
ÁTADÁSRA KERÜLT A KÖRFORGALOM!

Júliusban elkészült és a hivatalosan is átadásra került a
Fehérvár-Úrhida és a Szabadbattyán-Veszprém összekötő út 
kereszteződésében kialakított körforgalmi csomópont. A sza-
lagátvágással tarkított ceremónián Törő Gábor országgyűlési 
képviselő hangsúlyozta: a közeli településeken élők, erre 
autózók régi vágya teljesült a beruházással, hiszen nagy 
veszélyt jelentett a közlekedőre a kereszteződés. A 157.5 
milliós beruházás nem hivatalos átadása az Úrhida Napok 
programsorozat keretében folytatódott, ahol is egy körforga-
lommal díszített torta felszeletelése jelezte az Úrhidaiak régi 
vágyának beteljesülését.
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Október 13-14-én ruhabörzét tartunk 
az óvoda tornaszobájában. 
Átmeneti és téli ruhákat, cipőket,
játékokat stb. árulunk.
Aki árulni szeretne, az óvoda 
hirdetőtábláján tud jelentkezni.
További információt a 70/254-0085 
telefonszámon tud kérni.
Sok szeretettel várunk Mindenkit.

                      Köszönettel a Rendezőség

Mint azt a korábbi számban olvashatták minden negyedévben 
szeretnénk egy a településünkön élő, valamiben kimagaslót 
alkotó személyt bemutatni, akire büszkék lehetünk, példaként 
szolgálhat számunkra.

Majoros Andor

2009. szeptemberében, mint „gyütt-mentek” csatlakoztunk és 
gyarapítottuk Úrhida népszámlálási statisztikáját feleségemmel, 
Beátával, az akkor 4 és fél éves Zsófi  lányommal és mínusz 1 hó-
napos Dórikánkkal. Azóta is csak gyüvünk és megyünk Úrhida és 
Székesfehérvár között, hiszen mind a négyünk „munkája” odaköt 
minket.
Viszont ami ideköt, az nem más, mint a Szüret utca békessége, a 
feltétel nélkül számítás jó szomszédjainkra, egyben barátainkra, 
valamint az, hogy nem kell gyermekeinkre nyomkövetőt aggatni, 
ha ki mennek játszani.

1970. április 15-től, szüle-
tésem napjától én is a meg-
szokott karriert futottam 
be, ovi, általános iskola és 
a középiskola. Ezután az 
agráriumot boldogíthattam 
volna, miután végeztem a 
Gödöllői Agrártudományi 
Egyetem Állattenyésztői 
Szakán, de „szerencsére” 
első szerelmem – a néptánc, 
közbeszólt.
8 éves koromban az 1977-es 
Ki Mit Tud szóló néptán-
cosa, Szögi Csaba látványa 
és édesanyám 100 forintos 
„ösztöndíja” indított el a mai napig is életemet meghatározó úton.
1984-től a székesfehérvári Alba Regia Táncegyüttes tagjaként 
érlelődtem, s váltam az együttes tánckarvezetőjévé, majd testvé-
remmel, Majoros Róberttel művészeti vezetővé.

A Táncművészeti Főiskolai diploma megszerzése után a mai na-
pig is, - mint néptáncpedagógus -, igyekszem tovább adni a nép-
tánc iránti szeretetet és lelkesedést, amivel mestereim, Kovács 
Dodi, Gazdag Béla és Botos József ”megfertőztek”.
Jelenleg a székesfehérvári Alba Regia Táncegyesületben, mint 

művészeti menedzser és kulturális programszervező munkálko-
dom. Ezen kívül a Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál 
szakmai igazgatása is az én feladatom, amire reményeim szerint 
már sok úrhidai ellátogatott.

Családom és a néptánc mellet azonban létezik még egy szerelem, 
a muzsika.

Autodidakta tanultam furulyázni, akusztikus gitáron játszani, míg 
rátaláltam az „igazira”.
Basszusgitárosként a 1990-es évek fehérvári Rocky Clubjának 
zenekara - a „Rövidzárlat” -,után a Coco-Loco zenekarral kész-
tettem a közönséget a „csípőtekerésre”.
Talán emlékeznek a 2014-es, vagy az idei augusztusi úrhidai
falunapokra?

Aki nem (és nem a pálinkák miatt), kérem jelezze Polgármester 
Úr felé, ha későbbiekben részese szeretne lenni egy igazi latin 
partynak.

Gyorsan elrepült a nyár és szeptember első napjával megnyitotta 
kapuit az óvoda! A nyár folyamán megszépült a játszóterünk, 
újrafestették a játékokat.
A csoportok kialakításánál törekedtünk a korosztályonkénti ho-
mogénebb összetételre így két kiscsoporttal egy középső- és egy 
nagycsoporttal indul az új nevelési év.

Felhívnám a fi gyelmet, hogy a kötelező óvodáztatás azokra a 
gyermekekre érvényes, akik 2016. augusztus 31-ig betöltötték 3. 
életévüket. 
Az óvoda épületének bővítése okán szerencsés helyzetben va-
gyunk, mert minden jelentkezőt tudtunk fogadni, azokat is, akik 
fél éven belül betöltik 3. életévüket! Még mindig van lehetőségünk 
óvodás gyermek fogadására, folyamatosan évközben is szeretet-
tel várjuk a kicsiket!

Az intézmény személyzeti ellátottsága is megfelelő. Ősszel nyug-
díjba vonul két dajka nénink, ők már a felmentési idejüket töltik. 
Helyükre került két új dajka néni, valamint az üres óvodapedagó-
gusi állást is sikerült betölteni, továbbá egy kolléganő gyed-ről 
tért vissza.

Elbúcsúztattuk nyugdíjas kolléganőinket augusztus végén, bizony 
nehéz szívvel engedtük el őket! Andocsiné Marika néni 28 évet, 
míg Hegyesiné Erika néni 8 évet dolgozott intézményünkben, 
sok-sok kellemes emléket felidézve köszöntek el tőlünk. Ezúton 
is kívánunk nekik hosszú, tartalmas, boldog nyugdíjas éveket!

Tisztelt Úrhidaiak!

Kedves Olvasók!

A Tündérkert Óvoda híreii
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Folyamatosan zajlanak a 
szülői értekezletek ahol 
tájékoztatást, kapnak a 
szülők az aktualitásokról, 
az első félév program-
jairól. Novemberben 
fogadóórákra várjuk 
a szülőket, ahol saját 
gyermekeik fejlődéséről 

informálódhatnak a pedagógusoktól. Aki esetleg lemaradt a 
szülői értekezletről, nem tud megjelenni a fogadóórákon, kérem, 
bizalommal forduljon a csoportos óvó nénikhez, akik külön 
időpontban szívesen tájékoztatják Önöket!            

Csoportbeosztások:

Csiga (kis) csoport:
Faluvégi-Berki Georgina és Tabacsik Melinda

Dajka: Kőnig Krisztina

Süni (kis) csoport:
Kertészné Vámi Anikó és Rozsné Homoki Mariann

Dajka: Pallagné Pajor Erika

Méhecske (középső) csoport:
Jánosi Katalin és Harangozó Renáta
Dajka: Szalai Istvánné (Erika néni)

Katica (nagy) csoport:
Gyüszü Melinda és Erdélyi Andrea 

Dajka: Kovács Istvánné (Zsuzsa néni)

Főzőkonyhánkon a szakácsnőnk Keserű Józsefné (Éva) irányí-
tásával készül a fi nom ebéd, reggeli és uzsonna, a segítője Berki 
Istvánné (Aranka). 
Nálunk fokozatosan az elmúlt években már bevezetésre került 
az egészségesebb, só és cukor szegény főzés/étkeztetés így a 
gyerekek is hozzászoktak. A konyhánk biztosítja az iskolások, a 
nyugdíjasok és vendégebédet igénylők étkeztetését is. Jelenlegi 
konyhai kapacitásunk sajnos nem teszi lehetővé, hogy minden 
vendégétkezőnek biztosítsunk ellátást, elsődlegesek az óvodás-
iskolás gyerekek és dolgozók, valamint a nyugdíjasok. 
Az élelmezésvezetőnk Boda Bernadett, aki szívesen informál 
minden érdeklődőt az étkezéssel kapcsolatosan. Továbbá nála 
lehet befi zetni és lemondani az étkezést, elérhetősége:
22 / 364-518 vagy urhidaiovodaelelmezes@gmail.com.
Az óvodás gyermekek ingyenes étkeztetésére is van lehetőség 
2015 szeptemberétől, amennyiben a szülő nyilatkozata alapján 
jogosult a kedvezmény igénybevételére. Ezzel kapcsolatos infor-
mációk, nyilatkozat az óvodában kérhető illetve a honlapunkról 
letölthető www.ovoda.urhida.hu!

Logopédusunk Friesenhahn Mihály elkezdte felmérni, szűrni 
az 5. életévüket betöltött gyermekeket illetve azokat is, akiket a 
szülők jeleztek nála. Misi bácsi minden pénteken tart fogadóórát, 
a fejlesztőszobában lehet őt megtalálni, kérem, forduljanak prob-
léma esetén hozzá!

A délutáni külön (térítéses) programokra már lehet jelentkezni az 
ovi hirdetőtábláján elhelyezett jelentkezési lapokon. A várható 
programok: karate, népi tánc, játékos angol, mozgásfejlesztő tor-
na, foci, hittan.

Házirendünk alapján reggel 8.30-ig lehet beérkezni az óvodába, 
utána zárjuk a bejárati ajtót. Kérem a kedves szülőket gyerme-
keik érdekeit szem előtt tartva szíveskedjenek betartani az óvoda 
házirendjét!
Felhívom szíves fi gyelmüket, hogy az átjáró ajtó az óvoda-kony-
ha között az óvodai személyzet számára használható! A szülőket 
kérem, hogy kizárólag a főbejáratot használják a gyermekek biz-
tonsága érdekében! A régi bejáratot csak az iskolások használják!

Mivel napirend alapján dolgozunk, meghatározott időben vannak 
az étkezések, a tevékenységek, pihenőidő! Az óvodáskorú gyer-
mekek számára biztonságot nyújtanak az azonos időben történő 
események.
Az ebédet követően 12.15 órától lehetőség van elvinni a gyerme-
keket 12.45-ig. Az óvoda ajtaját délután 15 órától nyitjuk újra, a 
csendes pihenőt követően, 17 óráig a nyitva tartás végéig.

Délelőtt a pedagógiai programunkban meghatározott nevelési 
munka folyik, délutánonként lehetőség van több külön program 
között választani, ezek a foglalkozások várhatóan szeptember 
végétől elindulnak, de be lehet csatlakozni egy-egy csoporthoz 
év közben is.

A tornaszobát az iskolai alsó tagozat is használja a megnöveke-
dett óraszámuk miatt, segítjük a kisiskolások testnevelési óráit. 
Napközben az ovisok tornáznak bent, rossz idő esetén, ha az 
udvar nem alkalmas a kinti levegőzésre szintén a tornaszobába 
szervezünk programot. Kéthetente pénteken a baba-mama klub-
nak továbbra is helyet adunk!

Szeptember 12-én (hétfő) 
részt vettünk szokás 
szerint a „Fut a falu”
programon. 
Szeptember 15-én (csü-
törtök) és 28-án (szerda) 
kirándulást tervezünk a 
Sóstói tanösvényen.

Október 13-14-én (csütörtök-péntek) ruha- és játékbörzét szervez 
a Szülői Szervezet, helye a tornaszoba! Minden érdeklődőt szí-
vesen látunk jó minőségű őszi-téli ruhákkal és kedvező árakkal!

Egész évben folyamatosan gyűjtjük a Pet palackot és a papírhul-
ladékot az óvoda épülete mellett elhelyezett konténerekbe. Nagy 
örömünkre sokan részt vesznek a szelektív hulladékgyűjtési
akciónkban, ezzel is támogatva a környezetvédelmet, a gyerme-
kek szemléletformálását.
Óvodánk alapítványa csatlakozott egy kupakgyűjtő akcióhoz, 
amely december 09-ig tart! Örömmel fogadunk mindenféle



műanyag kupakot (üdítő, ásványvíz, tej, tejszínhab, sampon,…
stb). Az összegyűjtött kupakokat az ovi előterében elhelyezett 
kosárba kérjük elhelyezni! Köszönjük!

Ezúton is köszönjük Szabó Jánosnak a szíves hozzájárulását, ami-
vel óvodánk családi napján május 20-án támogatta a rendezvény-
ünket, biztosítva vízadagolókat, szikvizet a meleg napon!

Alapítványunk nevében is köszönjük a település lakosainak, a 
szülőknek szíves támogatásukat, a 2015. évben felajánlott adó 
1%-ból 277.301.- Ft érkezik hozzánk, amelyet a gyermekek ja-
vára fordítunk.
Alapítványunk támogatásának köszönhetően a két kiscsoport 
részére szereztünk be paplan- párna garnitúrát 150.000.- Ft ér-
tékben, mozgásfejlesztő továbbképzésen vettek részt a pedagó-
gusaink júniusban, erdei óvoda programot is megvalósítottunk 
tavasszal a nagycsoportosaink részvételével!
        
 Bozsák Szilvia
 óvodavezető

Az előző számunk óta eltelt időszakban Géza Fejedelem Általá-
nos Iskolánkban a következő események történtek:
 

Június 20-tól július 1-ig 
napközis tábort szervezett 
iskolánk. A táborban 20-
30 fő vett részt, főként 
alsósok. Többségében 
helyben szervezett prog-
ramok voltak, négy nap 
kirándultak a gyerekek 
változó helyszínekre: a 

Sárpentelei Parkerdőbe, a székesfehérvári strandra és történelmi 
parkba, Agárdon kenutúráztak, Siófokon kalózhajóztak. A helyi 
foglalkozásokon főként sport, kézműves és játékos foglalkozáso-
kat, aszfaltrajzversenyt szerveztek, lovagoltak, kerékpároztak, de 
egy nap főzhettek is diákjaink.
 

Tanévünk szeptember elsején kezdődött, a hagyományos reg-
geli tanévnyitó ünnepséggel és az azt követő osztályfőnöki órák-
kal. Néhány közérdekű információt emelnék ki ünnepségünkről, 
szülői értekezletünkről. Tanévnyitó tanulólétszámunk jelenleg 

140 fő, 12-22 fős osztálylétszámokkal. Tanévünkben két új 
tanár érkezett: Somogyi Brigitta rajz, és Vígvári Dénes technika 
tanár. Utazó pedagógusaink, logopédusunk és gyógypedagógu-
saink fejlesztik részképesség problémával küzdő gyermekein-
ket. Két nap pedagógiai asszisztens, és hetente rendszergazda 
segíti munkánkat. Hittant oktatóink: Hegedűs Angelika katolikus,
Szabó Virág református, Gerő Veronika HIT Gyülekezete hit-
oktatója. A tanulási problémával küzdő szakvéleménnyel 
rendelkező gyerekek esetében a többi tanulóhoz képest 10% pont-
tal csökkentjük a ponthatárokat.
A törvényi előírásoknak megfelelően minden tanulónk köteles-
sége, hogy részt vegyen a 16 óráig tartó foglalkozásokon. Ez 
alól az intézményvezető adhat felmentést a szülő írásbeli kérésére. 
Mivel iskolánkban igen kevesen éltek ezzel, így alsóban minden 
osztályban külön napközis tanórai foglalkozásokat tartunk, míg 
felsőben a délutáni tanulószobás tanulási idő alatt az 5-8 és a 6-7 
osztály van összevonva.
Ezen kívül tájékoztatjuk a szülőket, hogy a tanórák zavartalan-
sága miatt a szülők az udvaron várhatják, illetve eddig kísérhetik 
gyermeküket. A napközis tanórák védelme miatt pedig csak 14.30 
óra előtt és 15.30 óra után engedélyezzük a rendszeres eltávozást. 
Tanulás tanítása órákat vezettünk be alsóban főként délután, 
felsőben pedig év kezdéskor és félévkor. Reméljük, hogy ezzel 
nemcsak a tanórák lesznek még érdekesebbek, hanem az otthoni 
tanulás is könnyebb és eredményesebb lehet.
Felsőben a tisztasági verseny helyett magatartás versenyt indítot-
tunk. 
Ökoiskolaként idén üdítős kupakokból tervezünk közösen készíte-
ni iskolánk kerítésére egy fi gyelemfelhívó alkotást. Az ökoiskola 
céljaihoz igazodva tervezzük a bekapcsolódást a fenntarthatóság, 
digitális pénzügyi tudatosság és a megszokott Happy témahétbe.
Pályázunk a Boldog Iskola cím elnyerésére, nyertes pályázat
esetén 1-5. osztályban tartunk boldogságórákat.
Idei évben induló szakköreink az ügyes kezek, furulya, énekkar, 
logika, főzés, internet, rajz, angol, kerékpáros és tánc szakkör. 
Korrepetálásokkal, fejlesztő, logopédiai, gyógypedagógiai fog-
lalkozásokkal, felvételi előkészítővel segítjük tanulóink eredmé-
nyes előmenetelét.
Szeptembertől jogszabályban rögzítették 1. és 2. osztályban az 
óránkénti negyed órás játékos foglalkozásokat, amit mi eddig is 
minden osztályban alkalmaztunk.
A köznevelési törvénynek megfelelően minden osztályban beve-
zetésre kerül a heti 5 órás testnevelés, amiből két óra sportkör, 
de nálunk minden óra az órarendbe épített. Testnevelés órák kere-
tében néhány osztály úszik (2., 5. osztály) és a költségvetési tá-
mogatástól függően második félévben lovagolnak (1., 2., 3., 5., 
6., 7. osztály) is. 
Fut a falu programunkat szeptember 12-én 9 órától rendez-
zük meg. Akadályversenyt szeptember 16-án tartunk a Pentelei 
Parkerdőben. Erzsébet tábor idén szeptember 26-28-ig Zánkán 
lesz. Az első fogadóórát október 5-én, szerdán 16 órától tartjuk. 
Jogszabály alapján május 24-én zajlik szövegértésből és matema-
tikából az országos kompetenciamérés a 6. és 8. osztályban, és 
május 17-án ugyanezekben az osztályokban németből történik 
a mérés. Kérem a szülőket, ha bármilyen adatukban változás 
következik be, azt a törvényi előírások szerint 8 napon belül 
jelentsék!
Intézményünk honlapja http://www.urhidaiskola.hu/ címen 
elérhető, email címe: urhidaiskola@gmail.com és a facebookon 
is megtalálhatnak minket.
 Liedermajer Heléna
 tagintézmény-vezető
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Tanévkezdés iskolánkban



Idén XIV. alkalommal rendeztük meg az Úrhidai Napokat.
A program sorozatra 2016. augusztus 12.-13.-14.-én került sor.
A hétvégi programokat a pénteki ünnepélyes megnyitóval kezd-
tük, a Római Katolikus Templomban, melyen megtekinthetőek 
voltak Polyák István festőművész Sárvíz és környéke című alko-
tásai. Az est folytatásaként a székesfehérvári EVM zenekar lé-
pett fel, rock zenéjükkel hatalmas sikert arattak. A rock őrületet
RETRO DISCO váltotta fel, amely Császár Józsi köz-
reműködésével zajlott, ahol, a fi atalok és az idősebbek is hajnalig 
táncolhattak a Szabadidőparkban.

A szombati folytatásban már korán reggel gyülekeztek a XI. 
Úrhidai Csülökfesztivál résztvevői. Miután elfoglalták helyeik-
et és kipakoltak neki is láttak a főzésnek. Amíg a főzőverseny a 
park egyik oldalán zajlott, a másik felén a sporté volt a főszerep. 
Ugyanis ebben az időben zajlott a XVII. Úrhidai Vándorkupa 
futball torna. 

Ahol a csapatok a hőség 
ellenére nagyon el-
szántan fociztak. Köz-
ben megérkeztek a III. 
Úrhidai Veterán Autó 
találkozóra az autók és 
motorosok is. Ekkora 
teljesen benépesült láto-
gatókkal, résztvevőkkel, 

fellépőkkel a Szabadidőpark. Gyermekprogramok is zajlottak, a 
gyermekek egésznap élvezhették a légvárak fantasztikus világát. 
A gyermekjóléti szolgálat pedig arcfestéssel és csillámtetoválás-
sal várta a kicsiket és nagyokat egyaránt. 
A színpadnál átadásra kerültek az Úrhida Községért Kitüntető 
címek, amelyeket Bognár József polgármester úr adott át: Kubik 
Antalnénak, Szűcs Imrénének és Szöke Gábornak 

Ezek után a XIX. Kistérségi
Nyugdíjas találkozótól volt
hangos a környék. Melyen 
az alaphangulatról Hege-
düs Gergő gondoskodott. 
Az énekkórus népdalokat 
adott elő, hagyományőrző 
ruhákban, népviseletben.
A nézőtér teljesen megtelt. 
Ezt követően a körforgalom átadásának ünnepe zajlott Törő Gá-
bor országgyűlési képviselővel. Ahol a közösség megkóstolhatta 
a körforgalom „ízét”.
Ezt követte Tarnai Kiss László dalénekes műsora. Magyar nóták, 

operettek és könnyű zenei számok hangzottak el sok humorral,
a közönség nagy örömére.

A délutánt az Úrhidai Táncimádók folytatták, Meglepetés
táncukkal.
Ezek után következett Éles István humorista műsora. A nézőtér 
a nevetéstől harsogott, kicsik és nagyok egyaránt jól érez-
ték magukat. Mindezek után Zumba Petrával és a lányokkal 
mondanom sem kell, hogy ismét egy szuper műsorral érkeztek 
hozzánk. Közeledett az este megérkezett a Coco Loco együt-
tes, csípőtekerőstrópusikarneválzene műsorukkal szórakoztatták 
tovább a közönséget, akik maguk is táncra perdültek a nézőtéren. 
           
Az est folytatásában ismét sztárvendégeket köszönthettünk a szín-
padunkon, bátran mondhatom, hogy a nézőtér, zsúfolásig megtelt. 
Az ANIMAL CANNIBALS látogatott el hozzánk. Fergeteges 
buli vette kezdetét, jó 
hangulatban vidáman telt 
az este. 
Záró látványosság volt a 
Tűzijáték, amit minden-
ki nagyon várt. Látványa 
mindenkit ámulatba ej-
tett. De az est még itt sem 
ért véget, hiszen kez-
detét vette az Utcabál, 
Hutvágner Péter gondoskodott a fergeteges hangulatról, kitűnő 
zenéről. 

Vasárnap a Póni Klub Regionális Minősítő versenyét tartották az 
Úrhidai Lovas Egyesület lovardájában.
Köszönjük szépen mindenkinek, aki munkájával hozzájárult, 
hogy idén is ilyen jól sikerüljenek az Úrhida Napok. Reméljük, 
nem szakad meg ez a hagyomány és a több napos programsoroza-
tunkat jövőre is ilyen nagy sikerrel rendezhetjük meg Úrhida és a 
környező települések nagy örömére!

A XIV. Úrhida napok szervezésében megrendezésre került verse-
nyek eredményei:

XVII. Úrhida Vándorkupa futball torna:
I. helyezett: Sárszentmihály

II. helyezett: Sárkeszi
III. helyezett: Barátság Klub /Úrhida/

Legeredményesebb játékos: Klémán Máté /Sárszentmihály/
Legjobb kapus: Horváth Zsolt /Sárkeszi/

XI. Úrhida Csülökfesztivál: 
Zsűri: - Mihályi Csaba - Franco étterem és pizzéria tulajdonosa
- Gál József - Velence korzó étterem és pizzéria konyhafőnöke

I. helyezet: Fehérvári Borbarátok- Flamand barna sörös csülök
II. helyezet: Kőszárhegyi alvégi baráti kör- Székelykáposzta 

csülökkel
III. helyezet: Kovács Péter és Barátai - Csülkös-babos pacal
Különdíjas: Úrhidai Táncimádók- Csülökkel töltött Lángos

A legtöbb ételjegyet összegyűjtött Különdíjas: Barátság Klub- 
Csülök Gulyás

A csülökfesztiválon 17 csapat főzött.

III. Úrhidai Veterán autó találkozó:
A”szépségversenyen” első helyezést ért el Csizmadia Károly 

tulajdonában lévő VOLGA M 21-es rendőrségi autó.
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VI. Póni Klub Regionális Minősítő 
Verseny Úrhida

Immár 6. éve kerül megrendezésre Úrhidán a Póni Klubos verse-
nyünk, ami a 3 napos Úrhidai Napok keretein belül zajlik vasár-
nap. A versenyt megelőzően nagy készülődések folytak egész 
héten, amiben sokat segítettek versenyzőink, szüleik és család-
tagjaik. Idén 136 starttal büszkélkedhettünk, 16 egyesületből, 
Dunántúli régiókból érkeztek hozzánk pónikkal és nagy lovak-
kal a részt vevők. Délelőtt Fsz1, Fsz2, Fsz3 zajlott a futószáras 
körben, illetve C2, B1-es verseny számok a díjlovas négyszög-
ben. A déli eredményhirdetést követően folytatódtak a délutáni 
versenyszámok, az első díjlovas négyszögben D1, illetve a hátsó 
nagy pályánkon az ugró verseny számok folytatódtak ezek vé-
gén eredményhirdetés. Hazai versenyzőink nagy számban vettek 
részt, sokan közülük  eredményesen zárták a napot; 3 aranyérmet, 
2 ezüstérmet és 1 bronzérmet szereztek.

Fsz1
1. Madár-Sipos Virág Csibész (7-9 évesek)
5. Dala Tamás Dalia (7-9 évesek)
1. Bordács Luca Csibész (10-12 évesek)
1. Honfi  Alexandra Csibész (13 évestől)

Fsz2
4. Oláh Sarolta Fanni Csibész (7-9 évesek)
5. Huják Eszter Jázmin Csibész (7-9 évesek)
7. Kotsis Nóra Csibész (7-9 évesek)
6. Németh Eszter Csibész (10-12 évesek)
10. Mesits Anna Katalin Csibész (10.12 évesek)

D1
2. Juhász Adél Szilaj (kezdő gyerek póni)
3. Juhász Adél Bonifác (kezdő gyerek póni)
6. Fodor Kíra Bonifác (kezdő gyerek póni)
7. Fodor Kíra Szilaj (kezdő gyerek póni)
5. Pákozdi Petra Szamba (kezdő gyerek nagyló)
2. Havlik Regina Gentlemen (kezdő ifi  nagyló)

C2
9. Havlik Regina Gentlemen (kezdő ifi  nagyló)
11. Bordács Dorottya Szamba (kezdő ifi  nagyló)

Külön köszönet az Önkormányzatnak a hangosításért, a padok 
és asztalok valamint a mobil toalettek biztosításaiért. Továbbá 
köszönjük az Úrhidai Lovas Egyesület tagjainak és barátainknak 
segítő munkájukat. A verseny balesetmentesen lezajlott.
Szeptember 30- Október 2. között megrendezésre kerül Balaton-
világoson a Póni Klub Országos Bajnoksága, amire mi is nagy 
létszámmal készülünk.
Lezajlottak a nyári táboraink és közben vége lett a nyárnak. Őszi 
szünetben őszi lovas tábort szervezünk minden kedves érdeklődőt 
szeretettel várunk. Programjaink: Lovaglás, Lovas torna, Lovas 

kocsizás, Pony-sulkyzás, Lovas sorverseny, Ló szépség verseny, 
stb. További képek a táborainkról: facebook oldalunkon (úrhidai 
lovas egyesület). Jelentkezni, vagy bővebb információt kérni a 
06/20 5303228-as számon Vígvári Dénesnél lehet.

Úrhida – Bár az ősznek még nyoma sem volt és a nyár már 
tovatűnt, de az utóbbi napok időjárásához viszonyítva szerencsés-
nek mondhatták magukat a részvevők, hiszen meleg, szélcsendes 
időben versenyezhettek. A futópálya a szokásos táv már várta az 
indulókat. A polgárőrség tagjai és tanárok, szülők tették bizton-
ságossá a helyszínt gyermekeink részére.

 
Indulásra készen

A futamok kavalkádja az ovis, 300 méteres futással kezdődött. 
Utánuk sorban indultak az összevont iskolai osztály kategóriák 
600-1500 méteres távokon. A versenynek ismét a Zrínyi kör 
néven ismert szakasz adott helyszínt, ahol némi szintkülönbség-
gel is meg kellett küzdeniük a futóknak, de a cél előtti egyenes 
lehetőséget teremtett a végső hajrázásra. A lelkes szülői nézősereg 
többször is izgalmas befutókat láthatott kis sportolóinktól.

 Az ovisok is elindultak A győztesek csapata

A távok megtétele után a célba érkezők vidáman mesélték futás 
közbeni élményeiket egymásnak, majd felfrissülve folytatták a 
napjukat az intézményekben. Köszönet mindenkinek a részvé-
telért és reméljük, hogy még sokszor találkozunk velük más sport 
rendezvényeinken is!

Eredmények:

Óvodás lány kategória: Óvodás fi ú kategória:
1. Kovács Violetta 1. Czentár András
2. Pásztor Olívia Lilla 2. Moldován Mátyás
3. Bedő Sára Boglárka 3. Harsádi Gellért

1-2. osztályos leány kategória: 1-2. osztályos fi ú kategória:
1. Nagy-Lippai Abigél 1. Grabecz Tibor
2. Bálványos Fanni 2. Szecső Roland
3. Kovács Regina 3. Makk Benedek Bálint

 3-4. osztályos leány kategória: 3-4. osztályos fi ú kategória:
1. Barabás Sára 1. Papp Milán
2. Bán Hanna Júlia 2. Németi Győző
3. Ozsváth Réka 3. Adorján Kevin
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5-6. osztályos leány kategória: 5-6. osztályos fi ú kategória:
1. Grabecz Hanna  1. Kenessey Martin
2. Bodnár Borka 2. Németi Benjamin
3. Madler Hédi 3. Dőry Gergő

7-8. osztályos leány kategória: 7-8. osztályos fi ú kategória:
1. Knauer Csenge 1. Czimmermann Péter  
2. Magyar Alíz 2. Kokavecz Péter
3. Szalay Alexandra 3. Zachár Zekő

GRATULÁLUNK!!!

Vidék, élmény, egészség

Az Úrhida Gazda Tábor első hivatalos rendezvénye 2015. június 5-
én volt, így idén volt a második évünk, hogy vendégeket fogadhat-

tunk. A Tábor kétféle tevékeny-
séggel foglalkozik. Egyrészről 
gyerekeknek és felnőtteknek 
nyújt turisztikai szolgáltatást, 
gyerekeknek osztálykirándulás 
helyszínt biztosítunk, szünidei 
tábort szervezünk, a felnőtt cso-
portoknak oktató és csapatépítő 
eseményeket kínálunk. 

A szünidei gyerektáborokhoz az idén már kétféle szakmai prog-
ram kapcsolódott. Az első évben nálunk járt gyermekek kéthar-
mada visszatért hozzánk az idén is. Így nekik újdonságot kellett 
nyújtani. Ezért az „Olyan, mint a falusi nagyinál!”című program 
mellett elindítottuk a „Fűben, fában az orvosság” programot. Ez 
utóbbiban hangsúlyosabb az egészséges életmód, a táplálkozás, a 
gyógy-és fűszernövények használata. Az előbbiekben azok a te-
vékenységek jelennek meg, amelyeket egy falusi család még jó 
eséllyel most is végez nyaranta: befőzés, savanyítás, kenyérsü-
tés. A két program részletes napi bontású tematikája elérhető a 
www.gazdatabor.hu weboldalon. A gyermekek részt vesznek a 
Táborhoz kapcsolódó zöldségeskert gondozásában és az állatok 
(kismalacok, tyúkok, nyuszik) gondozásában. Ez összességében 
naponta csak 30-40 percnyi elfoglaltságot jelent, hiszen megsze-
rettetni akarjuk a gyermekekkel a szabadban végzett munkát, csak 
annyit dolgoznak, ami még élményt nyújt, de nem untatja őket. 
A kertet egyébként felnőttek gondozzák, helyből, Úrhidáról van 
ehhez segítőnk a márciustól októberig tartó kertészeti munkák 
során.
Az idei évben már több mint száz gyermek nyaralt nálunk, köz-
tük Úrhidai gyermekek is. Fogadtunk tíz iskolai osztálykirándu-
lást és három felnőtt csoportot. Elmondhatjuk, hogy a várakozá-
soknak megfelelően fejlődött a Tábor, egyre többen megismerik 
és visszajáró kis vendégeink vannak. Várjuk jövőre is a gyerme-
keket és a kikapcsolódni, tanulni vágyó felnőtt csoportokat.

A Táborhoz kapcsolódó másik tevékenység a helyben megtermett, 
de fennmaradó zöldségek értékesítése. Ez meglepően sikeres volt 
már az idei évben, Székesfehérvárról és a környező településekről 
érkeztek elsősorban a vevők, de az úrhidaiak is kezdik felfedezni 
ezt a lehetőséget. A zöldség- és tojás megrendelés a Facebook ol-
dalra (@gazdatabor) küldött üzeneten keresztül történik, hetente 
pénteken lehet átvenni a megrendelt árút. Jövőre a tervek szerint 
elindítjuk a házhozszállítást is a környező településekre.

A zöldség árusítás szeptember végével lezárul, de tojást ezután is 
folyamatosan lehet nálunk vásárolni, de előre meg kell rendelni a 
Facebook-on!

Most ősszel elindul egy EU támogatással egy vállalkozás-fej-
lesztési nemzetközi együttműködési projektünk. Ennek az egyik 
képzési helyszíne nálunk lesz. Így már márciustól megpezsdül az 
élet a Táborban!

Ezúton szeretnénk megköszönni minden helyi segítőink, köztük 
a Nyugdíjas Klub és a Szittya Sárrét Vidék Lovas Egyesület tag-
jainak a munkáját valamint Polgármester úr, a Képviselők és az 
önkormányzati dolgozók fi gyelmét, támogatását a Tábor létre-
hozásához és működtetéséhez! 

                 Dr. Viola Zsuzsanna és Dr. Mikula Lajos táborvezetők

Beköszöntött az ősz, becsengettek az iskolákba. Egyesületünkben 
az edzés munka már augusztus közepén megkezdődött, hogy a 
kora őszi versenyekre már formába jöjjenek kis versenyzőink. 

A nyári szünetet követően 
nehéz volt visszaállni a régi 
kerékvágásba mindenkinek. 
Senki nem találta a helyét és 
erejét. A változatos időjárás 
sem volt kegyes csapatunk-
hoz, hisz a sivatagi meleget 
váltó, hideg frontok igen 
csak próbára tették karaté-

sainkat. Szeptemberre viszont sikerült elővenni a saját formáját 
mindenkinek. Az edzés repertoár és tematika bővült a nyár folya-
mán. Ugyanis többen részt vettünk szövetségünk júliusban meg-
tartott edzőtáborozásán, Zalaszentgróton, ahol karatékáink megis-
merkedtek a Koryu Karate Jutsu alapjaival. Ez az irány, mely 
beépül eddigi karaténkba és ezáltal teljesedhet ki egy igen hatásos 
önvédelmi rendszer, ami mindennapjainkban is hasznos lehet.
A táborban Sensei Gott Zoltán Shibucho irányításával gyakorol-
hatta mindenki a technikákat, amit a már ismert shotokan kata 
bunkaiok újra értelmezésével volt a legegyszerűbben elsajátítható. 
A táborban a fáradságos edzések mellett jutott idő a fürdésre és a 
szórakozásra is.

Szeptember első hétvégéjén Székesfehérvárra látogatott Hubert 
Laenen kyoshi, akinek a szemináriumán még sokkal behatób-
ban tanulhattuk az eredeti okinawai koryu karate jutsu elemeket. 
Egy remek hangulatú, színes hétvége várt azokra, akik ellátogat-
tak erre a képzésre. Nemzetközi szinten került megrendezésre az 
esemény, hiszen Ausztria, Lengyelország, Románia, Belgium és 
Németország karatésai is képviseltették magukat a rendezvényen. 
A szeminárium végén a jelenlevők megtanulhattak egy tibeti lég-
zés technikát, valamint egy indiai jóga gyakorlatot egészségük 
megőrzése érdekében. Mindennapi alkalmazásuk bizonyíthatóan 
javítja az életminőségét gyakorlójának. 

Hamarosan kezdődik az őszi versenyszezon sportolóinknak. 
Reméljük a következő találkozásunk alkalmával ismét sikeres 
eredményekről számolhatunk be Önöknek!
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FELELŐS KIADÓ: SZIBEN-COLOR KFT. - 8142 ÚRHIDA, ZRÍNYI U. 10.
SZERKESZTŐSÉG: ÚRHIDAI POLGÁRMESTERI HIVATAL, TEL./FAX: (22) 364-514

8142 ÚRHIDA, KOSSUTH L. U. 66. • Úrhida Község hivatalos honlapja: WWW.URHIDA.HU
TÖRDELÉS ÉS NYOMDAI MUNKÁK: SZIBEN-COLOR KFT.

A Polgármesteri Hivatal ügyfél-
fogadási rendje:  
Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-16.00 óráig 
Kedd: 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: 12.30-16.00 óráig
Telefon:                      (70) 436-2393

Családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálat ügyfélfogadási rendje:
Az úrhidai polgármesteri hivatalban:
Kedd 12.00-15.00 óráig
Szerda 10.00-13.00 óráig
Telefon:                      (30) 412-1962

Védőnő rendelési ideje:
Soósné Fekete Éva
Tel.: (22) 786-626;    (30) 225-8848

Tanácsadás: 
Várandós:   Kedd: 08.00 – 10.00 óráig
Gyermek:    Kedd: 10.00 – 12.00 óráig
Fogadóóra:    Szerda: 08.00–10.00 óráig 

Háziorvos rendelési ideje:
Dr. Popovics Nóra Tel.: (22) 786-886
Hétfő: 08.00 - 12.00 óráig
Kedd: 14.00 - 17.00 óráig
Szerda: 08.00 - 11.00 óráig
Csütörtök: 13.00 - 16.00 óráig
Péntek: 08.00 - 11.00 óráig

Várandós tanácsadás:
(bejelentkezés alapján)
Kedd: 12.00 - 14.00 óráig

Gyermekorvos rendelési ideje:
Dr. Fülöp Edit Tel.: +36 (30) 902-5227
Hétfő: 11.30-12.30 óráig
Csütörtök: 11.00-12.00 óráig
Tanácsadás:
Szerda: 10.30-11.30 óráig

Fogorvosi szolgálat:
(Szabadbattyán)
Dr. Kis Piroska Tel.: (22) 362-612
Hétfő: 7.00-13.00 óráig
Kedd: 13.00-19.00 óráig
Szerda: 13.00-19.00 óráig
Csütörtök: 13.00-19.00 óráig
Péntek:  Iskolafogászat 7.00-13.00 óráig

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

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

Állatorvosi szolgálat:
Dr. Koller István Tel.: (20) 318-8191

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

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

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

Építésügy Szfvár, Polgármesteri 
Hivatal
Városház tér 1. fsz.

Építés ügy. Tel. (22) 537-233
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 08-00-16.00 óráig
Szerda: 13.00-18.00 óráig
Péntek: 8.00-12.00 óráig

Járási Hivatal:
Székesfehérvár, Honvéd u. 8.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 13-00-15.30 óráig
Szerda: 8.00-12.00, 13.00-15.30 óráig
Péntek: 8.00-12.00 óráig

Járási ügysegéd:
Az úrhidai polgármesteri hivatalban:
Szerda: 14-00-14.30 óráig

Lakossági Szennyvízszippantás:
Bársony Zsolt
Tel: (20) 8059-009

Segélyhívók:
                      Rendőrség: 107
                      Tűzoltók: 105
                      Mentők: 104

Úrhida Község hivatalos honlapja:

www.urhida.hu

SZÜRETI FELVONULÁS
Szeptember hónapunk a szüreti felvonulások jegyében zajlott. 
A hagyományos szüreti felvonulás napjainkban is legalább 

olyan fontos közösség-
formáló esemény, mint 
a régi öregek idején. Az 
úrhidai civil szervezetek, 
és az önkormányzat is-
mét összefogott, hogy egy 
színvonalas programot 
készítsenek elő. Fiatal-

jaink lázasan készültek az eseményre. A szüreti felvonulás szep-
tember 17-én 11 órakor kezdetét vette a Szabadidő parkban. 
A menet 13:00 óra magasságában indult el, az időjárás közbe 
szólt, lovasaink eláztak, de ennek ellenére sok lovas betyár és 
hölgy illetve lovas kocsi 
megjelent. A hangulat 
megállóról megállóra fo-
kozódott. 
Nagy élmény volt, hogy 
több helyen kipakolva 
vártak minket a lakók, 
akiknek a fi atalok ezt 

egy-egy tánccal hálálták meg. A három órás felvonulás után, a 
Tájháznál meleg gulyás várta a résztvevőket. A bálba idén is so-
kan ellátogattak. A fi atalok ezt az eseményt is tánccal nyitották 
meg. A talpalávalóról Csalai István gondoskodott. 
Ez úton szeretnénk megköszönni mindenkinek a sok segítséget 
a szervezőknek, a „ceremóniamesternek” a fellépőknek, a 
falubelieknek, a polgárőrségnek illetve Császár Józsinak és 
barátainak! Reméljük a jövő szeptember is patadobogástól, a 
régmúlt időket felidéző muzsikától, és énekléstől lesz hangos, 
hiszen ismét lovas kocsikra vagy lóra ülünk, és megpróbáljuk 
feleleveníteni a régi szokásokat.

A szeptember 24-én tartott szabadbattyáni szüreti felvonu-
lásra táncosaink, 
meghívást kaptak 
melyen, képvisel-
ték falunkat. A fel-
vonulás során, több 
helyen megálltak, 
bemutatták műso-
rukat, mellyel nagy 
sikert arattak!

Hirdessen
az

Úrhidai Hírekben!
 
 1/1 oldal 16.000 Ft 1/4 oldal 5.000 Ft
 1/2 oldal 9.000 Ft 1/8 oldal 3.000 Ft

Nettó áron
Hirdetésfelvétel: Polgármesteri hivatalban
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