 
városában rendezte meg a Shotokan 
Dojok Szövetsége az őszi versenyszezon 
nyitányát a Nippon Dojo szervezésében. 
Erre a nemzetközi versenyre 12 egyesü-
let 162 karatékája nevezett be. 

A So To Karate Kan SE 6 fővel képvi-
seltette magát a versenyen, akik 1 arany, 
1 ezüst és 7 bronzérmet szereztek. 

A Veszprémi Shotokan Karate Club 
2013. november 30-án, Veszprém város-
ában a Városi Sportcsarnokban rendezte 
meg versenyét, az I. Veszprém Kupát. A 
versenyen 11 egyesület 156 karatékája 
lépett tatamira. A helyszín ideális volt egy 
ilyen nagyszabású esemény lebonyolítá-
sára. Három tatamival ellátott küzdőté-
ren zajlottak egy időben az események. 
A verseny szinte sérülés nélkül telt el, s 
bár kevés bíró volt mégis gördülékenyen 
haladtak a versenyszámok mindenhol.

A versenyt a legfiatalabbak kezdték, 
majd sorban következtek a többiek kor-
csoportonként és övfokozatok szerint. 
Az életkor előre haladtával nehezedtek 

a bemutatott formagyakorlatok 
és élesedtek ki a küzdelmek. Az 
egyéni versenyszámok lebonyolí-
tása után következtek a csapatok 
küzdelmei. 

Tehetségének és tudásának tel-
jes bedobásával hajtotta végre 
mindenki a feladatát. Az őszi ver-
senyszezon utolsó állomásán is 
ügyesen küzdötték le karatékáink 
az előttük levő akadályokat.

A So To Karate Kan SE nyolc 
versenyzővel és egy bíróval kép-
viselte magát ezen a hazai verse-
nyen, akik 2 arany, 2 ezüst- és 7 
bronzérmet szereztek. Így a klu-
bok közötti versenyben a 6. he-
lyezést érte el egyesületünk.

Az év utolsó eseménye a 2013. 
december 13-15. között megren-
dezésre került Európa Bajnokok 
Kupája, melynek Kolozsvár volt a 
helyszíne. Egyesületünket itt Soós 
Tamás nemzetközi bíróként kép-
viselte.

Karateklub élete „Kellemes karácsonyi ünnepeket 
kíván a So To Karate Kan SE!”

Mikulásház
Harmadik alkalommal került megrende-
zésre idén a Közösségi Házban a Mi-
kulásház. 

Sok kisgyermek látogatott el hozzánk, 
hogy találkozzon a Mikulással. Voltak 
nagyon bátor jelentkezők és akadtak 
olyanok is, akik kicsit megszeppentek a 
találkozáskor. A délután programon ka-
rácsonyi zenehallgatás, kézműves sarok, 
játékok vártak a gyerekekre, akik egytől 
egyig nagyon jól érezték magukat a Mi-
kulás társaságában.

Adventi programok
Az úrhidai Nagyboldogasszony Temp-
lom adventi koszorúján már két gyer-
tyát közösen meggyújtottunk, melyek-
nek fényei beragyogták az első héten 
a Tündérkert Óvoda kisgyermekei, má-
sodik héten pedig a Nyugdíjas Klub, és 
az úrhidai fiatalok, és az eseményen 
résztvevők szívét. Mindkét alkalom mél-
tón előkészítette a közelgő ünnepekre 
mindannyiunk lelkét. A következő két 
gyertyagyújtásra is sok szeretettel vá-
runk mindenkit.

„Hóval lepett égi úton
Mikulás már útra kél,
csillagok szállnak fölötte,
s vígan fut véle a szél.”
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Felelős kiadó: Black Werk Nyomda Kft. - Úrhida, Zrínyi u. 10.
Szerkesztőség: Úrhidai Polgármesteri Hivatal, 8142 Úrhida, Kossuth L. u. 66., Telefon/fax: 06 22 364 514

Nyomdai munkák: Black Werk Nyomda Kft.

A Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási rendje:  
Hétfô: 8.00-12.00 és 12.30-16.00  
Kedd: nincs ügyfélfogadás 
Szerda: 13.00-17.00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8.00-11.00
Tel./fax: (22) 364-514

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

A jegyzô fogadónapja:
Ügyfélfogadási idõben
Tel.: (22) 364-514

Falugazdász fogadónapja:
Gerlinger Éva
Hétfô: 8.00-10.00 óráig
Tel.: (70) 436-2393

Gyermekjóléti szolgálat 
ügyfélfogadási rendje:
Az úrhidai Polgármesteri Hivatalban:
Szerda 08.00-10.00 óráig
Tel.: (22) 364-514
Székesfehérvár, Tolnai u. 10. sz. alatt:
Csütörtök: 12.00-16.00 óráig
Tel.: (22) 202-400

Védônô rendelési ideje:
Soósné Fekete Éva
Tel. : 22/786-626,   30/225-8848
Tanácsadás: 
Várandós: kedd - 08.00-10.00 
Gyermek: kedd - 10.00-12.00
Fogadóóra: szerda - 08.00-10.00 

Gyermekorvos rendelési ideje:
Dr. Fülöp Edit
Tel: 30/ 9025-227
Rendelési idô:   
hétfô: 11.30-12.30 
csütörtök: 11.00-12.00 
Tanácsadás:  
szerda: 10.30-11.30 

Városkörnyéki ügyelet:
Orvosok Háza
Székesfehérvár, Seregélyesi út 17.
Tel.: (22) 501-220

Családsegítô szolgálat 
ügyfélfogadási rendje:
Szoboszlay Renáta
Az úrhidai polgármesteri hivatalban:
Hétfô: 10.00-12.00 óráig
Tel.: (22) 364-514
Székesfehérvár, Sütô u. 12. sz. alatt:
Péntek: 08.00-13.00 óráig
Tel.: (22) 202-400

Háziorvos rendelési ideje:
Dr. Popovics Nóra
Tel.: (22) 786-886
Rendelési idô:  
Hétfô: 08.00-12.00
Kedd: 14.00-17.00
Szerda: 08.00-11.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Péntek: 08.00-11.00
Várandós tanácsadás bejelentkezés 
alapján kedd: 12.00-14.00

Fogorvosi szolgálat (Szabadbattyán):
Dr. Kis Piroska 
Tel.: (22) 362-612
Hétfô: 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

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

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

Gyógyszertár nyitva tartás:
Hétfô-péntek: 8.00-16.00 óráig
Tel: (22) 789-195

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

A posta nyitva tartása:
Hétfô-péntek: 08.00 - 12.00 óráig
                     12.30 - 16.00 óráig
Szombat: zárva
Tel.: (22) 362-208

E.ON Észak-dunántúli 
Áramszolgáltató Zrt.
Gyôr, Kandó Kálmán út 11-13.
Ügyfélszolgálat: 06-40-220-220
Hibabejelentés: 06-80-533-533
Közvilágítás hibabejelentô: 
06-80-533-533

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

Építésügy - Székesfehérvár, 
Polgármesteri Hivatal
Városház tér 1. fsz.
Építésigazgatási Iroda: (22) 537-177
Ügyfélfogadási idô:
Hétfô: 13-00-15.00 óráig
Szerda: 8.00-12.00, 13.00-18.00 óráig
Péntek: 8.00-12.00 óráig

Járási Hivatal 
Székesfehérvár, Honvéd utca 8.
Ügyfélfogadási idô:
Hétfô: 13-00-15.30 óráig
Szerda: 8.00-12.00, 13.00-15.30 óráig
Péntek: 8.00-12.00 óráig

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

Segélyhívók: 
 Rendôrség: 107
 Tûzoltók: 105
 Mentôk: 104

K ö z ö n s é g s z o l g á l a t

   
Hirdessen az Úrhidai Hírekben!

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

   1/8 oldal   2.000 Ft Bruttó áron

Hirdetésfelvétel: 
Polgármesteri Hivatalban


