
Úrhidai Tündérkert Óvoda fennállásának 
30 évfordulója, főzőkonyha felújításának 
és korszerűsítésének ünnepélyes átadása!

A növekvő gyermeklétszám, a gazdaságos üzemeltetési 
költségek elérése miatt 2011-ben a képviselő-testület célul 
tűzte ki az óvoda épület komplex fejlesztését. 2014-ben a 
Belügyminisztérium 30 millió forintos támogatásával, kö-
zel 70 millió forint önerő vállalásával ezt sikerült részben 
megvalósítani. Sajnos akkor a konyha felújítására már nem 
állt rendelkezésre forrás.

Dr. Bráth Mária a Székesfehérvári Járási Hivatal, Agrárügyi Főosztály 
főosztályvezetője vágta át a nemzeti színű szalagot.

A főzőkonyha működését az óvodával egy időben, 
1987-ben kezdte meg, felszereltsége kb. 100-150 fő 
ellátására készült. A konyha biztosítja az óvodai, is-
kolai, gyermekétkeztetésen túl a szociálisan rászoru-
lók, nyugdíjasok, intézményi dolgozók és vendég 
étkezők ellátását, ami napi szinten meghaladja a 220 főt.
 
A képviselő-testület a 2016. májusi testületi ülésen döntött 
a Nemzetgazdasági Minisztérium által „Önkormányzati 

étkeztetési fejlesz-
tések támoga-
tására” meghirde-
tett intézkedésre, 
pályázatot nyújtott 
be. A pályázat 17 
millió forintos tá-
mogatásban része-
sült.

A tavalyi év folyamán az egyre növekvő igények és a
kormányzati szándéknak megfelelően vizsgáltuk a bölcsőde 
kialakításának lehetőségeit. A szakhatóságokkal történt 
egyeztetések, a demográfi ai folyamatok és a fenntartható 
működtetés fi gyelembe vételével kézenfekvőnek látszott 
egy, a régi épületszárnyban található óvodai csoportszoba 
bölcsődei csoporttá való átalakítása. 
Mivel a konyha felújítása a teljes közműhálózatot érintette, 
így célszerűnek tűnt a szomszédos csoportszobában a felújí-
tással egy időben a bölcsődei csoporthoz tartozó vizesblokk 
és öltöző kialakítása is. A képviselő-testület a 2017. évi 
költségvetésben saját forrásból vállalta ennek költségeit, 
melyek közel ötmillió forintba kerületek.

Az ünnepélyes 
átadásra és az óvo-
da 30. születésnapi 
ünnepélyére 2017. 
szeptember 22-én 
16 órakor került 
sor.
A felújítás során 
megújult a kony-
ha teljes közmű-
hálózata, megtörtént a burkolatok cseréje, a korszerű 
táplálkozást segítő konyha technológia fejlesztése kere-

tében, főzőüst, hő-
légkeveréses elek-
tromos sütő,  
krumpli koptató, 
vízfürdős mele-
gentartó, rozsda-
mentes, mosoga-
tók, polcok, hűtők 
és fagyasztó lett 
beszerezve. 

Elkészült a bölcsődei csoport is, sajnos a Nemzetgazdasági 
Minisztérium az óvoda felújítására 2013-ban megítélt támo-
gatásra vonatkozó 5 éves fenntartási időszakból nem adott 
felmentést, így egyelőre óvodai csoportszobaként működik, 
amit azok a 2,5-3 év közötti gyermekek használnak, akik 
életkoruknál fogva akár bölcsődés korúak is lehetnének.

  Bognár József
  Polgármester
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Óvodásaink műsora

Az átadó ünnepségen a pedagógusok is felléptek.



2

Mint azt a korábbi számokban megírtuk, Képviselő-testület az el-
múlt két évben sikeresen pályázott az adósságkonszolidációban 
részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támoga-
tására, valamint két ütemben a nagy esőzések miatt életveszélyes-
sé vált utak felújítására. Az elnyert közel 100 millió forint támo-
gatás mellett, az önkormányzat 30 millió forint önerő vállalásával 
közel három kilométer út kap aszfaltborítást és a település elején 
folytatódik a járda építése.

A munkaterület átadását 
követően megkezdődtek 
a kiviteli munkálatok. 
Az első ütemben a Petőfi  
utca (a jelenlegi aszfalt 
burkolat végétől a Tán-
csics utcáig), az Arany J. 
utca (Templom utca és a 
Nefelejcs utca között), az 

Orgona, a Harangvirág és a Kertalja utca teljes hosszában kapott 
aszfaltburkolatot. 

A második ütemben a Kossuth utca alsó szakaszán, a zárt 
csapadékvíz-elvezető rendszer és a járda kiépítésére kerül sor.
A műszaki átadás várható időpontja 2017. november 15.

A kivitelezés során az 
anyagmozgatás miatt 
több alkalommal ala-
kult ki torlódás, vagy 
forgalmi dugó. Ezú-
ton is köszönjük türel-
müket és a munkálatok 
befejezéséig kérnénk 
további megértésüket.

  Bognár József
  Polgármester

A hosszú nyári szünetet követően, szeptember 1-jén ismét meg-
nyitotta kapuit az óvoda immár 30. éve. Intézményünk 1987. 
szeptember 1-én indult egy- 
csoportos óvodaként, azóta 
rengeteg változás, fejlődés tör-
tént. Sokáig, egészen 2008-ig 2 
csoporttal, majd ezt követően 3 
csoporttal, 2014 szeptemberétől 
már 4 csoporttal működünk.  

A nyári szünet alatt megújult az 
óvoda konyhája, átalakítások 
történtek egy csoportszobában.
Fenntartónknak köszönhetően 
főzőkonyhánk teljes felújításon 
esett át, padlózat, zöldséges, 
húselőkészítő terek újultak meg. 
Továbbá technológiai újítá-
sok is történtek, így főzőüst, új 

melegítőpult, korszerű sütő-pároló berendezés, burgonyakoptató 
került beüzemelésre. Mindez támogatja törekvéseinket az egész-
ségesebb ételek készítésére.

Az intézmény fenntar-
tójának tervei között 
szerepel bölcsődei cso-
port indítása, ezért az 
egyik csoportszoba 
átalakításra került en-
nek érdekében. Így a 
foglalkoztató mellett 
közvetlenül kialakítot-

tak egy gyermekmosdót, külön öltöző részt. Jelenleg nincs még 
engedély bölcsődei csoport indítására, de az előírásoknak, felté-
teleknek megfelel csoportszoba.

Az új nevelési év elkezdődött, a jelenlegi adatok alapján maximá-
lis kihasználtsággal. Minden jelentkezőt tudtunk fogadni, azokat 
is, akik fél éven belül betöltik 3. életévüket, 100 fő gyermeket 
várunk tavaszig. Nagy örömünkre teljes a személyzeti létszámunk 
is, két új óvodapedagógus kolléganővel és egy új szakácsnővel 
kiegészülve.

A csoportok kialakításánál törekedtünk a korosztályonkénti
homogénebb összetételre így két kiscsoporttal egy középső-nagy 
és egy nagycsoporttal indul az új nevelési év.

Az évindító szülői értekezleteken tájékoztatást kaptak a szülők az 
aktualitásokról, az első félév programjairól. Novemberben foga-
dóórákra 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!

Belterületi úthálózat felújítása

A Tündérkert Óvoda híreii
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Csoportbeosztások:

Katica (kis) csoport:
 Erdélyi Andrea és Molnár Lászlóné (Inci néni) 
 dajka: Kovács Istvánné (Zsuzsa néni)

Csiga (kis) csoport:
 Faluvégi-Berki Georgina és Gyüszü Melinda
 dajka: Kőnig Krisztina Edit

Süni (középső-nagy) csoport:
 Kertészné Vámi Anikó és Rozsné Homoki Mariann
 dajka: Pallagné Pajor Erika

Méhecske (nagy) csoport:
 Jánosi Katalin és Blahó Tamásné (Nelli néni)
 dajka: Szalai Istvánné (Erika néni)

Főzőkonyhánkon a szakácsnők Keserű Józsefné (Éva) valamint 
Barten Mónika irányításával készül a fi nom ebéd, reggeli és
uzsonna, segítőjük Berki Istvánné (Aranka). 
Nálunk fokozatosan az elmúlt években már bevezetésre került az 
egészségesebb, só és cukor szegény főzés/étkeztetés így a gye-
rekek is hozzászoktak. A konyhánk biztosítja az iskolások, a 
nyugdíjasok és a vendégebédet igénylők étkeztetését is. 
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 lehetőségünk 
2015 szeptemberétől, amennyiben a szülő nyilatkozata alapján 
jogosult a kedvezmény igénybe vételére. Ezzel kapcsolatos infor-
mációk, nyilatkozat az óvodában kérhető, illetve a honlapunkról 
letölthető www.ovoda.urhida.hu

Logopédusunk Friesenhahn Mihály (Misi bácsi) már felmérte
illetve jelenleg is „szűri” a 3. és 5. életévüket betöltött gyerme-
keket, illetve azokat is, akiket a szülők jelezték nála. Misi bácsi 
minden pénteken tart fogadóórát, a fejlesztőszobában lehet őt 
megtalálni, kérem, forduljanak probléma esetén hozzá!

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

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 25-én (hétfő) részt veszünk szokás szerint a „Fut a 
falu” programon. 
Szeptember 27-én tűzriadó próbát tartunk!
Október 10-11-én őszi kirándulást tervezünk a Soponyai
Ökocentrumba.
Október 25-26-27-én fotózás lesz az oviban.

Továbbra is egész évben folyamatosan gyűjtjük a Pet palackot és 
a papírhulladékot az óvoda épülete mellett elhelyezett konténe-
rekbe.

Telefonszámunk változott: közvetlenül az óvodavezetői irodát a 
22 / 777-150 számon, az élelmezésvezetőt a régi 22 / 364-518 
számon érhetik el.        
 Bozsák Szilvia
 óvodavezető

Az előző számunk óta eltelt időszakban Géza Fejedelem Általá-
nos Iskolánkban a következő események történtek: 
Az idei tanév során is megtartotta iskolánk a tanévzárást követő 
2 hétben a szokásos napközis táborát. Itt minden nap 8-16 óra 
között vettek részt általános iskolás korú gyermekek a tanárok 
által szervezett változatos programokon. Az idén is voltak kirán-
dulások, például a Gaja-szurdokba busszal, a balatonfűzfői bob-
pályára vonattal, vagy éppen kerékpárral Szabadbattyánba a
Cifrakertbe.

Részt vehettek a diákok horgászversenyen a Palotavárosi Horgász-
tavaknál, de dagaszthattak langallót a Nyugdíjas Egyesület segít-
ségével, majd természetesen el is fogyaszthatták a fi nomságokat. 
Nem maradhatott ki az önfeledt játék sem, miközben önismereti 
feladatok is voltak. Ugyanezen a napon a mentősök is kijöttek 
iskolánkba megtanítani pl. az újraélesztést, a sebek kötözését, az 
elsősegélynyújtás alapjait.

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 140 fő, 13-
24 fős osztálylétszámokkal. Tanévünkben sok új tanár érkezett: 
Dudás-Bankó Judit 1. osztályos napközis tanító, Dobainé Pataki 
Adrienn 4. osztályos napközis tanító, félállásban Harmath Rita 
Natália fejlesztő pedagógus és Kránitz Lorand 7-8. osztályos 
német tanár, Kiss Zoltánné óraadó rajztanár. Utazó pedagógu-
saink, logopédusunk és gyógypedagógusaink fejlesztik rész-
képesség problémával küzdő gyermekeinket. Két nap pedagógiai 
asszisztens, és hetente rendszergazda segíti munkánkat. Hittan 
oktatóink: Hegedűs Angelika katolikus, Szabó Virág református, 
Tóth Péter HIT Gyülekezete hitoktatója. A tanulási problémával

Tanévkezdés iskolánkban



4

küzdő szakvéleménnyel rendelkező gyerekek esetében a többi 
tanulóhoz képest 10% ponttal 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 idén az 5-6 és a 
7-8. osztály van összevonva.
Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a tanórák zavartalansága miatt 
a szülők az udvaron várhatják, illetve eddig kísérhetik gyerme-
küket. A napközis tanórák védelme miatt pedig csak 14.30 óra 
előtt és 15.30 óra után engedélyezzük a rendszeres eltávozást. 
Idén újra megnyertük a Boldog Iskola címet és alsóban a napközi 
keretein belül, felsőben az 5. osztályban folytatjuk a Boldogság 
órákat. 
Tanulás tanítása órákat folytatjuk alsóban főként délután, felsőben 
pedig havonta más-más hatékony otthoni tanulási módszereket 
gyakorlunk a szakórákon. Reméljük, hogy ezzel nemcsak a 
tanórák lesznek még érdekesebbek, hanem az otthoni tanulás is 
könnyebb és eredményesebb lehet.
Az Ökoiskola címet idén is birtokoljuk, és a sokszínű hagyo-
mányos programokon kívül az energiaőrjáratot is működtetjük. 
Ezen kívül szeretnénk iskolaudvarunkat is fejleszteni, amihez 
várjuk a kedves szülők, lakosok raklap és festék felajánlását. Az 
ökoiskola céljaihoz igazodva idén is tervezzük a bekapcsolódást 
a fenntarthatóság, digitális pénzügyi tudatosság és a megszokott 
Happy témahétbe. A tisztasági versenyünket újra elindítjuk, annyi 
változtatással, hogy a felsőben a magatartás-tisztasági versenyt 
hirdetünk, amit havonta jutalmazunk. 
Idei évben induló szakköreink az ügyes kezek, furulya, énekkar, 
logika, főzés, internet, rajz, angol és a tömegsport. Korrepetá-
lásokkal, fejlesztő, logopédiai, gyógypedagógiai foglalkozá-
sokkal, felvételi előkészítővel segítjük tanulóink eredményes 
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 
keretében néhány osztály úszik (4., 5. osztály), egyes felsős osz-
tályoknak karate, másoknak asztalitenisz és lovaglás órákat tar-
tunk.
Szeptemberben 11-15-ig 7. osztályosaink a Határtalanul pályázat 
keretében Romániába a Bánságba kirándulhattak. Szeptember 
15-én a Te szedd! országos szemétgyűjtő akcióhoz csatlakoztunk.
Akadályversenyt szeptember 22-én szervezünk a Pentelei 
Parkerdőben. Fut a falu programunkat szeptember 25-én 
délelőtt rendezzük meg. Erdei tábort idén is hirdettünk
október 11-től 13-ig a Bodajki Falutáborban. Az első fogadó-
órát október 4-én, szerdán 16 órától tartjuk. 

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

Idén immár a XV. alkalommal rendeztük meg az Úrhidai Napo-
kat. A program sorozatra 2017. augusztus 11.-12.-13.-án került 
sor. Az időjárás kegyes volt hozzánk, szikrázó napsütésben

vehettünk részt az eseményeken. Az estét a L.E.P.R.A. együttes 
nyitotta meg a szabadidő parkban, rock zenéjükkel nagy sikert 
arattak. Majd következett a Diszkó, ahol Greg Fisher szolgáltatta 
a zenét, a fi atalok hajnalig táncolva jól érezték magukat. 

A mulatságok szombaton folytatódtak. Korán reggel gyülekeztek 
a XII. Úrhidai Csülökfesztivál résztvevői. Elfoglalták helyeiket, 
kipakolták a sikeres főzéshez szükséges dolgokat s nem sokáig 
vártak, hamarosan érezni lehetett a fi nom hagyma, szalonna, 
fűszerek és még ki tudja milyen titkos hozzávalók illatát. 
Amíg a főzőverseny a park egyik oldalán zajlott, a másikon a 
sporté volt a főszerep. 

Ebben az időben zajlott a XVIII. Úrhida Vándorkupa futball-
torna. A nagy hőség ellenére elszántan, és nagy lendülettel fociz-
tak a fi úk, férfi ak. Nagy volt a tét: megtartani vagy megszerezni 
a vándorkupát!

XV. ÚRHIDA NAPOK



Közben megérkeztek a 
Veterán autó-motor kiál-
lításra a szebbnél szebb old 
timerek is, ekkorra teljesen 
benépesült látogatókkal, 
résztvevőkkel, fellépőkkel 
a Szabadidőpark. Gyer-
mekprogramok zajlottak, 
légvárban ugrálhattak és 
lovagolhattak a gyerkőcök egész nap. 

A színpadnál átadásra kerültek az 
Úrhida Községért Kitüntető címek, 
amelyeket Bognár József polgár-
mester úr adott át: Kissné Körmendi 
Elvirának és Németh Gyulánénak.

Ezek után a XX. Kistérségi Nyugdíjas találkozótól volt hangos 
a környék. Melyen az alaphangulatról Hegedüs Gergő gondos-
kodott. A környékbeli falvak énekkórusai népdalokat, fergeteges 
műsorokat adtak elő, remek hangulatban telt a nap.

Ezt követte Oszvald Marika Kossuth- és Jászai Mari- díjas ma-
gyar színésznő, operetténekes műsora. Következő fellépőnk a 
Fölszállott a páva egyik tehetsége, Marton Bendegúz volt, aki 
egészen a középdöntőig képviselte kis falunkat, Bendegúz nagy 
sikert aratott a színpadon. A délutánt az Úrhidai Táncimádók fo-
lytatták a lányok ismét meglepést, okoztak hiszen fantasztikus 

táncokat mutattak be. Programunkat a COCO LOCO együt-
tessel folytattuk, az első sorban latin jellegű dallamokat játszó 
együttes 1998 óta zenél együtt, csípőtekerőstrópusikarneválzene 
műsorukkal szórakoztatták tovább a közönséget, akik maguk is 
táncra perdültek.
Mindezek után pedig következett a Drop the beat TSE műsora,
témaspecifi kus, szórakoztató- és hangulatfokozó show 
műsorokkal kápráztatták el a nézőközönségét.

Az est folytatásában ismét 
sztárvendégeket köszönt-
hettünk a színpadon, az 
ABBA Sisters látogatott el 
hozzánk. Fergeteges buli 
vette kezdetét, jó hangu-
latban vidáman telt az este. 
Az est utolsó fellépője 
Postás Józsi volt, aki szintén magával ragadta a vidám társaságot. 
Záró látványosság volt a Tűzijáték, amit mindenki nagyon várt. 
Látványa mindenkit ámulatba ejtett. De az est még itt sem ért vé-
get, kezdetét vette az Utcabál, Hutvágner Péter gondoskodott a 
fergeteges hangulatról, kitűnő zenéről.

Köszönjük szépen mindenkinek, aki munkájával hozzájárult, 
hogy idén is ilyen jól sikerüljön az Úrhida Napok elnevezésű ren-
dezvényünk, melynek jó hírét hallani még mindig a szomszéd-
ból ide látogató vendégektől is. Reméljük, nem szakad meg ez a 
hagyomány és a több napos programsorozatunkat jövőre is ilyen 
nagy sikerrel rendezhetjük meg Úrhida és a környező települések 
nagy örömére!

A XIV. Úrhida napok szervezésében
megrendezésre került versenyek eredményei:

XVII. Úrhida Vándorkupa futball torna:

I helyezett: Szabadbattyán
II. helyezett: Sárszentmihály
III. helyezett: Úrhida FC 

Legjobb kapus: Őrsi Péter
Legeredményesebb játékos: Kléman Péter 

XI. Úrhida Csülökfesztivál:

Zsűri:
- Mihályi Csaba - Franco étterem és pizzéria tulajdonosa
- Gál József - Velence korzó étterem és pizzéria konyhafőnöke

I helyezett: Baráti kör Füle -  Csülkös töltött palacsinta
II. helyezett: Zacsi pakk Kft. - Vargányás csülök
III. helyezett: Kutyaütők - Csülkös birka pörkölt
Különdíj: Szabadbattyán 2.: Csülkös káposzta

A csülökfesztiválon 17 csapat főzött. 

III. Úrhidai Veterán autó-motor találkozó:

A”szépségversenyen” első helyezést ért el Csizmadia Károly
tulajdonában lévő VOLGA M 21-es rendőrségi autó
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Az idén szeptember 16.-án, szombaton került sor a Szüreti Fel-
vonulásunkra, szikrázó napsütésben. Délelőtt 11.00 órakor gyüle-
keztek a lovasok, kocsik és persze a mulatság táncosai a Szabadidő 

parkban. Szebbnél szebb lovak és kocsisaik jöttek el Úrhidára, 
hogy megmutassák nekünk büszkeségeiket. Díszes betyárruhába 
öltözött legények, és a sokszoknyás menyecskék érkeztek.

Igaz, nem csak a szomszédos településekről jelentek meg a 
meghívottak, messzebbről is 
lovagoltak, utaztak idáig a
szintén gyönyörű ruhákba, 
hogy tiszteletüket tegyék 
nálunk az urak, asszonyok, 
gyermekek. 13 óra magas-
ságában elindult a zenés 
Szüreti menet, ami ebben az 
évben szerencsére igencsak 
hosszúra sikeredett. A szinte 
már hagyományos útvonalon 
vonultak végig az ünneplők. 
Volt olyan rész, ahol a fel-
vonulás eleje és vége más-más 
utcában járt. Sokan kijöttek 
a házuk elé, kiálltak a kis-
gyermekek, idősek is, hogy 

köszöntsék, és megtekintsék a díszes sereget.

A Szüreti felvonulás szereplői több helyen megálltak, a Kisbíró 
kihirdette a falunak az ese-
ményt, majd a táncosok bemu-
tatták műsorukat. A közönség 
süteménnyel, üdítővel, és az 
elmaradhatatlan úrhidai bor-
ral köszönte meg a színvona-
las bemutatót. Olyan is akadt, 
aki a lovakról sem feledkezett 
meg, és jókora vödörben almát 
hozott ki nekik. A felvonulás 
több mint három órán keresz-
tül tartott, mire a Tájházhoz 
ért. Bográcsban készült bab-
gulyással, pogácsával várták 
a szervezők a fellépőket. Volt 
is nagy keletje az ételnek! A 
lovakat kikötötték pihenni 

az udvarra, amíg a gazdák 
és a fellépők elfogyasztották 
az ételt. Köszönjük minden 
résztvevőnek, fellépőnek, 
szervezőnek, akik ezen a 
napon biztosították közsé-
günknek a kitűnő hangulatot.

A hétvégi Sárkeszi falunapon nagyszabású színes programot 
rendeztek: gyereksziget, veterán autókiállítás és labdarúgó torna 
várta az érdeklődőket. 
A környező települések csapatai voltak a meghívottak úgy, mint 
Füle, Sárszentmihály, Úrhida, Szabadbattyán és a házigazda 
Sárkeszi csapata. 
A szombati torna nyitómeccsét Sárkeszi csapata játszotta Úrhida 
csapatával, majd sorban követték egymást a mérkőzések. 
Az eseményre kilátogatók igen izgalmas és látványos meccseket 
tekinthettek meg a délelőtt folyamán.

Az eredményhirdetésre az ebéd előtt került sor, ahol a telepü-
lésünket képviselő fi atalok méltán vehették át a II. helyezésért 
járó díjat.
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Szüreti felvonulás

Fiatalok klubja

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



Az idei verseny sorozatok nemcsak Póni Klub-os versenyek 
voltak, hanem több amatőr versenyre is sikerült eljutnunk, ahol 
remekül szerepeltek versenyzőink az Úrhidai Lovas Egyesület 
színeiben.
PK-s versenyeink: 2017.06.17. Ete, 2017.07.02. Balatonvilágos 
(Decathlon forduló), 2017.08.13. Úrhida, 2017.08.20 Balatonvi-
lágos (Decathlon döntő).
Amatőr versenyek: 2017.04.22 Pákozd, 2017.05.27 Pázmánd
PK-s versenyzőink (2017-es szezonban): Juhász Adél (D1-es 
versenyzőnk), Németh Eszter (D1-es versenyzőnk), Horváth Betti-
na (D1-es versenyzőnk), Oláh Sarolta Fanni (D1-es versenyzőnk), 
Jakab Lara Afrodité (D1-es versenyzőnk), Madár-Sipos Virág 
(D1-es versenyzőnk), Császár 
Dorka (FSZ1-es versenyzőnk), 
Borsányi Luca (FSZ1-es 
versenyzőnk), Havlik Regina 
(C-s versenyzőnk), Balázs 
Boglárka (C-s versenyzőnk), 
Péntek Patrícia (PK1-es 
versenyzőnk), Staudinger 
Dóra (PK3-as versenyzőnk).

2017.08.13 Úrhidai napok keretein belül idén is megrendezésre 
került Póni Klub Regionális Minősítő, aminek helyet adott az 
Úrhidai Lovas Egyesület. Kiskunhalas, Kaposvár, Esztergom, 
Szabadbattyán, Mór, Balatonalmádi, Ete, Oroszlányból érkeztek 
a versenyzők. Versenyzőink nagyon jól szerepeltek, köszönhető 

az előtte való komoly edző 
tábornak. Dobogósaink: Virág 
FSZ2-es versenyszámot a 7-9 
évesek között megnyerte, 10-
12 éves korosztályban Sarolta 
első, Lara, pedig második lett. 
Dóra pedig nyerte a PK2, il-
letve PK3 díjugrató verseny-
számot.

Polgárőreink is pihentek a nyáron. Ezért a szolgálatban eltöltött 
idő egy kicsit tovább csökkent. Az itthon maradt tagok viszont 
továbbra is a már megszokott módon látták el szolgálati felada-
taikat és tettek eleget az önkormányzati felkéréseknek. A falu-
nap és a szüreti felvonulás során polgárőreink a szokott éjszakai 
járőrözés mellett végeztek forgalomirányítási, objektumőrzési és 
rendezvénybiztosítási feladatokat is. 

A becsengetéssel együtt ismét szerepet kapott az “Iskola rendőre” 
és az “Egy iskola – egy polgárőr” program, ami a gyermekek 
balesetmentes közlekedését segíti elő iskolába és óvodába menet. 
A fokozott jelenlét nem csak a közlekedési balesetek megelőzését, 
de egyéb a gyermekekre leselkedő veszélyek kiszűrését is szol-
gálja. A polgárőrök jelzést adnak a rendőrségnek az óvodák, isko-
lák környékén tapasztalt jogsértő magatartásokról.  

Egyesületünk vezetősége folytatja polgárőreink formaruhával 
történő felszerelését, hogy szolgálat ellátásaik során településünk 
lakossága felismerje, megismerje őket. Valamint egyértelműen 

jelezzük a bűnelkövetőknek, hogy fi gyelünk és fenntartjuk a 
rendet, a közbiztonságot községünkben. Továbbra is várjuk jel-
zéseiket, ha a megszokottól eltérő dolgokat tapasztalnak, vagy 
gyanús személyeket látnak településünkön!

Gyorsan elrepült ez a nyár is. Hisz éppen, hogy csak vége lett 
a tavaszi versenyszezonnak és végre elmehettek a megérdemelt 
pihenésre kis karatékáink, már be is köszöntött az őszi verseny-
szezon. 
A szünet előtt azonban megrendeztük első házi bajnokságunkat, 
melyre még a legkisebb, verseny rutinnal nem rendelkező kara-
tékák is jelentkeztek. Izgatottan várták, hogy milyen is lehet egy 
ilyen esemény. A versenyt természetesen sokan meg is tekintették 
és szurkoltak kedvenceiknek. Néha elkelt az edzői segítség, mert 
nem tudták még többen, hogy miként zajlik egy karate verseny. 
De a kezdeti bizonytalanságok után minden induló remekül helyt-
állt és boldogan vehette át megérdemelt jutalmát a végén.

A szokásoknak megfelelően augusztus közepétől már megkezd-
ték sportolóink a felkészülést az újabb megmérettetésekre. Az 
őszi hónapok is sok kihívás elé állítják versenyzőinket mind hazai 
és mind nemzetközi szinten. Ezért nagyon fontos a technikai 
edzések mellett az erőnléti edzések nagyszámú végrehajtása.
A technika, ha gyenge lábakon áll nem ér semmit. Alapvető fe-
ladat ilyenkor is az állóképességek szintre hozása és fejlesztése.
A fi zikai felkészítés mellé kaptak egy kis mentális tréninget is, 
hogy jobban tudjanak összpontosítani a feladataikra. Természe-
tesen a heti edzéseken továbbra is fontos szerepet kapnak a 
technikai elemek sulykolása, valamint a kumite taktikai elemek 
gyakorlása. Reméljük hamarosan újabb verseny sikerekről szá-
molhatunk 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, csütörtök: nincs ügyfélfogadás 
Szerda: 13.00-17.00 óráig
Péntek: 8.00-11.00 óráig
Tel./fax: (22) 364-514

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

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

Falugazdász fogadónapja:
Novográdecz Mónika
Hétfő: 13.00-16.00 óráig
Telefon:                      (30) 496-6090
E-mail: novogradecz.monika@nak.hu

Családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálat ügyfélfogadási rendje:
Az úrhidai polgármesteri hivatalban:
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

Masszázs Úrhidán!
Feszült, fáradt, fáj a háta?

Vagy csak egy kis lazításra vágyik?

Szakképzett masszőr várja Úrhidán a
Kossuth utca 127. szám alatti

szépségszalonban.

Választható:
svéd frissítő masszázs (hát, talp, kéz, teljes 
test), arcmasszázs, cellulit- vagy zsírégető 

masszázs, nyirok masszázs
Jelentkezzen be még ma!

Várom szeretettel:
Eitel Judit

06-70/6795-112
Ajándékozzon masszázs-utalványt 
névnapra, születésnapra vagy csak 

egyszerűen szeretetből!

Hirdessen
az Úrhidai 
Hírekben!

 

1/1 oldal   16.000 Ft
1/4 oldal     9.000 Ft
1/2 oldal     5.000 Ft
1/8 oldal     3.000 Ft

Nettó áron
Hirdetésfelvétel: Polgármesteri hivatalban
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