
Kedves Úrhidaiak!
Amint értesülhettek róla, idén szeptem-
ber 2-án megkezdtem háziorvosi tevé-
kenységemet Úrhidán. Némi nehézség 
után a praxis-átadás gördülékenyen 
ment végbe, és a községbeli családor-
voslásba könnyen beleszoktam. Mind-
ebben nagy segítségemre volt Jánosiné 
Farádi Tünde asszisztensnőm, akinek 
ezúton is szeretném megköszönni áldo-
zatkész munkáját.

Az első benyomások alapján úgy vélem, 
az úrhidai lakosság szeretettel fogadott. 
Mivel a napokban ismerkedem meg a 
hozzám forduló betegekkel, lehetséges, 
hogy azt tapasztalják, a várakozási idő 
megnyúlt. Kérem, a továbbiakban is le-
gyenek erre tekintettel.

Itt szeretném tájékoztatni az úrhidaikat, 

hogy szeptembertől min-
den hónap első keddjén 
vérvételeket szervezünk a 
rendelőben, így kikerülhe-
tik a laborban való hosszas 
sorbaállást. A vérvételre va-
ló bejelentkezés előjegyzés 
alapján működik.

Előreláthatólag november-
ben szakvizsgázni fogok, 
az erre való felkészülési idő 
alatt helyettesítési rendszer-
ben a helyi háziorvosi ellá-
tás megoldott lesz. A helyet-
tesítés aktuális rendjéről tájékoztatni 
fogjuk a lakosságot.

További terveim között szerepel, hogy 
a közelmúltban bezárt gyógyszertár 
helyett a rendelőben régebben is mű-
ködő, ú.n. „kézi patikát” működtessek, 

így a gyógyszerekhez helyben, egysze-
rűbben juthatnak hozzá a betegek. A 
patika működéséről időben értesítjük 
Önöket.
Kérem, a továbbiakban is forduljanak 
hozzám bizalommal!

Dr. Popovics Nóra 
       háziorvos

2013. szeptember

Úrhidai Hírek
az úrhidai önkormányzat kiadványa

www.urhida.hu

Önkormányzati hírek
Tisztelt Úrhidai Polgárok!
Az előző számokban beszámoltam róla, hogy az önkormány-
zat a Kossuth utca, Arany János utca kereszteződésében ta-
lálható terület fejlesztésére, illetve az Úrhidáért Kulturális és 
Szabadidős Egyesülettel a Zrínyi utcában az egészségház és 
az óvoda szomszédságában található terület fejlesztésére, 
pályázott, és támogatásban részesült. Mint bizonyára tapasz-
talták, a szeptember eleji munkaterület átadását követően, el-
kezdődtek a munkálatok. Várhatóan, ha az időjárás nagyon 
nem fordul csapadékosra, a két fejlesztés átadására október 
végén kerülhet sor.

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa

Óvoda épület bővítése
Szintén előző számban számoltam be róla, hogy a képviselő-
testület pályázatot nyújtott be az óvodaépület bővítésére. 

A Belügyminisztérium „Kötelező önkormányzati feladatot el-
látó intézmények fejlesztésére” kiírt 8/2013. (III.29.) rendele-
tének értelmében beadott pályázatunkat támogatásban része-
sítette, így lehetőség nyílik a megnövekedett gyereklétszám 
miatt, két csoportszobával és a hozzátartozó kiszolgáló létesít-
ményekkel bővíteni az épületet. 

Mivel az értesítést július közepén kapta az önkormányzat, és a 
nevelési év megkezdése előtt való befejezésre már lehetőség 
sem volt, ezért a képviselő-testület a fejlesztést a jövő év nya-
rára tervezi.

Bognár József
polgármester
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Helyi értéktár Úrhidán
2013. szeptember 12-én az úrhidai Kö-
zösségi Ház adott otthont annak a me-
gyei szintű szakmai napnak, amely a 
hungarikumokról, a helyi értékekről és 
a jogszabályi környezetről adott felvilá-
gosítást az érintettek számára. 

Az eseményt Bognár József polgármes-
ter nyitotta meg, aki köszöntő beszédé-
ben elmondta, hogy szeretett települé-
sünknek  - sok egyéb mellett - a messziről 
kimagasló templom, a már hagyomá-
nyossá vált rendezvényeink és az össze-
tartó civil szervezetek helyi értékeinknek 
számítanak. Máhr Zoltán, a Nemzeti 
Művelődési Intézet megyei irodájá-
nak koordinátora, az esemény egyik 

főszervezője elmondta, hogy szeretnék 
segíteni a helyi értéktárak létrejöttét, és 
segítséget nyújtanak, hogy minél több 
hungarikum klub jöjjön létre, és működ-
jön sikeresen. Horváth Zsolt Veszprém 
megyei országgyűlési képviselő, a tör-
vény egyik megalkotója elmondta, hogy 
szeretnének helyi értéktárakat, megyei 
és tájegységi értéktárakat, illetve lesznek 
ágazatiak és határon túliak. A nap továb-
bi részében még előadást tartott a me-
gyei értéktár bizottság három tagja is: Ju-
hász Zsófia, Demeter Zsófia és Lukács 
László professzor.

   Háden Dorina
művelődésszervező

MEGHÍVÓ

Kedves Úrhidai Polgárok!

Úrhida Község 
Településfejlesztési Akcióterv 

(2014-2020) 

készítésének,  soron következő fórumára ezúton 
tisztelettel meghívom.

A fórum helye:  Úrhida, Polgármesteri Hivatal.

A fórum ideje:  2013. október 9. (szerda) 18.00 óra

A fórum témája: Úrhida Község jövőképe

Megjelenésére és aktív részvételére számítok.

Bognár József
polgármester   

Tisztelt Lakók!
Úrhida Község Önkormányzat a településen mű-
ködő civil szervezetekkel, intézményekkel (iskola, 

óvoda) a Zrínyi utcában megvalósítandó 
közparkban növénytelepítést tervez. 

Az idei évben megrendezet ÚRHIDA NAPOK 
keretében szervezett Csülökfesztivál bevételét, a 

szervezők a Zrínyi utcában kialakítandó 
közpark és játszótér növénytelepítésének 

költségére ajánlották fel.

Várjuk azon személyek jelentkezését, akik 
szívesen részt vennének a növénytelepítésben. 

Az Önkormányzat által vásárolt növények 
ültetésére jelentkezni a Polgármesteri Hivatalban, 
illetve a helyszínen lehet ügyfélszolgálati időben. 

A szemétgyűjtés és a faültetés 
tervezett kezdési időpontja:

2013. október 12. szombat 8 óra

Gyülekező: az EGÉSZSÉGHÁZNÁL

Bognár József
polgármester

Tisztelt Lakosság!
Ezúton szeretném megköszönni a lakosság közreműködését az 
ebösszeírás lebonyolításában! 

Kérem, aki még elmulasztotta az adatlapot beküldeni, hala-
déktalanul tegye meg!

A háromévenkénti, kötelező összeírást az önkormányzatok 
ebrendészeti feladatai kapcsán, illetve a veszettség elleni oltás 
járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel kell elvégezni, 

azaz a nyilvántartás készítésének célja elsősorban a kóbor ál-
latok tulajdonosainak könnyebb beazonosíthatósága, valamint 
az oltatlan ebek kiszűrése.

Az ebtartók körében híresztelések keringenek arról, hogy az 
adatszolgáltatás célja az úgynevezett ebadó előkészítése, 
azonban kijelenthetem, hogy ilyesmiről egyáltalán nincs szó. 
Annak ellenére, hogy a törvény minden település számára 
megteremtette a lehetőséget, hogy ebadót szedjen, Úrhida 
Község Önkormányzat nem tervezi az ebadó bevezetését.
	 Boda	Zsuzsanna	jegyző
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Sok szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját 

„Magyarország szeretlek” 
elnevezésű országos kezdeményezésű programsorozatunkra!

Amit kínálunk:

Szeptember 28. szombat, Tájház:
•	 15:00 Tájház Téged vár! Ünnepi megnyitó

•	 Kiállítás, Úrhida ilyen volt, ilyen lett

•	 17:00 Így készül az úrhidai langalló!          
(tanuld és kóstold meg az úrhidai receptet a Nyugdíjas Klub segítségével)

•	 20:00 Táncház a Közösségi Házban

Szeptember 29. vasárnap:
•	 15:00 Cool-túra az Úrhidai Tanösvényen

•	 17:00 Magyarország szeretlek!  vetélkedő a Közösségi Házban

•	 19:00 Filmvetítés a Közösségi Házban

•	 21:30 Közös tűzgyújtás a Tájháznál (beszélgetés, szalonnasütés)

Töltsd Te is velünk ezt a hétvégét, és ismerd meg Magyarország, 
Úrhida titkait, szépségeit!

További információ: haden.dorina@gmail.com
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A nyári időszak alatt több változás tör-
tént intézményünk háza táján. 2013. 
július 1-től Úrhidai Tündérkert Óvoda 
néven önálló óvodaként működünk to-
vább. 

A nemzeti köznevelési törvény változá-
sainak következtében, és a vezetői kö-
tött óraszám csökkenése miatt, a fenn-
tartónk biztosított plusz egy fő óvoda-
pedagógus helyet, melyet sikerült be-
tölteni. Az új kolléganő Kertészné Vámi 
Anikó, több éves szakmai gyakorlattal 
rendelkezik.
Augusztus utolsó hetében kezdődtek 
meg a fertőtlenítési - takarítási munkák, 
hogy szeptember első napján fogadni 
tudjuk az óvodásainkat. 
Augusztus 29-én délután tanévnyitó 
szülői értekezletet tartottunk, amelyre 
meghívtuk Bognár József polgármester 
urat, aki tájékoztatta a szülőket, peda-

gógusokat a várható épületbővítésről, a 
bennünket érintő részletekről.
Szeptember 2-án reggel a 8. osztályosok 
kézen fogták az elsősöket és jelképesen 
átkísérték őket az óvodából, az iskolába!

2013/2014-es csoportbeosztások:

kiscsoport - Süni 
óvodapedagógus: 
 Faluvégi-Berki Georgina
 Kertészné Vámi Anikó 
dajka: Hegyesi Lászlóné (Erika néni)
középső csoport - Margaréta 
óvodapedagógus: 
 Bodnárné Nagy Szilvia
 Jánosi Zoltánné (Kati néni)  
dajka: Szalai Istvánné (Erika néni) 
nagycsoport - Katica
óvodapedagógus: 
 Gyüszü Melinda
 Spánitzné Pásztor Andrea 

dajka: Andocsi Tiborné (Marika né-
ni)

Óvodánk 6 – 17 óráig tart nyitva! 
A gyermekek napközbeni benntar-
tózkodása nem haladhatja meg a 
napi 8 órát!
Betegség, egyéb probléma, akadá-
lyoztatás esetén reggel 8.30-ig kér-
jük személyesen vagy telefonon be-
jelenteni a hiányzást!

Óvoda telefonszáma: 22/364 -518
e-mail cím: urhidaiovoda@gmail.
com
honlap: www.ovoda.urhida.hu
Várható programok:

Óvodai nevelési időn kívül, dél-
utáni programok: néptánc, hit-
tan, mozgásfejlesztő torna, ovis-
foci foglalkozások.

Logopédusunk Friesenhart Mihály 

(Misi bácsi) szept-
emberben felmér-
te a gyermekeket, 
akinek szükséges 
a logopédiai ellá-
tás, prevenció őket 
térítésmenetesen ellátja 
a szakember. Logopédiai 
ellátással szükséges tudnivalók-
ról szülői értekezlet keretében nyújt tájé-
koztatást Misi bácsi.
A Dunafém- Maroshegy SE közreműkö-
désével részt kívánunk venni az intéz-
ményi Bozsik programban. Az egyesület 
szervezné az ovis – foci foglalkozásokat 
is, szeptember 30-tól, hétfőnként.
Szeptember 25-én (szerda) Fut a falu, 
és futnak az ovisok is, szívesen látjuk a 
szülőket is a programon!

Október 4-én (kedden) délelőtt Ápri-
ly Géza művész úr őszi zenés műsorral 
érkezik hozzánk. Október  4-én délután 
Szép korúak napján műsort adnak a 
nagycsoportosaink is a nyugdíjas klub-
ban.
Október elején tervezünk őszi kirándu-
lást a Sárpentellei parkerdőbe.
Október 11-én (pénteken) nevelés nél-
küli munkanap lesz, az óvodapedagó-
gusok szakmai napon vesznek részt Ber-
hidán.
Október 12-én (szombaton) közösségi 
munkára várunk minden segíteni szán-
dékozót, az új közpark, játszótér parko-
sításához, amely az óvoda udvara mel-
lett kerül kialakításra!

November 11-én (hétfőn) Márton napi 
játszóházat szervezünk és lámpás felvo-
nulással zárjuk a rendezvényt.
November 13-án egészségnap lesz, a 
hónap folyamán fogadóórákat szerve-
zünk a fejlődési naplóba való betekintés-
re, a gyermekek fejlődésével kapcsolat-
ban lehet tájékoztatást kapni személyre 

szólóan.

Decemberben adventi kéz-
műves délutánokkal, ünne-
pi előzetesekkel készülünk, 
december 6-án várjuk a Mi-
kulást, december 20-án dél-
után karácsonyi ünnepség-
gel, műsorral zárjuk az évet.

Szalainé	Bozsák	Szilvia
intézményvezető

A Tündérkert Óvoda hírei
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Tanévkezdés iskolánkban
Előző számunk óta eltelt időszakban 

iskolánk neve kismértékben módosult 
fenntartónk, a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ utasítása alapján, Bat-
thyány Lajos Általános Iskola Géza Fe-
jedelem Tagiskolára.

Június 24-től július 5-ig napközis tá-
bort szervezett az iskola. A három hét-
re összesen 30 jelentkező volt, akik nap-
ról-napra változó programokon vehettek 
részt az iskola szervezésében, például 
kirándulások Székesfehérvárra és kör-
nyékére. Más napokon helyben játékos, 
szabadidős, kézműves és sportfoglalko-
zásokat tartottunk.

Tanévünk szeptember másodikán 
kezdődött a hagyományos reggeli tan-
évnyitó ünnepséggel és az azt követő 
osztályfőnöki órákkal. Néhány közérde-
kű információt emelnék ki ünnepségünk-
ről. Tanévnyitó tanulólétszámunk jelen-
leg 124 fő. 

Mint azt a médiából is folyamatosan 
hallani, sok változás van az iskolarendsze-
rünkben, így a mi iskolánkban is. Az első, 
amiről már a tavalyi tanév végén is tájé-
koztattuk a szülőket, hogy minden tanu-
lónk kötelessége, hogy részt vegyen a 
16 óráig tartó foglalkozásokon. Ez alól 
az intézményvezető adhatott a tanév vé-
gén felmentést a szülő írásbeli kérésére. 
Mivel iskolánkban igen kevesen éltek ez-
zel, így alsóban minden osztályban külön 
napközis tanórai foglalkozások lesznek, 
míg felsőben a délutáni tanulószobás ta-

nulási idő alatt az 5-6 és a 7-8 osztály lesz 
csak összevonva.

Szintén jogszabályi változás miatt az új 
kerettantervek alapján kidolgozott helyi 
tanterveinkkel tanulnak idén az első és 
ötödik osztályosok. Tájékoztatom az al-
sós szülőket, hogy a törvényi előírások-
nak megfelelően az előző évekhez ha-
sonlóan első és második osztályban fél-
évkor szövegesen értékelünk. Év végén 
azonban már második osztálytól érdem-
jeggyel minősítjük tanulóink egész éves 
munkáját. 

Vizsgák helyett a 7. osztályban év vé-
gén, és a 8. osztályban félévkor próbafel-
vételi vizsgával segítjük diákjaink felké-
szülését a felvételi vizsgára.

Az új köznevelési törvénynek megfe-
lelően az első, második és ötödik hato-
dik osztályban bevezetésre kerül a heti 5 
órás testnevelés, 3 óra az órarendbe épít-
ve, kettő pedig sportkör keretében. A kö-
vetkező években felmenő rendszerben 
folyamatosan minden osztálynak kötele-
ző jelleggel heti 5 testnevelés órája lesz. 

A tankönyveket - a minisztérium utasí-
tásának megfelelően - az első tanítási na-
pon osztották az osztályfőnökök.

Újra felhívnám arra a gyerekek és a 
szülők figyelmét, hogy egy hét áll rendel-
kezésre a tanórai mulasztások igazolásá-
ra. Betegség esetén a jogszabály azt írja 
elő, hogy csak orvosi igazolással enged-
hetjük közössége a gyermeket, azaz első 

nap kérjük bemutatni az igazolást. 

Az iskolán kívüli, iskola által szerve-
zett kötelező programokra csak orvosi 
igazolást, vagy előzetes indokolt szülői 
igazolást fogadunk el.

A tanórák előtt a becsengetés ide-
je változatlanul 7:45. Kérem ennek az 
időpontnak a pontos betartását. A késés 
fegyelmező intézkedést von maga után. 
Az ellenőrzőket a késve érkezőktől az aj-
tóban elvesszük. Természetesen a busz 
későbbi érkezése miatt nem marasztal-
juk el tanulóinkat.

Külön felhívom mindenki figyelmét, 
hogy a reggeli ügyelet 7:15 perctől kez-
dődik. Ez előtt felelősséget nem vállalunk 
senkiért.

Ezen kívül tájékoztatjuk a szülőket, 
hogy a tanórák zavartalansága miatt a 
szülők az udvaron várhatják, illetve ed-
dig kísérhetik gyermeküket. Kivétel az el-
sősök, akiket egy hétig kísérhetik a szü-
lők az osztályterembe. 

A kulcskompetenciák, alapkészségek 
és képességek fejlesztésére minden osz-
tályban kiemelt figyelmet fordítunk. Évi 
háromszor felmérjük tanulóink alapkész-
ségeinek fejlettségét hangos olvasásból, 
néma értő olvasásból, helyesírásból és 
logikából. Az országos kompetencia-
mérésre előkészítés miatt módosítottuk 
a felmérő feladatlapokat szövegértésből 
és matematikából.  Alacsony készségfej-
lettség esetén hatodik és nyolcadik osz-
tályokban többször megismételjük a fel-
mérést.

A külalakra változatlanul osztályzatot 
kapnak felsős tanulóink. A 3. és 4. osz-
tályban a tavalyi évhez hasonlóan töm-
bösítve oktatjuk az informatikát, míg a 
6-8. osztályokban a természettudományi 
tárgyakból folytatjuk a tömbösítést az 
eredményesség növelése miatt.

Az osztályfőnökök idén nem változ-
tak, de sok új tanító, tanár érkezett isko-
lánkba. Az első osztályos napközis tanító 
néni Bankó Judit, a 2. osztályos napkö-
zisünk és informatika tanárunk 6. osztá-
lyig Takács Mónika, a 3. osztályban pe-
dig Rácskai-Rátky Zsófia tanító néni lesz 
a napközis. Új rajztanárunk és napközis/
tanulószobás tanárunk Agócs Kinga, míg 
az új testnevelő tanárunk Kátay Zsanett.
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 Az osztálytermek a magasabb osztály-
létszámok miatt sajnos szinte kivétel nél-
kül módosultak.

1. osztály Kálmánné Szerényi Judit 
2. osztály Szalainé Cseh Katalin
3. osztály Kissné Körmendi Elvira
4. osztály Lencsésné Cseh Katalin
5. osztály Bognár Andrea 
6. osztály Bán-Németh Ildikó
7. osztály Szabó Gyöngyi
8. osztály Bán Balázs  

A kötelességek mellett most is nagy 
hangsúlyt helyezünk a tanórán kívüli 
programokra. A szakköri lehetőségek 
széles választékát kínáltuk a tanulóink-
nak az év elején:

• tömegsport 
• ügyes kezek (kézimunka szakkör)
• matematika logika (alsó)
• énekkar
• furulya szakkör
• természetjáró (alkalmi)
• internet
• angol
• színjátszó
• hittan
• bibliaismeret
• egészségtan
• rajz
• főző szakkör

A 8. osztályosok felvételi előkészítő-
jét magyarból hétfő-kedd 6. órában tart-
juk és matematikából csütörtök 4. órá-
ban.

Az iskolai könyvtárunk a Polgármes-
teri Hivatal tágas községi könyvtárba ka-
pott helyet, ahol gyermekeink is ideális 
körülmények között megismerkedhet-
nek a könyvtári rendszerrel és természe-
tesen kölcsönözhetnek viszonylag széles 
tanulást segítő és gyermekkönyv válasz-
tékunkból. 

A fejlesztő foglalkozásokat Kálmán-
né Szerényi Judit tartja hétfőn a 0. órá-
ban, kedden az 5. órában és szerdán a 6. 
órában a beosztott rend szerint.

A felsős matek és magyar, német, föld-
rajz korrepetálások az órarend szerint.

Alsós korrepetálásokat osztályfőnökök 
az alábbi időpontokban tartják:

1. osztály kedd és csütörtök 6. óra
2. osztály kedd 5. óra, szerda 5. óra
3. osztály szerda, csüt., péntek 5. óra
4. osztály hétfő 5. óra

Közös szülői értekezletünket szeptem-
ber 11-én 16 órától tartottuk. Az első fo-
gadóórára pedig október 9-én kedden 
16 órától várunk minden szülőt szeretet-
tel.

A hónapról hónapra változó progra-
mok sem maradhatnak el. 2012. szept-
ember 20-án pénteken rendeztük meg 
akadályversenyünket, Kissné Körmendi 
Elvira tanárnőnk szervezésében. Októ-
ber 25-én csatlakoztunk a „Fut a falu” 
futóversenyhez az előző évekhez hason-
lóan. Szeptember 30-tól október 3-ig az 
Erzsébet-tábor keretében pályázati tá-
mogatással tölthet el 20 tanulónk három 
napot a fonyódligeti Erzsébet táborba. 
Táborvezetőink Bán Ba-
lázs és Lencsésné Cseh 
Katalin pedagógusaink. 
Az őszi szünet idén is egy 
hét lesz, október 28-nov-
ember 1-ig. 

Ebben a tanévben is 
folytatódik iskolagyü-
mölcs programunk, ami-
nek keretében heti né-
hány alkalommal egy-egy 
szem gyümölcsöt vagy 
alkalmanként gyümölcs-

levet kapnak gyermekeink. Ezen kívül 
tájékozatok minden falubeli lakost, hogy 
iskolánkba egész évben lehetőség van 
használt elemek gyűjtésére a kihelye-
zett tárolóedénybe. Kérem, hogy tanuló-
inkkal küldjék be a veszélyes hulladéknak 
számító elhasználódott elemeket.

Az Úrhidai Tanulókért és Iskoláért Ala-
pítványunk 2012. évi személyi jövede-
lemadó 1%-os felajánlásaiból várhatóan 
252.106 Ft-ot könyvelhet el bevételként. 
Felajánlásaikat ezúton is köszönjük, amit 
a szülők javaslatai és a kuratórium dönté-
se alapján használunk fel, várhatóan első-
sorban ebben a tanévben is a gyermeke-
ink kirándulásának támogatására. 

Intézményünk új e-mail címe: 
urhidaiskola@gmail.com és a 
facebookon is megtalálhatnak minket.

	Liedermajer	Heléna
tagintézmény-vezető

Kellő számú jelentkező miatt az alábbi szakköröket tudtuk indítani:

Szakkör időpontja foglalkozást vezeti
sportkör hétfő, kedd 13.35-14.20 -ig Kátay Zsanett
énekkar hétfő 0. órában Bognár Andrea
ügyes kezek péntek 5-6. órában Bán-Németh Ildikó
internet kedd 6. óra és csütörtök 5.órában Szabó Gyöngyi
angol szerda és péntek 6-7. órában Brownwood Klára

furulya kedd 5-6. órában, 
szerda,csütörtök 6.órában Bognár Andrea

természetjáró alkalmi Bán Balázs
színjátszó csütörtök 6. órában Szalainé Cseh Katalin

főzőszakkör hétfőn/csütörtökön 6-7. óra 
kéthetente

Bán Balázs, 
Lencsésné Cseh Katalin

egészségtan hétfőn 7. órában Kátay Zsanett
logika szerda 6. órában Lencsésné Cseh Katalin
rajzszakkör csütörtök 16-17-ig Agócs Kinga
hittan, 
bibliaismeret csütörtök 6. órában
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Úrhida Napok 2013.
A szokásaink megfelelően, idén is 
megrendezésre került az Úrhida 
Napok programsorozat. A három-
napos esemény megnyitójának a 
Római Katolikus Templom adott 
otthont péntek délután. A buli a 
Levente téren kezdődött el, ahol 
fellépet az Adria Old Boys csapat, 
illetve Vikidál Gyula. A koncertek 
hajnalig tartottak, a jóslatok idén 
szerencsére nem következtek be, 
hiszen az első napot megúsztuk 
eső nélkül.
Szombaton korán megkezdő-
dött a nap azoknak a számára, 
akik részt vettek a XVI. Kistérsé-
gi Nyugdíjas találkozón, a XIV. 
Úrhidai Vándorkupa futballtor-
nán, illetve a VIII. Úrhidai Csü-
lök fesztiválon. Az idő szeles és 
hideg volt, ám a csapatok kedvét 
ez sem vette el. A futballpályán 
megkezdődtek a mérkőzések, a 
Levente téren készültek a jobb-
nál jobb ételek, a színpadon pe-

dig megkezdődtek 
a műsorok, illetve a 
nyugdíjas találkozó, 
ahol az esemény fé-
nyét emelte, hogy 
az úrhidai Nyugdíjas 
Klub ekkor ünnepelte 
fennállásának 25. év-
fordulóját. A „szülina-
posokat” Bognár Jó-
zsef polgármester, és 
Törő Gábor a megyei 
közgyűlés elnöke köszöntötte. 

A főzőversenyben első helyezett 
a Bokacsont csapat lett, akik hor-
tobágyi csülkös palacsintát készí-
tettek, második helyen a Zacsi-
Pack végzett, akik vargányás csü-
lökpörköltet főztek, míg a dobo-
gó harmadik fokára a Barátság 
Klub léphetett, akik úrhidai csü-
lökpörköltet készítettek. A zsűri 
különdíját az Alvégi Baráti Kör 
érdemelte ki, közönségdíjat pe-

dig a Barátság Klub 
kapta. 

A kispályás futball-
tornán nyolc csapat 
mérkőzött az Úrhi-
da-vándorkupáért. 
Első lett a Battyán 
Gyöngyszeme ala-
kulat, megelőzve az 
Úrhida FC-t, a ladányi 
Bünteam csapatát és 
az Úrhidai Fiatal AT 
gárdáját.

A fő nap színes prog-
ramjai között egye-
bek között családi 
verseny, egészség-
ügyi szűrővizsgálat, 
zumba és gót has-
tánc szerepelt. Fellé-
pett Aradszky Lász-
ló, Czédulás Felícia, 

koncertezett Roy és Ádám. A tű-
zijátékot utcabál követte kifulladá-
sig, a talpalávalót Hutvágner Péter 
húzta.

 Úrhida erdélyi testvértelepülésé-
ről, Marosludasról önkormányza-
ti és üzleti delegáció vizitált a Fej-
ér Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamaránál Székesfehérváron, a 
Gazdaság Házában. A gazdasági 
találkozót üzemlátogatás követte.

A vasárnapi nap a lovak szerel-
meseinek kedvezett, hiszen a 
futballpályán a kilátogatók Póni 
Klub Regionális Minősítő ver-
senyt tekinthettek meg. A fény és 
hangtechnikát ebben az évben is 
Csaszi és csapata biztosította. 
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Úrhidai Nyugdíjas Egyesület

A Nyugdíjas Egyesület ebben az 
évben ünnepli megalakulásának hu-
szonötödik évfordulóját. Ebből az al-
kalomból június hónapban ünnepel-
tük a negyedszázados évfordulót, 
ahol az egyesület tagjaival és ven-
dégeinkkel közösen „csomagoltuk 
ki” ajándékainkat és jó hangulatban 
emlékeztünk meg az eltelt évekről. 

Megalakulásakor az egyetlen 
szervezett formában működő civil 
szervezete volt Úrhidának, és nap-
jainkban is jelentős szerepet játszik 
a település közösségi életében. Az 
egyesület élen jár a régi szokások 
és hagyományok felelevenítésében, 
megőrzésében, továbbadásában. 
A közösség tagjaiból alakult meg 
1996-ban az „Őszirózsa népdalkör”. 
Az énekeikben megelevenedő régi 
dallamvilág a múlt század húszas, 
harmincas éveinek hangulatát idé-
zi. Az értékmentés talán legszebb 
példája, annak a régi házasságkötés-
nek a felelevenítése, melyet „Úrhi-
dai lakodalmas”-ként mutatott be az 
egyesület. A szép népszokás mellett 
az eredeti ruhák és díszek felbecsül-
hetetlen értékét alkotják, nem csak 
településünknek, hanem a sárrét né-
pi kultúrkincseinek is. 

A megalakuló nyugdíjas szerve-
zet első vezetői Orosz József (1988-
1990 között) és Szabó István (1990-

1996 között) voltak. A közösség 
múltjában meghatározó szerepet 
töltött be Pallag József, (1996-tól 
2001-ig töltötte be az elnöki tisz-
tet) aki nagyon sokat tett a telepü-
lés közösségi életéért, és kezdemé-
nyezője volt a Tájház-közösségi Ház 
létrehozásának. egyesület, 2001-től 
2005-ig Iliás Istvánné, Marika néni 
elnökségével szervezte rendezvé-
nyeit, programjait. 2005-től a szer-
vezet, mint bejegyzett egyesület, a 
jelenlegi vezetéssel tevékenykedik.

Az elmúlt években az Úrhida na-
pok egyik fontos programja az egye-
sület által szervezett nyugdíjas talál-
kozó, melyen idén a sárszentmihályi 

a sárkeszii valamint a nádasdladányi 
nyugdíjasokat láttuk vendégül. Az 
évforduló alkalmából mindenki nagy 
örömére szolgált az önkormányza-
tunk ajándéka, Aradszky László mű-
sora. 

Idén is készülünk a Márton napi 
rendezvényünkre, amely nem csak 
egy a múltban gyökeredző hagyo-
mány, hanem emléke az itt élt és élő 
úrhidai emberek áldozatos munká-
jának is.

Egyesületünk eddig tette, és úgy 
gondolom a jövőben is olyan kö-
zösségként teszi a dolgát, szervezi 
programjait, amelyben minden ta-
gunk örömét leli és erősíti benne az 
összetartozás érzését, a közösségi 
szellemet. Öröm számunkra, hogy 
a régi tagjaink mellett új tagokat 
is köszönthettünk sorainkban. Az 
egyesület alapszabályában nincs ki-
zárólagossá téve, hogy csak nyugdí-
jas lehet tag, így mindenki számára 
nyitott közösség vagyunk, és várunk 
minden olyan embert, aki szívesen 
részt venne egyesületünk életében.

Polyák	István	
Úrhidai	Nyugdíjas	Egyesület	Elnöke		
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Idén szeptember 14-én 
került megrendezésre az 
úrhidai szüreti felvonu-
lás. Az esemény esővel, 
széllel, esernyőkkel, ám 
a körülményekhez képest 
nagy lelkesedéssel és jó kedvvel indult. 
A felvonulók, lovas kocsik a Levente té-
ren gyülekeztek. Több szomszédos tele-
pülésről is érkeztek hozzánk felvonulók, 
akiknek nagyon örültünk. Közel 30 fiatal 
öltött népviseletet és járta el a kijelölt 
megállókban a már előre begyakorolt, 
közös táncot. Több helyen is sütemény-
nyel, üdítővel, borral várták a felvonuló-
kat a lakosok. A felvonulás alatt a zenét 
a Császár és a Petőcz család biztosította. 

Időközben az idő is kegyes lett 
hozzánk, hiszen elállt az eső. A 
közel 4 órás felvonulást köve-
tően a résztevőket a Tájháznál 
látták vendégül, ahol a jó kedv 
és a szórakozás tovább folytató-
dott. Némi pihenés után a Szü-
reti bál következett, melynek a 
Közösségi Ház adott otthont. 
A zenét Örsi István biztosítot-
ta. Szeretnénk megköszönni 
a lovasoknak, táncosoknak, 

felvonulóknak, vendég-
váróknak, nézelődőknek, 
hogy ismét emlékezetessé 
tették az Úrhidai szüreti 
felvonulást és bált.

Itt van az ősz, itt van újra. Becsenget-
tek az iskolákban, és megkezdődött egy 
újabb tanév. A So To Karate Kan SE 
karatékáinak azonban már augusztus 
eleje óta zajlanak az edzések. Az egy 
hónapos pihenő időt próbálta mindenki 
hasznosan eltölteni, sokat pihenni, utaz-
gatni, regenerálódni az új versenysze-
zon megkezdése előtt.

Augusztusban már is egy igazi nagy 
feladat várt kis sportolóinkra, hisz fel-
léptünk az Úrhidai falunapon. Minden-
ki nagy izgalommal várta a bemutatót, 

mert itt a falu apraja és nagyja előtt 
kellett bizonyítaniuk a karatéban va-
ló jártasságukat. A bemutatót követő 
vastapsot hallva örömtől sugárzó arc-
cal, boldogan jöttek le a színpadról 
karatékáink. 

Szeptemberben megkezdődtek a 
válogatott edzések is, ami még egy 
plusz teher annak a kis csapatnak, akik 
rendszeresen részt vesznek még eze-
ken a közös felkészüléseken. Az őszi 
versenyszezon októberben kezdődik 
számunkra egy kisebb hazai verseny-

nyel, majd két külföldi és egy újabb ha-
zai verseny következik a sorban. Remél-
jük versenyzőink sikeresen teljesítik a 
feladatot, és örömmel számolhatunk be 
az eredményekről!   

A polgárőr fórumok visszatérő té-
mája a polgárőr igazolványok készíté-
se körül kialakult anomália. 

Egyesületünk tagságának nagy része 
már eleget tett a törvényi előírásnak, 
és járt az Okmányirodában, ennek kö-
szönhetően a közelmúltban már át is 
vehették az új polgárőr igazolványokat. 
Azok, akik még nem rendelkeznek ezen 
okmánnyal, a szeptemberi hónapban 
egy előre egyeztetett időpontban lehe-
tőséget biztosít az Okmányiroda, hogy 
részükre is időben elkészülhessen az 
igazolvány. 

A fentiekből is látszik, hogy a meg-
növekedett adminisztrációs munka és 
kötött szabályozás miatt érezhetően 
csökkent a polgárőrök által teljesített 
szolgálati órák száma. Az elnökség 
próbál odahatni, hogy polgárőr társa-
ik ne nyögvenyelősen, muszájból vé-
gezzék önként vállalt tevékenységü-
ket, hanem elhivatottságból, a közös-
ségért dolgozva álljanak szolgálatba. 

Tudja mindenki, hogy nehéz körül-
mények között kell helyt állnia a pol-
gárőröknek minden településen, és a 
megváltozott törvényi szabályozás még 
jobban megnehezíti az amúgy önkén-
tes feladatvállalást. 

Egyesületünk mindezek a nehézségek 
ellenére végzi feladatát az éjszakánkén-
ti járőrözést, közös szolgálatteljesítést a 
rendőrséggel, rendezvénybiztosításo-
kat, és eleget tesz minden egyéb felké-
résnek, ami a településen működő civil-
szervezetek, intézmények részéről érke-

zik. Hamarosan megújult külsővel, az 
új polgárőr egyenruhában láthatják a 
településen élők szolgálatvégzés köz-
ben polgárőreinket.

A közel jövőben tervezzük a „Fiatal 
polgárőr” program bevezetését tele-
pülésünkön is. Remélve, hogy a fiata-
lok között is megtaláljuk majd azokat, 
akik szívesen vesznek részt ebben az 
önkéntes feladatban.

Polgárőr 
hírek

Karateklub élete

Szüreti felvonulás 2013.
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•	2013. augusztus 9-én az Úrhidai napok, és második éve az 
egyházközségi kiállítás megnyitása volt a templomban.

•	Szombaton közös főzés volt a templomkertben, a temp-
lomban vetítés, és a kiállításra betérő érdeklődőknek 
tartottunk tárlatvezetést. Tartalmas, szép nap volt. Köszönet 
mindenkinek, aki a kiállítás összeállításában és a lebonyolí-
tásban segédkezett.

Fontos aktualitások
2013. szeptember 30-án (hétfőn) 17:30-kor az Úrhidai 
Egyházközség nyílt fórumot szervez, melyre minden úrhidai 
lakost szeretettel meghívunk a konstruktív együttműködés 
reményében.

Témája: 
•	hitoktatás
•	hitélet
•	egyházközség gazdálkodása, egyházközségi hozzájáru-

lás …
•	 temetőrend

Egyházközségi programok
•	2013. október 6-án 8:00-kor betegek szentségének 

kiszolgáltatása a szentmisén 
•	Adventi készületek keretében a várakozás négy hetében 

péntekenként gyertyagyújtási műsoros programot szer-
vezünk a több éves hagyománynak megfelelően
• November 29-én 17:30-kor az úrhidai óvodások sze-

repelnek
• December 6-án 17:30-kor az úrhidai iskolások műsora
• December 13-án 17:30-kor Nyugdíjas Klub hagyo-

mányőrző műsora
• December 20-án 17:30-kor Úrhidai Egyházközség ad-

venti műsora, valamint a „Falu Karácsonya” rendez-
vény a templomban, templomkertben karácsonyfa és 
betlehem felállítása

ÚRHIDAI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

Szentmisék rendje:

2013. október 6. (vasárnap) 8:00 óra – Betegek szentsége
2013. október 31. (csütörtök) 17:30 óra – Mindenszentek 
2013. november 3. (vasárnap) 8:00 óra
2013. november 9. (szombat) 17:30 óra
2013. november 17. (vasárnap) 8:00 óra
2013. november 23. (szombat) 17:30 óra
2013. december 1. (vasárnap) 8:00 óra – Advent I. 
2013. december 7. (szombat) 17:30 óra – Advent II.
2013. december 15. (vasárnap) 8:00 óra – Advent III.
2013. december 21. (szombat) 17:30 óra – Advent IV.
A karácsonyi szentmisék rendjéről a híveket a templom-
ban szórólapon, illetve plakáton értesítjük.

Pályázati 
felhívás

Az Úrhidai Egyházközség és
 Úrhida Község Önkormányzata 

„Adventtől betlehemig” 
címmel 

rajz és kézműves versenyt hirdet 
óvodás és általános iskolás 

korosztály részére. 
Eredményhirdetésre, és a beérkezett 

alkotások kiállítására a 
„Falu Karácsonya” rendezvény 

keretében a templomban kerül sor. 
Az első három helyezett 

díjazásban részesül.

Egyházközség hírei
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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: 20/ 390-4532
Rendelési idô:  
Hétfô: 08.00-12.00
Kedd: 14.00-18.00
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 (Szabadbat-
tyán):
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


