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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a 2014. október 12-ei 
polgármester és önkormányzati választások végleges eredményéről

A Helyi Választási Bizottság nevében tájékoztatom a tisztelt la-
kosságot a 2014. október 12-ei polgármester és önkormányzati 
képviselő választások lebonyolításáról és eredményeiről.
A törvényi határidő lejártáig 3 polgármester jelölt és 12 képviselő 
jelölt kérte nyilvántartásba vételét a választási bizottságtól. A szük-
séges számú ajánlást mindnyájan összegyűjtötték, azok ellenőrzése 
megtörtént. A jelölteket a választási bizottság nyilvántartásba vette.
A választás napján a voksolás rendben folyt, az eredmény megállapí-
tása is időben befejeződött. 

A névjegyzékbe felvett választópolgárok száma 1902 fő, szavazóként 
megjelent 887 fő. A részvétel 46,6 % - os volt. 
A választással kapcsolatban kifogást nem emeltek. 

A választás hivatalos eredménye:
Polgármester:  Bognár József  - 770 érvényes szavazat

Önkormányzati képviselők:
 Szabó Zoltán István  - 406 érvényes szavazat
 Fritz Mihály  - 383 érvényes szavazat
 Szalai Jánosné  - 324 érvényes szavazat
 Kovács Elemérné  - 465 érvényes szavazat
 Soós Tamás  - 367 érvényes szavazat
 Jánosi László  - 414 érvénye szavazat

  Dr. Koller István
     HVB. elnöke

Tisztelt Úrhidaiak!
Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, hogy 2014. október 22-én 
megalakult Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete.

Szabó Zoltán, Soós Tamás, Kovács Elemérné, Bognár József pol-
gármester, Jánosi László alpolgármester, Boda Zsuzsanna jegyző, 
Szalai Jánosné, Fritz Mihály

Képviselői körzetek kialakításával szeretnénk a lakosság és az ön-
kormányzat közti minél szélesebb körű párbeszéd lehetőségét 
elősegíteni, ami az információ oda-vissza áramlásának lehetőségét 
biztosítja, de bárki fordulhat bármelyik képviselőhöz szimpátia, vagy 
egyéb okok alapján is.

A képviselő-testület megválasztotta a bizottságok tagjait.

Ügyrendi – Jogi – Etikai – Összeférhetetlenségi – Vagyonnyilat-
kozat kezelő Bizottság
Elnöke:   Szalai Jánosné
Tagjai:   Kovács Elemérné, Soós Tamás

Pénzügyi Bizottság:
Elnöke:   Fritz Mihály
Tagja:   Szabó Zoltán
Külsős tagja:  Sas Eszter

Szociális-, népjóléti és oktatási bizottság:
Elnöke:   Kovács Elemérné
Tagja:   Szalai Jánosné
Külsős tagja:  Csontos Jánosné

Kulturális, ifjúsági, sport és civil kapcsolatok bizottsága:
Elnöke.   Soós Tamás
Tagja:   Szabó Zoltán
Külsős tagja:  Sulák Gábor    
    Bognár József
     polgármester

Képviselő Körzetek

1. Kovács Elemérné Kossuth u. 13.
2. Fritz Mihály Arany J. u. 15.
3. Szabó Zoltán Harangvirág  u. 2.
4. Szalai Jánosné Kőbányai u. 5.
5. Jánosi László Kossuth u.152.
6. Soós Tamás Kossuth u. 166
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Kedves Úrhidai Lakosok!

Melegség tölti el szívünket karácsony közeledtével, egy-egy pillanatra 
megállunk a rohanó világban és számvetést készítünk az elmúlt évről. 
Felidézzük a legszebb pillanatokat és minden szépséget, jóságot elrak-
tározunk lelkünkbe, hogy ebből meríthessünk erőt az elkövetkező újév 
napjaira is. Az ünnep hangulatában a másik emberre fi gyelünk és arra 
gondolunk, hogy mit nyújthatnánk szeretteinknek, azoknak akik fonto-
sak számunkra. Ez a mi legemberibb értékünk. Nem drága ajándékok 
jelentik szeretetünket, hanem hogy önmagunkból mit adhatunk. Az az 
ember, aki nem csak saját magáért él, aki igazi harmóniát tud teremteni 
belső világában, saját lelkében és a maga környezetében, mindenekelőtt 
családjában, ami talán kisugározhat a barátok, munkatársak felé is. Ahol 
harmónia, béke, szeretet van, ott meghitt, bensőséges kapcsolatokra 
épülő családot lehet teremteni, amely érzelmi lelki közösséget, élményt 
nyújt.

Úgy érzem, csak így tudjuk az otthon melegét valósággá, megélhetővé 
tenni, ami végig kíséri egész életünket és mindig megadja számunkra a 
megújulás lehetőségét.

Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó békesség tegye 
széppé az ünnepeket. Kívánom, hogy az ünnepi idő akár egyedül, akár 
szeretteik körében töltik a karácsonyt, segítse Önöket igazi kikap-
csolódáshoz, testi, szellemi és lelki megújuláshoz, feltöltődéshez, fel-
gyógyuláshoz, hogy az újesztendőt új szívvel és újult erővel kezdhessük. 

E gondolatok jegyében engedjék meg, hogy Úrhida Községi Önkor-
mányzat Képviselő-testülete, valamint a Polgármesteri Hivatal dol-
gozói nevében kívánjak minden kedves Úrhidai Polgárnak békés, 
boldog karácsonyi ünnepeket, és eredményekben gazdag újesztendőt.
                                                                                 
    Bognár József
                                                                 polgármester

Tovább bővül az Úrhidai
Közös Önkormányzati Hivatal

November végén a Polgárdi Járás megszűnése miatt, Kőszárhegy és 
Nádasdladány Községek Képviselő-testületei megkeresték az Úrhidai 
Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó Úrhida és Sárkeszi Községek 
Képviselő-testületeit a társulás kibővítésének lehetőségével.

A csatlakozók fogadásakor meghatároztuk azokat az irányelveket, ame-
lyek teljesülése esetén vállaljuk a bővítést. A két legfontosabb szempont, 
hogy rosszabbul (anyagilag) nem járhatunk, mint a jelen helyzetben és az 
Úrhidaiak továbbra is zökkenőmentesen intézhetik ügyeiket, nem kerül-
nek hátrányba.
A kompromisszumokon alapuló megállapodás elfogadásával kijelenthető, 
hogy a megnövekedett lakosságszámmal többletfi nanszírozást kapunk és 
a lakosság számára nem jelent változást a bővítés.
Biztos többekben felmerülhet, hogy valójában mi jó az Úrhidaiaknak ab-
ban, hogy négy település hivatalaként működünk, amikor önállóan is el-
láthatnánk ezt a feladatot.
Mindamellett, hogy fi nanszírozás tekintetében is némi javulás látható, 
a közös hivatal székhelyén és a kirendeltségeken azonos munkakört 
betöltő személyek közötti együttműködés, magasabb szakmai színvona-
lat biztosíthat.
Hiszem, hogy a társulással létrejövő hivatali struktúra biztosítja a telepü-
lések önállóságát és a hivatal által lefedett lakosságszám a későbbiekben 
lehetséges további összevonások elkerülését.
Az együttműködésnek biztos lesznek szép és nehéz pillanatai is, de 
hiszem, hogy a közös gondolkodás sikerre fog vezetni.
        
     Bognár József
        polgármester
 

Tisztelt Lakók!

Szeretném felhívni a lakosság fi gyelmét, hogy a Közmeghallgatás 
várható időpontja 2015. január 28-án 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    

K A R Á C S O N Y I  K Ö S Z Ö N TŐ
Karácsony felé

Szép Tündérország támad föl szívemben 
Ilyenkor decemberben. 

A szeretetnek csillagára nézek, 
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 

Ilyenkor decemberben.
...Bizalmas szívvel járom a világot, 

S amit az élet vágott, 
Beheggesztem a sebet a szívemben, 

És hiszek újra égi szeretetben, 
Ilyenkor decemberben.

...És valahol csak kétkedő beszédet 
Hallok, szomorún nézek, 

A kis Jézuska itt van a közelben, 
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, 

S ne csak így decemberben.

Juhász Gyula

Tisztelt Úrhidai Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy takarékossági okokból az  Önkormány-
zati Hivatalban az ügyfélfogadás és a Közösségi ház nyitva tartása
2014. december 22 – 2015. január 2. között szünetel.

Boda Zsuzsanna 
 jegyző

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

TISZTELT ÚRHIDAI LAKOSOK!

A téli hóeltakarítási és síkosság-
mentesítési munkák zavartalan

bonyolítása végett, kérjük Önöket,
hogy gépjárműveiket

 ne hagyják a közterületeken.

Boda Zsuzsanna
jegyző
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Belügyminisztérium Szociális tűzifa pályázata

A Belügyminisztérium azon ön-
kormányzatoknak, akik előzetesen 
jelezték, hogy a szociálisan rászo-
rult családok részére tűzifát bizto-
sítanának, kiegészítő támogatást 
nyújtott. Úrhida Község Önkor-
mányzata 39 m3 – azaz mindössze-
sen 693.420,- Ft összegű – támoga-

tást kapott. A megállapított támogatási összeget az önkormányzatnak 
1.000,-Ft/m3+ÁFA összeggel kellett kiegészíteni. A támogatott természet-
beni juttatás jogosultsági feltételeit az önkormányzat képviselő-testülete 
rendeletben szabályozta. 
A pályázatnak köszönhetően 39 rászoruló család fűtési költségének csök-
kentéséhez sikerült az idei évben is hozzájárulni.
        
     Bognár József
      polgármester

Térfi gyelő kamerarendszer kiépítése

A Belügyminisztérium tájékozta-
tása alapján a közbiztonság növelé-
sét szolgáló önkormányzati fejlesz-
tések támogatásáról szóló 28/2014. 
(IV. 1.) BM rendelet  szerint be-
nyújtott pályázatokról 2014. de-
cember 4-én Pintér Sándor Minisz-
ter Úr döntött. 
Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 22-
én benyújtott pályázata támogatásban részesült. A Belügyminiszter a ren-
delkezésre álló szűkös anyagi források miatt a támogatásban részesített 
önkormányzatok részére a pályázatokban igényelthez képest csökken-
tett támogatást biztosított. Úrhida Község Önkormányzata 5 013 554 Ft 
támogatásban részesült. A nyertes pályázat 7 db. fi xen telepített, egész 
évben működő közterületi kamera fi nanszírozását biztosítja, amelyek 
bővítésére a későbbiekben lesz lehetőség..
A fejlesztés magvalósulása hozzájárul a település közbiztonságának ja-
vításához, bűnmegelőzési, közlekedésbiztonsági célt is szolgál. Javítja a 
helyi lakosság és az ide látogatók biztonságérzetét, életminőségét.

     Bognár József
      polgármester

A Tündérkert Óvoda hírei
Októberben a Szülői Szervezet tagjai nagyszabású
ruhabörzét szerveztek a bevétel egy részét az 
óvodások javára ajánlották fel, amelyet Mikulás 
csomagokra fordítottunk a papír és Pet palackok 
gyűjtéséből befolyt összeggel együtt.

Novemberben új kolléganőt köszönthettünk, aki a 
Cica csoportba került: Fazekas Józsefné (Éva néni), a gyerekek nagy 
örömmel fogadták az új óvó nénit, aki több év szakmai gyakorlattal ren-
delkezik.

November 11-én Márton napon délutáni játszóházat szerveztünk me-
lyet Babóth Dóra vezetett. Rengeteg érdeklődőt vonzott a vidám, táncos
program, amelyet hagyományosan mindig lámpás felvonulással zárunk.

TISZTELT LAKÓK!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy az ünnepi 
lakossági hulladékszállítást a szolgáltató a 

szokott rend szerint

2014. 12. 23-án,
illetve

2013. 12. 30-án
fogja  elvégezni.

Meghívó
Sok szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 

2014. december. 19-én 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 érdeklődőt,
különösen azokat, akik az ünnepeket

egyedül, magányosan töltik!

Hirdessen
az Úrhidai Hírekben!

 
 1/1 oldal 10.000 Ft 1/4 oldal 3.000 Ft
 1/2 oldal 5.000 Ft 1/8 oldal 2.000 Ft

Bruttó áron

Hirdetésfelvétel: Polgármesteri hivatalban



4

Részt vettünk Szabadbattyánban, a Cifrakert Óvodában dr. Laczkó Ildikó 
előadásán, aki az iskolaérettséggel kapcsolatos vizsgálatokról, új jogsza-
bályi háttérről tartott szakmai tájékoztatót.

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

Óvodás gyermekeink ebben az évben is részt vesznek a futball és az 
egészséges életmód népszerűsítését célzó Bozsik programban, a Duna-
fém - Maroshegy SE pártfogásában.

A leendő elsős tanító néni is látogatást tett a nagycsoportosoknál. A nagy-
csoportosok – iskolába készülők januárban látogatnak el az iskolába egy 
igazi tanórát megnézni.

Tornaszobánkban kéthetente pénteken vendégségbe érkezik a baba-mama
klub, a védő néni szervezésében.

Az ünnepek közeledtével készülünk, hangolódunk a gyerekekkel együtt 
a szeretet ünnepére.

December 4-én adventi kézműves délutánon alkottak együtt a gyerekek 
–szülők - óvó nénik karácsonyi díszeket.

December 5-én pénteken délelőtt megérkezett hozzánk is a Mikulás 
bácsi és mivel minden gyerek nagyon jól viselkedett ajándékot is hozott 
nekünk.
Este meggyújtottuk a második gyertyát az adventi koszorún a temp-
lomban, a gyerekek kis műsorral készültek. Immár második éve, hogy 
óvodásaink, pedagógusaink is részt vesznek az adventi ünnepségeken.

December 16-án (kedd) kirándulást szervezünk Nagykarácsonyba, ahol 
rengeteg program várja az érdeklődőket. Ellátogatunk a Mikulás házába, 
megnézzük a Mikulás bácsi irodáját is.

December 19-én, pénteken délelőtt óvodai karácsony lesz, amely 
zártkörű, délután 17 órától nagycsoportosaink szerepelnek a falu kará-
csonyi műsorán, amelyre szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2014. december 22-től, 2015. január 4-ig 
intézményünk zárva tart és a konyha sem üzemel ezen időszak alatt! 
Első nevelési nap január 5. (hétfő).

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

     Bozsák Szilvia
       óvodavezető

ISKOLÁNK HÍREI
Előző számunk óta eltelt időszakban a Batthyány Lajos Általános Iskola 
Géza Fejedelem Tagiskolában a következő események történtek.

Szeptember 17-én a Fut a falu rendezvényen vett részt iskolánk min-
den tanulója. Első helyezést a következő diákjaink értek el: Papp Mi-
lán, Barabás Sára, Németi Benjamin, Barabás Miriam, Kokavecz Péter, 
Kolonits Friderika, Németi Sámuel, Török Regina. Szeptember 30-án a 
Polgárdin rendezett őszi körzeti mezei futóbajnokságon Németi Sámuel 
első, Barabás Miriam és Török Regina második, a II. korcsoportos fi úk 
Kenessey Martin, Kossovics Máté, Németi Benjamin harmadik, Grabecz 
Hanna és Kenessey Martin negyedik helyezett lett.

Az ősszel az udvarunk újra megszépült, a kis fák köré árvácskákat ül-
tetett Kissné Körmendi Elvira tanítónőnk, amiket a 4. osztály gondoz.
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A szeptember 30. és október 1. között Sárszentmihályon meghirdetett 
„Hol volt, hol nem volt” verseny keretében a Szóbeszéd szövegértési 
versenyünkön I. helyezést szerzett a 3. osztályosok csapata: Grabecz 
Hanna, Szabó Nóra és Szilágyi Panna, II helyezést ért el a 4. osztályosok 
csapata: Barabás Miriam, Bodnár Borka és Sági Kata. A Gyémántszó 
Népdaléneklési versenyen arany minősítést szereztek: Bán Hanna Júlia, 
Barabás Sára, Bodnár Benjamin és Pallag Vilmos. A madaras tárgykészítő 
versenyen első helyezett lett Szilágyi Panna. A Mesemadár készítő verse-
nyen arany minősítést kapott Horváth Liliána, Knauer Csenge, Németi 
Lídia, Székelyi Éva, ezüst minősítést Grabecz Hanna, Kolonits Friderika 
és Szilágyi Panna.

Október 3-án az idősek napján műsort adtak elő tanulóink Takács Móni-
ka tanítónk szervezésében, aki a rendezvényről így nyilatkozott: „Az 
idősek napját nagyon nagy örömmel szerveztem meg. Úgy éreztem, hogy 
azoknak az embereknek, akik egy életet ledolgoztak és még most is erőn 
felül segítik családjukat, unokájukat megérdemlik, hogy kedveskedjenek 
nekik, mosoly csaljanak az arcukra. Láttam milyen szeretettel fogadták a 
gyermekek szavalatait, énekeit úgy az ovisokat, mint az általános iskolás 
tanulókat. Örülök, hogy részese lehettem ennek az örömnek, érdemes 
volt, megérte.„

A természet hónapja (október) programjait Bán Balázs tanár bácsi 
szervezte. Ennek keretében friss levegőt szívhattunk és őszi terméseket 
gyűjthettünk a Csete-séta során szeptember 26-án. Október 10-én a 
felsős érdeklődő tanulóinkkal tudományos előadáson vehettünk részt a 
székesfehérvári csillagvizsgálóban, ahol alkalmunk volt megfi gyelni a 
csillagokat, a teliholdat.
Október 17-én megrendeztük a remek hangulatú, beöltözős Halloween-
bulit is a kultúrteremben.

A programot az őszi PET palack és hulladékpapír-gyűjtéssel zártuk no-
vember 5-7-ig. Szerencsére sok újrahasznosítható anyagot gyűjtöttünk.
A műanyag kupakokat egy fehérvári kisfi ú gyógykezelésére ajánlottuk fel.
Október 1-én és november 19-én 16 órától a szülőket vártuk fogadóórára. 
Október 22-én, szerdán 11 órától és délután 17 órától települési szinten 
tartottunk ünnepséget a köztársaság kikiáltása alkalmából, Bognár And-
rea tanárnő szervezésében.
November 28-án Nádasdladányban vettek részt gyermekeink tanulmányi 
versenyen. Első helyezést szerzett a negyedikes Barabás Miriam ének 
kategóriában, a versmondó versenyen Rédli Szonja és a j-ly versenyen 

Knauer Csenge. Második helyezést ért el ének kategóriában Barabás 
Sára, a versmondásban Kubicsek Réka. Csapatversenyekben második 
helyezettek lettek a játékos sportvetélkedőn indított csapatunk: Ador-
ján Kevin, Molnár Judit Gréta, Kossovics Máté, Madler Hédi, Belányi 
Liliána és Kenessey Martin. Az Activity vetélkedőn indult csapatunk is 
második helyezést szerzett: Érsek Boglárka, Berki Elizabet és Németi 
Sámuel. A Meserajz versenyen Bodnár Borka, Csontos Vivien és Mód 
Benigna szintén második lett. Harmadik helyezést ért el a j-ly versenyen 

Szalay Alexandra és a meserajz versenyen Lukácsi Dóra, Majorosi Zsófi  
és Szauter Tíria.

Az egészség hónapját Tigyi Réka tanítónőnk szervezte. Hetente a 
felsősök érdekes előadások tartottak az alsósoknak az egészséges 
életmóddal kapcsolatban, a táplálkozás, testápolás, sport és tanulás 
témakörben. Az alsósok ezen kívül rajzokat, plakátot, képregényt 
készítettek, míg a felsősök teszteket töltöttek ki.

November 14-én rendeztük hagyományos egészségnapunkat. Idén 
is meghívtuk az ÁNTSZ szakembereit, akik a családról és az alsó-
soknak az egészségről tartottak foglalkozásokat. A RÉV szakemberei 
a felsősöknek beszéltek a szenvedélybetegségekről, az internetről és a 
mobilhasználatról. Az iskolarendőrünk megismertette gyermekein-
ket a rendőrök által használt eszközökkel. Testépítők és kozmetikus 
is érkezett osztályinkhoz. Tanárainkkal pedig gyümölcsös joghurtot 
készítettek, lúdtalptornán vehettek részt és a teaházban teázhattak.

Fejér megyei Iparkamara által szervezett:”Iparkodjunk gyerekek” no-
vember 26-án rendezett szakmaismereti vetélkedőn Audi gyárlátogatást 
nyert Győrbe a “Legjobbak” csapata (Kossovics Lili, Németi Lídia, Né-
meti Sámuel, Urbán Krisztián), ahova 40 tanulónkat várják szeretettel. 
Felkészítő tanáruk Szabó Gyöngyi. 
Mikulás ünnepséget december 5-én Agócs Kinga és Takács Mónika 
tanárnő szervezett az alsósoknak, ahova a nagycsoportosokat is meghív-
tuk. Az idei Mikulás műsorban elsősorban az első és ötödik osztály vett 
részt. A műsor énekekből, versekből, furulyából és egy színdarabból állt. 
December 5-én hagyományainkhoz híven Mikulás bált szerveztünk a 
szülőkkel közösen. 

December az adventi készülődés jegyében telik Kálmánné Szerényi Ju-
dit vezetésével. Heti rendszerességgel délutáni kézműves foglalkozáson 
vesznek részt gyermekeink szép számmal, december 3-án hóemberes 
képeslapot készítettek.
December 4-én tanulóink a Vörösmarty Rádióban háromnegyed órás 
karácsonyi műsor felvételén vettek részt, amit várhatóan karácsonyi 
időszakban adnak le. Felkészítő tanárok Szalainé Cseh Katalin, Bognár 
Andrea, Kissné Körmendi Elvira.

További decemberi programunk:
- december 10-én papírlánc karácsonyfa készítése a kézműves foglal-

kozás és a leendő első osztályosokat várjuk karácsonyi iskola-
előkészítőfoglalkozásra

- december 12-én 17 órától adventi gyertyagyújtáson az iskolások 
műsora a templomban

- december 17. Adventi gyertyák papírból kézműves foglalkozás az 
érdeklődőknek,

- december 19. (pénteken) 17 órakor falukarácsony, ahol tanulóink is 
fellépnek, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Házi tisztasági versenyünkön a „tiszta, rendes osztály” minősítést szer-
zett szeptemberben 1. 2. és az 5. 7. osztály, októberben, alsóban minden 
osztály, felsőben 7. osztály és november 4. és a 7. osztály.
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Iskolánk bemutatkozása
Iskolánk a Batthyány Lajos Általános Géza Fejedelem Tagiskolája 14 
tanulócsoporttal, 8 osztállyal és négy napközis és két tanulószobás cso-
porttal működik, 126 fős statisztikai tanulólétszámmal, 15 álláshellyel 
és 19 fős pedagóguslétszámmal. Pedagógiai munkánkat a következő 
szakemberek segítik: iskolatitkár és takarító teljes munkaidőben, peda-
gógiai asszisztens és rendszergazda részmunkaidőben és fejlesztő peda-
gógusunk. Külsős segítő szakembereink, akik foglalkozásokat tartanak 
iskolánkban: 2 fő gyógypedagógus, 1 fő logopédus, 3 fő hitoktató, 2 fő 
úszásoktató és a lovasoktatók. A fenntartó által engedélyezett osztályok 
száma nyolc. Osztálytermi, nem szaktantermi rendszerben működünk, 
amit sokkal otthonosabbnak, családiasabbnak tartunk és nem mellékes, 
hogy nem kell vándorolniuk óráról órára a gyerekeknek.

Iskolánk legfőbb előnye a kis létszámú osztályok (10-21 fős), ami 
leginkább alkalmas a képességekhez igazodó foglalkoztatásra. Az ala-
csony létszámú osztályokban tanulók az alapképességeket biztosan 
elsajátítják, minden tanulóra alaposabban oda tudunk fi gyelni és több 
szereplési lehetőséget kapnak diákjaink a tanórákon és a rendezvénye-
ken egyaránt. Változatos szervezeti formákat alkalmazunk a tanórákon, 
a frontális és egyéni munkán kívül a csoportos, differenciált és páros 
munka is gyakori. Az alkalmazott módszereinkre a sokszínűség, já-
tékosság jellemző, a bemutatás, ismeretrögzítés, képességfejlesztés, az 
ellenőrzés, értékelés szempontjából egyaránt. Tanulóink érdeklődésének 
felkeltésére, fenntartására és az ismeretek rögzítésére, valamint interak-
tív ellenőrzésre a meglévő interaktív táblákat és egyéb informatikai esz-
közeinket is gyakran és eredményesen használjuk.

Tanulóinkat a törvényi előírásnak megfelelően első osztályban és máso-
dik osztályban félévkor szövegesen értékeljük, de már 2. osztálytól az 
évközi teljesítményt osztályzattal minősítjük. Az új kerettantervek alap-
ján kidolgozott helyi tanterveinkkel tanulnak idén az első, második és az 
ötödik és hatodik osztályosok. Ezen évfolyamokon az erkölcstan illetve 
a szülő választása szerint hittan tanulása kötelező. A miniszter által előírt 
óraszámoknál magasabb óraszámmal tanítjuk iskolánkban elsősorban a 
matematika és magyar tantárgyakat, ezen kívül az informatikát és a ter-
mészettudományos tárgyakat. Számítástechnika tantárgy már a 3. osztály-
tól szerepel a kötelező órák között. Oktatott idegen nyelvünk a tanórai 
keretben a német, amit 4. osztálytól tanulnak gyerekeink. Felsőben a 
természettudományos tantárgyakat tömbösítve oktatjuk az eredményes-
ség növelése miatt. Angol nyelvet két csoportban szakköri formában 
tanítjuk. Iskolánkban a gyerekeket nemcsak korrepetálás formájában 
zárkóztatjuk fel, hanem ingyenes fejlesztő és logopédiai foglalkozásokat 
is szervezünk. Idén hetente 14,5 óra órarendben rögzített korrepetálást 
tartunk, 4 órában fejlesztő órákat, 4 órában logopédiai foglalkozásokat, 
és 3 órában felvételi előkészítőt, 23 órában szakköri és tehetséggondozó 
foglalkozásokat a 13 óra sportkörön kívül.

Jelenleg közepes tárgyi feltételekkel rendelkezünk: többek között 17 
gépből álló számítógépparkkal és internet hálózattal és sokféle tanesz-
közzel. 2011 nyarán intézményünkbe 4 db interaktív táblát, projektorokat 
szereltek fel a meglévő projektorok mellé.

Mindennapos testnevelést a törvényi előírásoknak megfelelően a tavalyi 
tanévtől mi is bevezettük, idén a 4. és a 8. osztály kivételével a többi 
osztályunkban, a következő években pedig felmenő rendszerben minden 
osztályban bevezetésre kerül a következő formában: a délelőtti heti 3 óra 
testnevelés órán felül az egyesületnél versenyengedéllyel nem rendelkező 
tanulóknak délután 2 óra sportköri órán kell részt venniük. Az új keret-
tanterv szerint haladó osztályokban lovasoktatás és úszásoktatás szerepel 
a helyi tantervünkben, amiken tanulóink örömmel vesznek részt.

A felvételire, továbbtanulásra való felkészítést nemcsak a hagyományos 
számonkérési módon, felvételi előkészítőkkel, házi és más versenyeken 
való részvétellel valósítjuk meg, hanem 7. osztályban év végén és 8. osz-
tályban félévkor próbafelvételi vizsgát íratunk. Így az ismeretek átismét-

lésén, rögzítésén túl a vizsgarutint is megszerezhetik a felvételi vizsga 
előtt álló diákjaink.

Felvételi eredményeink jók, tanulóinknak 2006, 2008, 2010, 2011-es 
években a 100%-át, 2009-ben a 91%-át felvették azt általuk megjelölt 
1. vagy 2. helyre, idén a 82%-át. A felvételi eredményeink az országos 
átlagnál 2014-ben 4,6 ponttal jobbak voltak. Az országos matematika 
és szövegértési kompetencia felmérésben iskolánk eredményei kate-
góriánkban szinte minden alkalommal átlag felett voltak, és többségében 
megelőztük a városi iskolák átlagát.

A törvényi előírásoknak megfelelően 16 óráig napközis tanulószobás fog-
lalkozásokat és szabadon választható szakköröket tartunk tanulóinknak 
és 17 óráig pedig felügyeletet biztosítunk. A 16 óra előtti foglalkozá-
sokról mentesítés kérhető az intézményvezetőtől.

A tanórán kívüli programok, foglalkozások széles választékát kínáljuk 
tanulóinknak, amit részben igényektől függően tudunk tovább 
működtetni. Idén a tömegsport, énekkar, furulya, ügyes kezek, internet, 
színjátszó, logika, rajz, főzési alapismeretek, kerékpáros, hittan és az 
említett angol szakkörre volt elegendő jelentkező. Havonta más és más 
témakörökben szervezik meg pedagógusaink a sokszínű tanórán kívüli 
programokat, pl: természetvédelem, egészség, logika hónapja.

A nemzeti ünnepek méltó megünneplése mellett már évek óta hagyo-
mány az akadályverseny, egészségnap, a Pentelei Parkerdőben, a Miku-
lás ünnepség mellett a Mikulás-bál, karácsonyi megemlékezés, a farsangi 
bál, a Ki mit tud? és a sportnapunk. Az anyák napját osztályonként ünne-
peljük meg. Nyílt napot, fordított napot minden évben tavasszal tartunk, 
a gyermeknapot is egész napos program keretében ünnepeljük meg. 
Nyári tábort az elmúlt években az igényeknek megfelelően napközis tá-
bor formájában valósítottuk meg. Erdei iskolát igény szerint szervezünk 
gyermekeinknek, az elmúlt években pályázati támogatással, ősszel. 
2003-ban indítottuk el új, hagyományőrző céllal az egészségnapunkat, 
ahol az egészséges életvitellel nemcsak elméletben, hanem gyakorlatban 
is megismerkedhetnek tanulóink. Iskolánkban a tanév végén májusban 
vagy júniusban szervezzük az iskolai szintű tanulmányi kirándulást.
Évek óta iskolánkban is jól működik az iskolagyümölcs és az iskolatej 
program. Ebben a tanévben heti három alkalommal egy-egy szem 
gyümölcsöt vagy gyümölcslevet kapnak 1-6. osztályos gyermekeink. 
Az iskolatej programunkba 1-8. osztályig minden tejet igénylő diákunk 
bekapcsolódhat, akik naponta iskolatejet vagy tejterméket ihat.

2000 augusztusában megalakult az „Úrhidai Tanulókért és Iskoláért” 
közhasznú alapítványunk. Már az első évtől a szülők, illetve a szülői 
munkaközösség nagyon sikeresen, eredményesen megszervezett bál 
bevételei jelentették a legfőbb bevételi forrást. 2003-tól már a szemé-
lyi jövedelemadó 1%-át is felajánlhatta bárki. Köszönjük mindazoknak, 
akik adójuk 1%-át a mi alapítványunknak ajánlották fel! Adószámunk 
melyre a felajánlásokat szeretettel várjuk: 18490987-1-07. Az összeget 
a pedagógusok és szülők javaslata alapján a kuratórium döntése sze-
rint használjuk fel. Alapítványunk minden évben támogatja a tanév végi 
kirándulást és ezen kívül még egy kirándulást/rendezvényt. 2013-ban a 
mosonmagyaróvári FUTURA Interaktív Természettudományi Élmény-
központ mobil planetáriuma települt ki, 2014 tavaszán a Föld napja al-
kalmából minden tanulónk ingyenes mozi látogatáson vett részt, alapít-
ványunk támogatásának köszönhetően.

Beiskolázással kapcsolatos információk

A leendő első osztályos szülőknek és gyermekeiknek több lehetőséget is 
biztosítunk iskolánk és tanítóink megismerésére. 

Idén is várják tanítóink az iskolába készülő nagycsoportosokat szüleik-
kel játékos foglalkozásokra, szülői értekezletre az alábbi időpontokban:
• December 10 -én (szerdán) 16 órától az iskolába készülőknek télváró 

címmel,
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• Február 18-án (szerdán) 16 órától szülői értekezletet tartunk, ahol a 
szülők bővebb információt kapnak az intézményvezetőtől és az osztály-
tanítótól.

• Március 11-én, (szerdán) 16 órától tavaszköszöntő címmel szervezünk 
foglakozást.

December 5-én, pénteken Mikulásbált tartottunk 16 órától 19 óráig, 
ahova minden leendő elsőst szeretettel vártunk.

Január 26-án hétfőn 10 órától várjuk a nagycsoportos óvodásokat, 
amikor az első osztályt látogathatják meg.

Február 6-án, pénteken délután gyermekfarsangot tartunk, ahol az 
érdeklődő leendő elsős gyermekeket is szeretettel várjuk.

Február 25-én, szerdán hagyományos nyílt napot tartunk a szülőknek, 
ahol bármely osztály, tanóra meglátogatható, az alsóban az első két 
órában. Ha esetleg ez az időpont nem megfelelő, akkor előzetes, akár tele-
fonos egyeztetés alapján más időpontban is betekinthet az órai munkába.

A beiratkozás időpontját a kormányhivatal határozza meg április 1 és 
30-a között, amiről a beiratkozás előtt 30 nappal közleményt vagy hir-
detményt tesz közzé a helyben szokásos módon.

A beiratkozásra kötelezettek Úrhida község közigazgatási területén 6. 
életévét 2014. augusztus 31-ig betöltő gyermekek intézményünkbe vagy 
a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola a 
gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés 
jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező 
felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek: 
a gyermek
• lakcímkártyája, 
• óvodai szakvéleménye,
• szakértői bizottság vagy nevelési tanácsadó véleménye (ha van ilyen), 
• TAJ száma;
a szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája.

 Tisztelt Szülők!
Az úrhidai Géza Fejedelem Tagiskola szeretettel várja és visszavárja az 
általános iskolás és leendő iskolás gyerekeket.

Iskolánk előnyei a következők:
• kis létszámú osztályok (10-21 fős),
• szakképzett, fi atal, energikus tantestület,
• digitális oktatás az interaktív táblák és projektorok segítségével,
• változatos szervezeti formák a tanórákon: frontális és egyéni munkán 

kívül a csoportos, differenciált és páros munka
• sokszínű tanórán alkalmazott módszerek jellemzőek a bemutatásra, 

ismeretrögzítésre, képességfejlesztésre és az ellenőrzésre, értékelésre
• a gyermek képességeihez mért maximális előrehaladás,
• kiemelkedően jó, összetartó iskolai közösség,
• alapképességek biztos megszerzése,
• alaposabb odafi gyelés minden tanulóra,
• sok felzárkóztató, korrepetáló óra és fejlesztő foglalkozás,
• szakköri lehetőségek széles skálája,
• hónapról-hónapra változó, sokszínű programok,
• szerepelési lehetőség biztosítása,
• 7. és 8. osztályosoknak a próbafelvételi által megszerzett vizsgarutin,
• 2006-ban 2008-ban és 2010 és 2011-ben tanulóink 100%-át vették fel 

az általuk megjelölt első vagy második helyre.
• Az országos matematika és szövegértési kompetencia felmérésben 

iskolánk eredményei általában átlag felettiek. 
• közepes tárgyi feltételek, 4 db interaktív tábla, számítógéppark inter-

net hálózattal, sokféle taneszköz
• nemzeti és hagyományos ünnepek méltó megünneplése (sportnap, 

egészségnap, mikulás és karácsonyi ünnepség, mikulás és farsangi 
bál, Ki mit tud, akadályverseny, gyereknap, anyák napi ünnepség és 
október 23-i, március 15-i megemlékezés, ballagás)

Iskolánkat az urhidaiskola@gmail.com email címen és telefonon a
06-22-364-519-es telefonszámon érhetik el.

    Liedermajer Heléna
                   tagintézmény-vezető

Idősek Napja
                 

Idén 2014. október 03.-án került megrendezésre az Idősek Napja ünnep-
ségünk a Közösségi Ház Nagytermében. 
Az Idősek világnapján mindenhol köszöntik a szépkorúakat. Meg-
köszönve nekik a sok gondoskodást, és türelmet, amit a fi atalok felé tanú-
sítottak. Nevelték, óvták a gyermekeiket, és unokáikat nagy szeretettel 
és odaadással.

Bognár József polgármester köszöntő beszéde után az Önkormányzat 
színes programmal gondolt az ünnepeltek szórakoztatására. Műsort ad-
tak a Tündérkert Óvoda kicsinyei, majd az iskolások apraja nagyja csalt 
könnyeket az elérzékenyült szemekbe. Vidámabb fellépő következett: 
az úrhidai fi ataljaink adták elő szüreti táncukat, ezzel megalapozták a 
hangulatot a teremben.  A Nyugdíjas Klub is készült. Kóruséneküket 

követően egy gyönyörű verset hallhattunk, mely hozzánk fi atalokhoz 
szólt: „Szeressétek az öregeket!” címmel.  A műsort viccesre fordították 
a Nyugdíjas Klub fellépői: jelmezbe öltözve adták elő következő számu-
kat, ami a nyugdíjasok életét parodizálta. Nagy nevetés és taps kísérte 
a produkciót. Végül a Székesfehérvárról érkezett duó énekelt örökzöld 
slágereket, mint például a „Mama kérlek…”, vagy az „Édes kisfi am…” 
megérintette az idős emberek szívét, eszükbe juttatta a fi atal éveiket.
A záró akkordok újra vidámmá tették a közönséget, hiszen jó kedvű 
slágereket hallva már a vastaps sem maradt el.

A színpadot a zenész foglalta el, a teremben elkezdődött a vacsora. Mikor 
leszedték az asztalokat beszélgetésbe kezdtek az egymás mellett ülő em-
berek, akik csak látásból ismerték egymást, most közelebbről is megis-
merkedhettek. Az ismert zeneszámok hallatára táncra perdültek, látszott, 
hogy jól érzik magukat.

Az élő muzsikaszó mellett gyorsan telt az idő, s a mulatságba elfáradt 
idősek elindultak haza, hogy reggel ismét a szorgos kezek munkába
álljanak. Ki-ki a saját szokása szerint, a kertben, vagy a konyhában.
Mi magunk, a munkájuk gyümölcsei nagy tisztelettel és hálával kívá-
nunk az időseinknek még sok-sok szép, boldog évet és egészséget!
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Megemlékezés 1956. október 23.-áról 
Országszerte számos helyen tartottak megemlékezéseket az 1956-os for-
radalom és szabadságharc 58. és a Magyar Köztársaság kikiáltásának 25. 
évfordulója alkalmából.

Úrhidán 2014. október 22.-én 16.00 órakor a Közösségi Házban a Him-
nusz éneklésével kezdődött az ünnepség.

Színházteremben az ÁMK Géza Fejedelem Általános Iskola tanulói ad-
ták elő „Tiszta voltál, büszke, vad” című színpadi előadásukat, melyben 
felidézték az egykori eseményeket, megszemélyesítve a szabadságért 
kiállt hősöket. A zenés műsor színházi előadássá kerekedett. A fi atalok 
színészi képességei olyannyira színvonalasak voltak, hogy élethűen ad-
ták át a közönségnek az 1956.október 23.-án történteket. Megjelenítették 
a szomorúságot, kilátástalanságot, a dühöt, összefogást, gyászt s minden 
érzést kiénekeltek, szavaltak magukból.  Szívbe markoló volt hallani a 

tankok, pisztolyok hangját; látni a szintér dekorációit: a közepén kivágott 
zászlót, transzparenseket, fegyvereket s a műsoruk végén a meggyújtott 
mécsest, mely köré lehajtott fejjel letérdeltek emlékezve a mártírokra.

Több mint két emberöltő távolában, amikor fogynak a tanuk és az em-
lékezet rostáján is egyre több emlékfoszlány hullik át, egyre fontosabbá 
válik az emlékezés, pontosabban az emlékezés kollektív akarata. Az 
emberi agy csak azokat az emlékeket őrzi meg tartósan, melyeket foly-
tonosan felidézünk, s ezáltal újra, meg újra bevésünk. Ilyen folyamat az 
emlékezés, s a közös ünnepi megemlékezés is.

Közösen emlékeztünk hát mi, Úrhidaiak is az áldozatokra, a szabad-
ságharc után börtönbe került emberekre és azokra, akik emigráltak, 
hátrahagyva hagyományaikat, rokonaikat, gyermekkorukat máshol 
telepedtek le a szabadság reményében.
Elismerés a diákoknak, akik felnőtteket felülmúló tehetségükkel előadták 
megemlékező műsorukat. Köszönjük az ünnepi műsort összeállító és 
a tanulókat felkészítő Bognár Andrea tanárnőnek a kitűnő pedagógiai 
munkáját.
Elismerés illeti a közönséget is, akik fegyelmezetten, méltósággal fi gyel-
ték az előadást.

Koszorúzás az 1956-os emlékműnél 
A Tisztelt ünneplő közönség a Közösségi Házban befejeződött ünnepség 
után átsétált a Zrínyi utcai közparkba.
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A tavaly átadott 1956-os emlékműnél folytatódott a megemlékezés. 
Először az ÁMK Géza Fejedelem Általános Iskola 5. osztályos tanulója 
Csizmadia Máté szavalta el Balogh József: Múltidéző című versét. Igazi 
gyermekvallomás volt, ahogy azt a költő is gondolta, mikor írta ezt a 
verset, hogy az unokák is át tudják majd adni az ünnep üzenetét: „Én 
nem tudok sokat még a korról, melyről nagyapám mesélt…” hangzott 
az első mondat. 

Ezt követően Bognár József polgármester úr mondott ünnepi beszédet, 
melyben ő is felidézte a múltat, az 1956. október 23.-ai eseményeket, és 
megemlékezett hazánk nagyjairól és a tanulságról, amit ez a nap hordoz 
a magyar nép számára a mai napig. 

Beszédét követően az Úrhida Község Önkormányzat Képviselő Testü-
lete és az Úrhidai Civil Szervezetek nevében az emlékmű elé koszorút 
helyezett el Bognár József polgármester úr és Szabó Zoltán képviselő 
úr, a Barátság Klub elnöke.  Végezetül a Szózat csendült fel az ünneplő 
közönség hangján.

Köszönet minden résztvevő úrhidai ünneplő polgárnak, szereplőnek a 
méltó megemlékezésért!

Márton-nap a Tájháznál
Idén sem maradhatott el a hagyományőrző Márton-napi programunk, 
melyet ez alkalommal is a Tájháznál tartottunk meg. A munkálatok már 
korán reggel megkezdődtek a Nyugdíjas Klub aktív részvételével. Fel 

lett avatva az új kemence, amiben fi nom, ropogósra sült a comb.  Volt 
bormustra, káposzta, sült comb, forralt bor, jó kedv, nevetés, tehát min-
den, 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 elkészíté-
séhez.

Mikulásház
Idén is megrendezésre került a Mikulásház  a Közösségi Házban. A dél-
utáni programon a Mikulás egy kandalló mellett várta a gyerekeket a 
segítőjével. Sok gyerek látogatott el hozzánk. A nagy találkozás után a 

gyerekek elfoglalhatták magukat különböző kézműves tevékenységek-
kel, játékokkal és karácsonyi zenehallgatással. Aki kedvet érzett hozzá, 
még az arcát is befestethette egy arcfestő segítségével. Minden gyerek 
nagyon jól érezte magát a délután folyamán.

Adventi hétvégék
Az úrhidai Nagyboldogasszony Templom adventi koszorúján már két 
gyertyát közösen meggyújtottunk, melyeknek fényei beragyogták az
eseményt.

Az első héten az Úrhidai Nyugdíjas 
Egyesület a „Szállást keres a szent 
család” műsort láthattuk, mely mé-
lyen megérintette az emberek szívét, 
melegség költözött a lelkünkbe.
Balogh Dóra furulyázott, Schrenk 
Rita pedig szavalt. A második héten 
a Tündérkert Óvoda kisgyermekei 
Ünnepre várás-zenés műsor volt 
látható, ahol a kicsik énekeltek, verset mondtak. Burcsik László gitáro-
zott és énekelt a picikkel és a felnőttekkel. 

Mindkét alkalom méltón előkészítette a közelgő ünnepekre mindannyi-
unk lelkét. 
A következő két gyertyagyújtásra is sok szeretettel várunk mindenkit.
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EGYHÁZI HÍREK
2014. Karácsony Ünnepvárás!

Az ünnep a lélek vitaminja, az újratöltődés erőforrása. Ki lehet 
spórolni, de előbb-utóbb belerokkanunk, és pótszereket keresünk 
helyette. Az ünnephez szorosan hozzátartozik az előkészület, és a 
várakozás is. Fontos, hogy mindezt gyermekeink is megtanulják!

Ünnepnapokon más fényben szeretnénk látni a megszokott arcokat, meg-
kopott dolgainkat. Szükségünk van rá, hogy újra kedvünk teljék bennük. 
Ezért állítjuk ünnepi fénybe a számunkra fontos személyeket, dolgokat. 
Szeretteinket születés-és névnapjukon, házastársunkat házasságunk év-
fordulóján, gyermekünket ballagáskor, édesanyánkat anyák napján, a 
hívő emberek karácsonykor Jézust és Máriát állítjuk középpontba. Ehhez 
azonban ki kell lépnünk a megszokottból! Ezt bizonyos külső formák 
jól segítik. Ezért díszítjük a környezetünket, zászlózzuk fel a települést, 
teszünk különösen is szép terítéket az asztalra, ezért öltözünk ünneplőbe.

„Minden a vágyakozással kezdődik” – írja Edith Stein, és talán elmond-
hatjuk, hogy az előkészítés jóleső feszültsége egyenes arányban van a jól 
sikerült ünneppel. Minden előkészítés és formaság hiábavaló marad azon-
ban, ha ünnepünk nem válik találkozássá. Az ünnep: TALÁLKOZÁS!
Ezt segítik a jelképek, az ajándékok, az oldott emelkedett hangulat, a 
meglepetések. Egymásra tekintünk, közelebb lépünk egymáshoz, hogy 
találkozzunk. Valamit ajándékozunk önmagunkból és magunk is meg-
ajándékozottak leszünk. Találkozunk. Isten részéről a legnagyobb aján-
dék számunkra, hogy egy lett közülünk, hogy emberként született meg 
Bethlehemben karácsonykor. Ha nincs bensőséges találkozás, először 
kifakul, majd végleg elkopik az ünnep. Egy darabig még megmaradnak 
a formák, aztán azok is elvékonyodnak, szó szerint semmitmondóvá 
válnak. Marad a kötelességszerű ajándékvásárlás, a kényszeredett mo-
solygással elköltött ünnepi ebédek, kínos mérlegelés az illendő és a 
megfelelő értékű ajándék körül, kapkodás, dübörgő zene, alkohol – 
kimerültség. „Hát ez nem hiányzik!” – utóérzéssel.

Az, hogy gyermekeink megtanulnak-e ünnepelni, elsősorban azon múlik, 
hogy mi tudunk-e és főleg szeretünk-e ünnepelni! A család jeles nap-
jai tapasztalhatóan találkozássá válnak-e? Mi élvezzük-e a készülődést, 
örömet okoz-e a várakozás feszültsége – egyáltalán tudunk-e várni, 
nemcsak egy ünnepre, nemcsak karácsonyra, hanem életünk más terüle-
tein is? Ki tudunk-e lépni rutinjainkból? Megállva, elidőzve, időt szánva 
a készületre, a külső körülmények csinosítására, egy fi nomság elkészí-
tésére, beszélgetésre, játékra, csodálkozásra – vagy csak letudjuk az
ünnepnapokat valahogy…

Az Isten is várakozott, hogy az emberiség felkészüljön a Megváltó 
érkezésére, az Ő befogadására. Ezért készülünk mi is az ádventi négy hé-
ten keresztül, - emlékezve a négyezer év reményére – felkészítve szívün-
ket, lelkünket a Messiás érkezésére, születésére, befogadására. Amint a 
róka mondja a kis hercegnek: ahhoz, hogy az ünnep igazán ünnep legyen,
és a találkozás két személy között létrejöjjön, arra bizony komolyan 
készülni kell, ünneplőbe öltöztetni szívemet, lelkemet! 

Mert minden ünnepben a legfontosabb – a TALÁLKOZÁS! A karácsony-
ra pedig még igazabb, hiszen engednem kell, hogy az ISTENGYERMEK,
azaz Jézus Krisztus bennem is megszülessék, és engem is alakítson, for-
máljon akarata szerint.

Egy hétéves gyerek ezt írta erről: „A szeretet az, ami Karácsonykor a 
szobában van. Ha egy pillanatra abbahagyod az ajándékok kicsomago-
lását, akkor lehet meghallani.”
Kívánom kedves Mindnyájuknak Karácsony szent ünnepére ezt a 
SZERETETET, ezt a TALÁLKOZÁST!!

     Mayer László
                                                                           h. esperes-plébános 

Karateklub élete
2014. szeptember 20-21.-én Kolozsváron rendezte meg az FRK WKC 
Romania az 5. European Karate Champions Cup-t.
Egyesületünk, a Karate Senshi Kyokai színeiben Fekete Boglárka, Nagy 
Kristóf és Kolarovszki Petra versenyzőként és Soós Tamás nemzetközi 
bíróként vett részt az eseményen. A verseny az októberi lengyelországi 
Gyermek, Kadett és Junior világbajnokság előtti utolsó szint felmérő volt 
mindenki számára. 

A szombati napon került sor a gyermek kategória kata és kumite verseny
számaira. Magas színvonalú formagyakorlat bemutatókat és igazán for-
dulatos kumite mérkőzéseket láthattak a nézők. Korosztályonként követ-
keztek sorban karatékáink. Mindannyian szépen meneteltek verseny-
számaikban, de a két kisebb versenyzőnknek kell még egy kis edzés és 
bátorság, hogy előrébb léphessenek. Petra már a kata versenyszámoknál 
jeleskedett és izgalmas csatában korrekt bírói döntéssel a dobogó legma-
gasabb fokára állhatott. Kumite versenyszámban már a döntőbe jutásért 
küzdött, de angol ellenfele jobbnak bizonyult.

Mindhárom kis sportolónkat megérdemli a dicséret, hisz igen nehéz 
mezőnyben sikerült nagyon szépen helytállniuk. Bíztató előjel volt szá-
munkra az igazi nagy megmérettetés előtt.

Szentmisék rendje!

2014. december 24.  Szenteste 20 00 óra szentmise
          december 25.  Karácsony   08 00 óra igeliturgia
          december 26.  Karácsony   08 00 óra szentmise
          december 31.  Szilveszter  17 30 óra igeliturgia
2015.  január 1.  Újév 08 00 óra szentmise
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A WUKF karate világszövetség 2014. október 15-19. között Szczecin-
ben rendezte meg a Gyermek-, Kadett és Junior VB-jét. A versenyt 2 
napos bíróképzés előzte meg, ahol ismertették a szabálymódosításokat.
A gyermek versenyszámokban 40-60 versenyző indult szinte minden
korcsoportban. Így kis sportolóinknak is, mint a többi versenyzőnek ne-
héz dolga volt bekerülni a legjobbak közé.  

A gyermek kategóriákban pénteken először a kata versenyszámok, majd 
a kumite versenyszámok selejtezőit rendezték meg. Ezen a napon három 
versenyzőnk volt érdekelt a csapatból. Fekete Boglárka, Estelecki Mer-
cédesz és Nagy Kristóf legjobb formáját hozta, de nem sikerült bekerül-
niük a legjobb tizenkettő versenyző közé. Délután a kadett és junior 
kategóriákban rendezték meg a csapat versenyszámok selejtezőit. Itt
Estelecki Balázs volt érdekelt csapat kumite versenyszámban karatékáink 
közül. Az első körön túljutva bekerült a csapat a vasárnapi döntőbe. 
Szombaton az új kategória a mini kadettek kezdték a versenyzést. A csa-
patból Kolarovszki Petra indult itt, aki nagyon jó kata bemutatója el-
lenére sem került a legjobbak közé. De ezt követte a kumite versenyszám 
ahol már beküzdötte magát a vasárnapi döntőbe. Izgatottan várhattuk a 
döntők napját.      

Vasárnap a csapat kata és kumite versenyszámokkal kezdődött a döntők 
napja, ahol a házigazda lengyelektől szoros mérkőzésen kikapva a
magyar csapat tagjaként Estelecki Balázs világbajnoki bronzérmes lett. 
Majd az egyéni versenyszámok kerültek lebonyolításra. Itt nagy vára-
kozás előzte meg Kolarovszki Petra küzdelmét, hiszen ilyen sikernek 
még soha nem jutottunk a közelébe. Ami kicsit aggodalomra adhatott 
okot az az volt, hogy az ellenfél a hazai lengyel színekben indult.
Petra azonban nem ijedt meg a feladattól és ügyesen az edzői utasításo-
kat betartva legyőzte ellenfelét és világbajnok lett! Az őszi versenysze-
zon zárásaként még két hazai versenyen szerepeltek kis sportolóink. 
Balatonalmádiban, majd Veszprémben léptek újból tatamira karatékáink, 
akik ezen a két versenyen 13 arany, 6 ezüst és 11 bronzérmet szereztek, 
valamint három különdíjat zsebeltek be az országos mezőnyben.
Elmondhatjuk sikeres sport évet zárt egyesületünk. 

Szeretettben gazdag, békés karácsonyt kíván a Karate Senshi Kyokai!

Polgárőr hírek
Az őszi becsengetést követően egyesületünk folytatta az alap-
szabályában megfogalmazott tevékenységét az elvárásoknak 
megfelelően. Az éjszakai járőr munka mellett a lakossági bejelentések 
ellenőrzése, a rendőrséggel folytatott közös járőrözés és a rendőrségi 
megkereséseknek eleget téve dolgoztak tagjaink. Az elmúlt hónapokban 
több jelzés érkezett a szabadbattyáni polgárőrségtől különböző gyanús 
személyek mozgásáról, illetve egy-egy megtörtént esemény kapcsán 
érkezett fi gyelem felhívás polgárőrségünk részére az ott tapasztaltakról, 
valamint esetlegesen megfi gyelt gépjárművekről. Egyesületünk hason-
lóan járt el a településen észlelt a megszokottól eltérő, vagy lakossági 
bejelentés alapján ellenőrzésre került események kapcsán. Elnökségünk 
fontosnak tartja a jó együttműködést a környező települések szerveze-
teivel. Ezért a közel jövőben megkeressük a többi szomszédos település 
polgárőrségeit egy hasonlóan jól működtethető partneri kapcsolat kiépí-
tése céljából.

A rendőrséggel egy már korábban leegyeztetett időpontban éjszakai 
ellenőrzést hajtott végre polgárőrségünk László Tamás rendőr zászlós 
körzeti megbízott irányításával. Az akció alatt a településen több polgárőr 
járőr autó, gyalogos polgárőrök és rendőrségi autó teljesített szolgálatot. 
Az ellenőrzés ideje alatt a településen észlelt események azonnal jelzésre 
kerültek a rendőri egységnek, akik rögtön az adott helyszínre hajtottak 
és elvégezték az információ ellenőrzéseket. Aznap éjszaka több gyalo-
gos személy és forgalomban résztvevő gépjármű is ellenőrzésre került.
Az akció ideje alatt a hatóság nem észlelt semmilyen szabálysértést vagy 
más egyéb személy- vagy vagyon elleni bűncselekményt sem települé-
sünkön. 

A téli időszakban korábban sötétedik ezért fokozottan fi gyeljünk oda ingó 
és ingatlan vagyontárgyainkra. A bűnelkövetőknek kedvez ez az időszak, 
hisz a korai sötétedésnek köszönhetően feltűnés nélkül közelíthetik meg 
házainkat. Lakosságunk nagy része jellemzően már sötétben érkezik 
haza a téli hónapokban. Ha nem fi gyelünk oda biztonságunkra egy előző 
napokban végrehajtott terepszemlét követően másnap már lehet, hogy 
csak az elkövetés tényét észlelhetjük otthonainkban. Ezért is fontos a 
Szomszédok Egymásért Mozgalom, melynek alapja a környezetünkben 
élők értékeinek a megóvása, szokatlantól eltérő események jelzése a 
részükre. 
A hideg időjárás közeledtével szükség esetén jelezzük a szociális rászo-
rultságot polgárőrségünk tagjainak, vagy az önkormányzat illetékeseinek. 
Különösen a közvetlenül veszélyeztetett, egyedül álló, idős emberek és 
a létminimum szélén élők áldozattá válásának megelőzése érdekében. 

BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT KÍVÁN
AZ ÚRHIDAI POLGÁRŐRSÉG!



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

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

A jegyző fogadónapja:
Ügyfélfogadási időben
Tel.: (22) 364-514

Falugazdász fogadónapja:
Gerlinger Éva
Hétfő: 8.00-10.00 óráig
Telefon: (70) 436-2393

Gyermekjóléti szolgálat ügyfélfogadási 
rendje:
Az úrhidai polgármesteri hivatalban:
Szerda 8.00-10.00 óráig
Tel.: (22) 364-514
Székesfehérvár, Tolnai u. 10. szám 
alatt:
Csütörtök: 12.00-16.00 óráig
Tel.: (22) 202-400

Családsegítő szolgálat ügyfélfogadási 
rendje:
Szoboszlay Renáta
Az úrhidai polgármesteri hivatalban:
Hétfő 10.00-12.00 óráig
Tel.: (22) 364-514
Székesfehérvár, Sütő u. 12. szám alatt:
Péntek: 08.00-13.00 óráig
Tel.: (22) 202-400

Védőnő rendelési ideje:
Soósné Fekete Éva
Tel.: (22) 786-626;  +36 (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: (bejel. 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
Székesfehérvár, 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. Somogyi Lajos tel: (22) 363-117
Szabadbattyán, Széchenyi u. 16/a.

Gyógyszertár nyitva tartás:
Hétfőtől-péntekig: 8-16 óráig
Tel: (22) 789-195

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 Észak-dunántúli Áramszolgáltató 
Zrt.
Győr, Kandó Kálmán út 11-13.
Ügyfélszolgálat: 06-40-220-220
Hibabejelentés: 06-80-533-533
Közvilágítás hibabejelentő:
 06-80-533-533

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

Építésügy Szfvár, Polgármesteri Hivatal
Városház tér 1. fsz.
Tolvaj Botond
Építésigazgatási Iroda (22) 537-177
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 13-00-15.00 óráig
Szerda: 8.00-12.00, 13.00-18.00 óráig
Péntek: 8.00-12.00 óráig

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

Segélyhívók: Rendőrség: 107
                      Tűzoltók: 105
                      Mentők: 104

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: GOLD ONLINE MARKETING • NYOMDAI MUNKÁK: SZIBEN-COLOR KFT.

“SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Alapítványunk közel 20 éve biztosít INGYENES jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük 
során. Ha Ön vagy ismerőse ilyen helyzetben van, illetve tudomása van ilyen esetről, kérjük jelezze az alábbi elérhetőségeken: 

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”

 

“PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke “tanulási problémára” vagy “viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyer-
mek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. 

Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”
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