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ÚRHIDÁRA LÁTOGATOTT NAGY ISTVÁN AGRÁRMINISZTER

A nemzedékváltás problémaköre volt a központi témája
annak a fórumnak, ahol Nagy István agrárminiszter találko-
zott a termelőkkel az Úrhidai Gazdatáborban.

A Miniszter az egyik legfontosabb célkitűzésének tekinti, 
hogy a vidéki élet és a falusi életforma minél trendibbé 
váljon. A magyar falvak többletet tudjanak nyújtani a váro-
sainkhoz képest, mindehhez pedig nélkülözhetetlen a gene-
rációváltás felgyorsítása a magyar mezőgazdaságban. 
Szó esett a Modern Falvak Programról is, amely egész 
Magyarországról szól, ezért a kormány célja, hogy minden 
magyarországi falu érdeke érvényesüljön benne, minden 
vidéki ember nyertese legyen a kezdeményezésnek. Fontos, 
hogy emelkedjen a falvakban a foglalkoztatás, javuljon a 
közlekedés, színvonalasabbá váljon az oktatás és az egész-
ségügy, a kulturális és sportélet.

Az Úrhidai Gazda Táborban a gazdákkal folytatott esz-
mecserét követően, a Miniszter Úr megismerkedett 
településünkkel, tájékozódott az elmúlt évek intézményi 
fejlesztéseiről. A központban tett séta során megtekintette 
az országban elsőként átadott IKSZT (Közösségi ház) 
épületét, az orvosi rendelőt, valamint a felújított óvodát. 

A beszélgetés során szóba került az önkormányzat gaz-
dálkodása, a település dinamikus demográfi ai növekedése 
és az evvel járó infrastrukturális problémák.  

Az iskola épületében tett 
látogatása során kronoló-
giai sorrendben bemuta-
tásra került az intézmény 
fejlesztése az 1854-es 
évektől kezdődően a mai 
állapotokig. A Miniszter 
Úr a látottak hatására meg-
döbbenésének adott hangot. 
Elszomorítónak és lehan-
golónak nevezete az iskola 
állapotát.
    

 Bognár József
 polgármester

Hazánkban 2010-ben 32 ezer 500 bölcsődei férőhely volt, 
ez a szám mostanra 48 ezerre emelkedett, a cél pedig az, 
hogy 2020-ra 60 ezer férőhely legyen az országban – emelte 
ki köszöntőjében Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a 
Népesedésért és a Családokért (Kincs) elnöke.
A Tündérkert Óvoda és Bölcsőde bölcsődei csoportjának 
ünnepélyes átadásán. A mérföldkövet jelentő átadáson
részt vett Törő Gábor, a térség országgyűlési képviselője is.

Törő Gábor, Fűrész Tünde és Bognár József az avatáson
(Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap)

MÁR BÖLCSŐDÉJE IS VAN AZ
ÚRHIDAIAKNAK



A képviselő-testület a törvényben leírtak, a rendelkezésre álló 
források és a fenntarthatóság fi gyelembevételével az egyik óvo-
dai csoport átalakítását tartotta célszerűnek bölcsődei szobává.
Ezzel szeptember elsejétől 14 kisgyermek bölcsődei ellátását tud-
ják biztosítani a településen.

A kormány a bölcsődei ellátórendszer rugalmasabbá tételével 
azokat a családokat akarja segíteni, amelyekben mindkét szülő 
dolgozik, vagy ahol egy dolgozó szülő nevel 3 év alatti gyerme-
ket, és nincs más külső, például nagyszülői segítség – emelte ki 
köszöntőjében a többi között Fűrész Tünde, a Kincs elnöke, aki 
korábban család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes állam-
titkárként, illetve a bölcsődei rendszer átalakításával kapcsolatos 
feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztosként dolgozott.

Kitért arra, hogy jelenleg 48 ezer bölcsődei férőhely van a 3 év 
alatti gyermekek napközbeni ellátására, ezt 2020-ra 60 ezerre 
szeretnék növelni. A rendszer átalakítását, rugalmasabbá tételét 
egyebek mellett azzal indokolta, hogy európai összehasonlításban 
az átlagnál kevesebb kisgyermekes anya dolgozik hazánkban, s 
ugyancsak fontosnak nevezte a bölcsődei dolgozók megbecsülé-
sét és továbbképzését.

A nemzeti színű szalagot 
Fűrész Tünde, a Kincs 
elnöke, Törő Gábor 
országgyűlési képviselő, 
Wurczingerné Rézmann 
Zsuzsa, a Székesfehérvári 
Járási Hivatal hatósági 
osztályvezetője és Bog-
nár József polgármester 

vágta át. A bölcsődei szárnyat megáldotta Mayer László helyettes 
esperes, plébános, műsort adott az aprónép és az óvodapedagó-
gusok kórusa.

 V. Varga József

A belterületi útfelújítás első, második és harmadik ütemét 
egyidejűleg adták át ünnepélyesen a falunapokon. A képviselő-
testület összesen 175 millió forintot fordított útfelújításra.
Az önkormányzat működését mindig is a felelős gazdálkodás 
jellemezte, nem halmozott fel adósságot, így a helyhatóságok 
adósságkonszolidációja nem vonatkozott rájuk. A kormány ennek 

ellentételezéseként két fázisban pályázati lehetőséget biztosított 
a jól gazdálkodó önkormányzatok számára. Az első ütemben, 45 
millió forintos támogatással és 30 millió forint önerő vállalásával, 
3 kilométernyi útjuk (a Petőfi, a Harangvirág, az Orgona és a
Kertalja utca, valamint az Arany János utca egy szakasza) kapott 
aszfaltborítást.

A pályázat második ütemében, ugyancsak 45 millió forintos tá-
mogatás mellett és 10 millió forint saját erővel, a Kossuth utca 
alsó szakaszán a csapadékvíz-elvezetőrendszer és a járda épült ki. 

Idén, a nagy esőzések miatt életveszélyessé vált utak helyre-
állítására 11 millió forintot nyertek a vis maior keretből, s ehhez 
tettek hozzá 34 millió forint önerőt. Így, a harmadik ütemben 2
kilométernyi útjuk (a Kőbányai és az Újszőlők utca egy-egy,
illetve az Arany János utca több szakasza) kapott aszfaltborí-
tást, valamint az Arany János utca 0,8 kilométeres szakaszát
szabályozták fel.

Az útfelújítást avatási ceremóniával ünnepelték, Bognár József 
polgármester és Nemes Károly, a kivitelező cég vezetője még 
hordót is gurított, ahogy dukál. A testület úgy határozott, hogy az 
útfelújítás negyedik ütemében, 2019-ben a Pirosalma, a Platánfa, 
a „kis” Jókai, a Mandula és a Szegfű utca kap majd új burkolatot.

 V. Varga József 

A nyári átszervezéseknek köszönhetően 2018. szeptemberétől 
többcélú intézményként, új névvel Úrhidai Tündérkert Óvoda 
és Bölcsőde indult a nevelési év. Az intézményben a 3 óvodai 
csoport maximális kihasználtsággal működik és az egy bölcsődei 
csoport 14 fő férőhelye is megtelt.

Az évnyitó szülői értekezletek szeptember első heteiben lezajlot-
tak, folyamatosan fogadjuk az új gyermekeket a kis csoportba
illetve a bölcsibe is.

Hordógurítás az avatáson –
Az úrhidai útfelújítás jövőre újabb 

öt utcában folytatódik.

A Tündérkert Óvoda hírei



2018 SZEPTEMBER

Óvodai csoportbeosztás:

Bölcsődei csoport:

Főzőkonyhánkon Keserű Józsefné Évike a szakácsnő irányí-
tásával valamint az új szakácsnőnk Miskei Ildikó és konyhai dol-
gozónk Berki Istvánné Aranka segítségével készülnek az ételek. 
Élelmezésvezetőnk Boda Bernadett aki koordinálja az étkeztetést, 
az étlapok összeállítását és térítési díjak beszedését is végzi, töb-
bek között. 

A múlt év óta, a konyhai felújítást követően lehetőségünk van dié-
tás étkeztetést biztosítani az intézmény gyermekei, valamint az 
iskolás gyermekek számára. A diétás étkezés igénybevételéhez a 
szakorvosi igazolás elengedhetetlen!

Programjaink:
szeptember 21-én 16 órától Bölcsődei átadó ünnep
szeptember 24-én Fut a falu programon veszünk részt
szeptember 26 Tűzriadó próba (délelőtt)
október elején látogatás a Gazda táborban
október 05-én Idősek napján a nagycsoportosaink műsorral 
köszöntik a nyugdíjas klub tagjait
október 11-12 (csütörtök-péntek) Ruhabörze lesz a Szülői 
Szervezet által, helye a tornaszoba, részletek a faliújságon 
lesznek elérhetőek!
október 13 és november 10 (szombat) nevelés nélküli munka-
napok lesznek
november 7 (szerda) Játékbörze lesz amit szintén a Szülői 
Szervezet rendez a tornaszobában
november 9-én Márton napi rendezvényünkre invitáljuk az 
érdeklődőket, délutáni program lesz – kézműves délutáni prog-
ramot követően lámpásokkal sétálunk le a Tájházhoz, minden 
érdeklődőt szeretettel várunk!
november 14 (szerda) egészségnap

Az óvodapedagógusok difer mérést végeznek a nagycsoporto-
sok körében október 15-től. Ezt követően fogadóórák lesznek
csoportonként november 13-tól folyamatosan, az időpontok a 
csoportszobák mellett lesznek kifüggesztve.

Logopédusunk Friesenhahn Mihály „szűri” a nagycsoportosokat 
és a 3. életévüket betöltött gyermekeket, majd elkészíti a fejlesz-
tésre javasolt gyermekek beosztását, az eredményekről szülői 
értekezlet keretében tájékoztatni fogja a szülőket is.

Délelőtt a pedagógiai programunkban meghatározott nevelési 
munka folyik az óvodában, délutánonként lehetőség van több
külön program között választani Ezek a foglalkozások októbertől 
indulnak, de be lehet csatlakozni egy-egy csoporthoz év közben 
is.

Hétfőn: játékos angol;
Kedden: fi tt ball és karate;
Szerdán: mozgásfejlesztő torna;
Csütörtökön: foci és gyermek jóga;
  

Az intézmény nyitva tartása mind az óvodás mind a bölcsődés 
gyermekek számára 6-17 óráig tart. 
Betegség, egyéb probléma, akadályoztatás esetén reggel 8.30-ig 
kérjük személyesen vagy telefonon bejelenteni a hiányzást. 

Elérhetőségeink:
Tel.: 22/364-518
Tel.: 22/777-150
e-mail: urhidaiovoda@gmail.com
e-mail: urhidaiovodaelelmezes@gmail.com

Az idei tanév során is megtartotta iskolánk a tanévzárást követő 
2 hétben a napközis tábort. Első héten a napközis Erzsébet-tábort 
szerveztük meg pályázati támogatással, változatos programokkal, 
kézműveskedéssel, rendőrségi bemutatóval, elsősegélynyújtással 
és a horgászattal ismerkedhettek diákjaink. A következő héten 
pedig hagyományos napközis tábort hirdettünk. A két héten, két 
nap Budapestre (Csodák Palotájába, Tropicariumba és az Eleven 
Parkba), két nap Székesfehérvárra, egyszer pedig Nádasdladány-
ba kirándultak kerékpárral gyermekeink.

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 
145 fő, 14-26 fős osztálylétszámokkal. A tantestületünkben a 
teljes állású kollégák tekintetében nem történt változás a nyár 
folyamán, részmunkaidős pedagógusok esetében igen. Ének-
tanárunk Takács-Mudris Anett tanárnő helyett Bognár Andi néni 
tanítja az éneket.

A Tündérkert Óvoda és Bölcs de hírei

Csoport neve Óvodapedagógus Dajka/ped.asszisztens

Katica (kis)
Blahó Tamásné (Nelli

néni)
Gyüszü Melinda

Szalai Istvánné (Erika
néni)

Faragó Szilvia

Csiga (középs )
Faluvégi-Berki

Georgina
Jánosi Katalin

Kovács Istvánné (Zsuzsa
néni)

Süni (nagy-középs )
Kertészné Vámi Anikó

Rozsné Homoki
Marianna

Pallagné Pajor Erika

A Tündérkert Óvoda és Bölcs de hírei

Csoport neve Kisgyermeknevel Dajka

Napocska csoport
Török-Schultz Vivien

(szakmai vezet )
Bagó Vivien

Bakos Józsefné (Rozika
néni)

Tanévkezdés iskolánkban



A felsős technika órákat 
és a 7. osztályos biológiát
Michellerné Kalapács Tünde 
látja el. Oroján Gabriella 
részmunkaidős új dolgozónk 
a 7-8. osztályos informa-
tikát és a szakkört tanítja. Két 
fejlesztő pedagógus felvétele 
folyamatban van. Szabó Ad-

rienn utazó gyógypedagógusunk és logopédusunk fejlesztik rész-
képesség problémával küzdő gyermekeinket. Két nap pedagógiai 
asszisztens, és hetente rendszergazda segíti munkánkat. Hittant 
oktatóink: Hegedüs Angelika katolikus, Szabó Virág református 
és Horváthné Farkas Nikolett a HIT Gyülekezete hitoktatója. 

A tavalyi évhez hasonlóan a törvényi változásoknak megfelelően 
minden tanulónk kötelessége, hogy részt vegyen a 16 óráig tartó 
foglalkozásokon. Ez alól az intézményvezető adhat felmentést a 
szülő írásbeli kérésére. Mivel iskolánkban igen kevesen éltek ez-
zel, így alsóban  minden osztályban külön napközis tanórai fog-
lalkozások vannak, míg felsőben a délutáni tanulószobás tanulási 
idő alatt az 5-6 és a 7-8 osztály van összevonva.
Az elektronikus napló ettől a tanévtől kötelező minden állami 
iskolában. Tagiskolánk az előző évek gyakorlatának megfelelően 
használja az e-naplót. A miniszteri utasítás alapján az elektroni-
kus ellenőrző is kötelező. 
A tavalyi tanév elején megnyert Menő menza pályázatunkat való-
sítjuk meg rengeteg programmal, mint a tavaly elkezdett ételkós-
tolók havonta kétszer, kirándulás szeptemberben Vérteskozmára, 
tavasszal Tihanyba, egészséges étel készítése főzőszakkörön, 
a felsős technika órákon, tankert kialakítása és gondozása szin-
tén a felsős technika órákon tervezzük megvalósítani. Az egész-
ségnapunkat és hónapunkat novemberben szervezzük, amikor 
egészségvetélkedővel, szülőket is megszólító tájékoztatókkal 
készülünk. Kiscsoportos egyéni vagy diétás tanácsadás is foly-
tatódik a pályázat kötelező részeként. Rengeteg eszköz beszer-
zésére került sor, többek között osztálynyi mennyiségű tanulói 
laptopra is. Tanévünkben tervezzük az udvar gyermekbarátabbá 
tételét szülői segítséggel. 

A Boldog Iskola címet idén is megnyertük és alsóban a 2. osz-
tályban a napközi keretein belül fogunk boldogságórákat tartani. 
Természettudományos élménypedagógiai órák, élményköz-
pontok látogatása idén szintén újdonság, amit pályázatban való 
közreműködéssel valósul meg.
A tanulás tanítása programunkat is folytatjuk, alsóban a napközi-
ben, felsőben a tanórákon. Havonta más-más módszert gyakoro-
lunk. Reméljük, hogy ezzel nemcsak a tanórák lesznek érdeke-
sebbek, hanem az otthoni tanulás is könnyebb és eredményesebb 
lehet. Ezt alátámasztják a tavalyi nyolcadikosaink felvételi ered-
ményei, amik 2018-ban is az országos átlagot megelőzte.
Folytatódik az iskolagyümölcs programunk az 1-6. osztályokban 
heti 3 nap és az iskolatej 4 napon. 

A DENSO pályázati támogatásával az előző tanév végén ala-
pítványunk egy interaktív táblát szerezett be, amit kisdiákjaink 
használnak nagy lelkesedéssel. A tábla előnye, hogy ujjal is 
irányítható, így a kis elsősök is bátran tudják használni, kezelni. 
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a támogatásért.
Idei évben induló szakköreink a szolfézs, az ügyes kezek, fu-
rulya, énekkar, logika, főzés, internet, rajz, angol szakkör és a 
tömegsport foglalkozások. Korrepetálásokkal, fejlesztő, logopé-

diai, gyógypedagógiai foglalkozásokkal, felvételi előkészítővel 
segítjük tanulóink eredményes előmenetelét.
A szeptemberi programok a vérteskozmai gyógynövénytúra
szeptember 19-21-ig, Fut a falu futóverseny szeptember 24-én, 
a zánkai Erzsébet tábort pedig szeptember 26-tól 28-ig szervez-
zük. A Határtalanul pályázat keretében az erdélyi kirándulás a 7.
osztályosoknak tanévünben június 4-7-ig fog megvalósulni. 
A köznevelési törvénynek megfelelően minden osztályban be-
vezetésre kerül a heti 5 órás testnevelés. Testnevelés órák kere-
tében néhány osztály úszik, mások karatét, asztaliteniszt, kerék-
páros közlekedést, tánc és drámát vagy lovaglást tanulhatnak.
Kérem a szülőket, ha gyermekük bármilyen adatában változás 
következik be, azt a törvényi előírások szerint 8 napon belül 
jelentsék be!
Intézményünk honlapja http://www.urhidaiskola.hu/ címen 
elérhető, email címe: urhidaiskola@gmail.com és a facebookon 
is megtalálhatnak minket.
 Liedermajer Heléna
 tagintézmény-vezető

A szép korúak nádasdladányi, 
sárkeszi és szabadbattyáni 
társklubjaik képviselőivel és 
helybéli barátaikkal együtt ün-
nepelték június 23-án a nyug-
díjas egyesület 30 éves szül-
etésnapját.
A három évtizedről, a 
közösségteremtésről, a prog-

ramokról, az ünnepekről és a hétköznapokról Polyák István, az 
Úrhidai Nyugdíjas Egyesület elnöke szólt dióhéjban. Megem-
lékezett a klubelnökök, Orosz József, Szabó István, Pallag József, 
Iliás Istvánné és Polyákné Gulyás Erika munkájáról.

Külön is szólt a jó hangulatú kirándulásokról, a híres-neves
Úrhidai lakodalmas felelevenítéséről, a Falvak Kultúrájáért
Alapítvánnyal való gyümölcsöző kapcsolatukról, a tájház kialakí-
tásáról, az Őszirózsa Népdalkör sikereiről, mértékadó kistérségi 
nyugdíjas találkozóikról. Bognár József polgármester vetített ké-
pekkel elevenítette fel a távolabbi és közelebbi múltat, műsorral 
kedveskedtek a születésnaposoknak az Úrhidai Táncimádók és a 
Sárrét Néptáncegyüttes tagjai.
A jó ebédet fehérasztal melletti diskurzus, zene és tánc követte.

30 éves évforduló



A programsorozatra 2018. augusztus 10-11.-én került sor. A hét-
végi programokat a pénteki napon kezdtük, az estét a Második 
Lendület együttes nyitotta, lelkes volt a közönség, jó volt a han-
gulat a fi úk nagy sikert arattak a nézők körében. A közönség 
hamar a duplájára nőtt, hiszen 22 órakor a Desperado együttes állt 
a színpadra, ismert slágerekkel szórakoztatták az oda látogatókat. 
A nap végét retro discoval zártuk, melyen Dj Kory-tól hallhattunk 
jobbnál jobb slágereket. 

Szombaton ismét tartal-
mas napnak néztünk elébe. 
A zuhogó eső ellenére, ko-
rán reggel gyülekeztek a 
XIII. Úrhidai Csülökfesztivál 
résztvevői. Elfoglalták he-
lyeiket, kipakolták a sikeres 
főzéshez szükséges dolgokat s 
nem sokáig vártak, hamarosan 

érezni lehetett a fi nom hagyma, szalonna, fűszerek és még ki tud-
ja milyen titkos hozzávalók illatát. Amíg a főzőverseny a park 
egyik oldalán zajlott, a másikon a sporté volt a főszerep. Ebben az 
időben zajlott a XIX. Úrhida Vándorkupa futballtorna. 

A borús idő ellenére elszántan, és nagy lendülettel fociztak a 
fi úk, férfi ak. Nagy volt a tét: megtartani vagy megszerezni a ván-
dorkupát! Közben megérkeztek a Veterán autómotor kiállításra a 
szebbnél szebb old timerek is, ekkorra teljesen benépesült láto-
gatókkal, résztvevőkkel, fellépőkkel a Szabadidőpark. Gyermek-
programok zajlottak, légvárban ugrálhattak a gyerkőcök egész 
nap.

A Seuso Baráti Hegykör felajánlásával borkóstolón vehettek részt 
az ellátogatók.
A színpad akkor éppen a XXI. Kistérségi Nyugdíjas találkozótól 
volt hangos. Az énekkórus népdalokat adott elő, hagyományőrző 

ünneplőruhában,- népviseletben. A nézőtér teljesen megtelt. 
Műsoruk után átadásra kerültek az Önkormányzati kitüntetések, 
melyeket Bognár József polgármester úr adott át az ünnepelteknek. 

A idei évben munkájuk elismeréseként Úrhida Község kitüntető 
címet kapott Bognár Andrea, Lics Zoltán,  Pál Jánosné és Horváth 
Józsefné.
Ezt követte az „Úrhida, belterületi utak felújítása I-II-III. ütem” 
ünnepélyes átadása. Az útfelújítást avatási ceremóniával ünnepel-
ték, Bognár József polgármester és Nemes Károly, a kivitelező 
cég vezetője még hordót is gurított.

A délutánt Gregor Bernadett és Csengeri Attila műsora nyitotta, 
külföldi és magyar musicaldalok, világslágerek, sanzonok hang-
zottak el. 

A nap folyamán többször énekelt Máté Imola a testvér 
településünkről érkezve. Imola előadásában többféle műfajt hall-
hattunk a közönség nagy örömére.
 
A szórakoztató műsorokat 
egy mulatós páros folytatta, 
Sihell Ferry és Henna lé-
pett a Szabadidőpark szín-
padára, hangos tapsvihartól és 
énekléstől zúgott a sátor.  
Ezek után mozgalmassá vált 
a délután, hiszen az Úrhidai 
Táncimádók Country Line-
dance táncokat mutattak be. A nagy siker elmaradhatatlan volt.  
Mindezek után a Drop the beat Tse szórakoztató- és hangulat-
fokozó show műsorokkal kápráztatták el a nézőközönséget.
Az est folytatásában sorra sztárvendégeket köszönthettünk a 
színpadon, bátran mondhatom, hogy a nézőtér, zsúfoltságig meg-
telt. Találkozhattunk Szűcs Judittal, láthattuk a The Copacabana 
Showt és Tolvai Renáta is énekelt. 
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.

2018 SZEPTEMBER
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Szeptember hónapunk a 
szüreti felvonulások je-
gyében zajlott. A hagyo-
mányos szüreti felvonulás 
napjainkban is legalább 
olyan fontos közösségfor-
máló esemény, mint a régi 
öregek idején. Az úrhidai 

civil szervezetek, és az önkormányzat ismét összefogott, hogy 
egy színvonalas programot készítsenek elő. Fiataljaink lázasan 
készültek az eseményre, 12 táncos pár adta elő e napra összeál-
lított táncát. A szüreti felvonulás szeptember 15-én 11 órakor kez-
detét vette a Szabadidő parkban. 

A menet 12:00 óra magasságában 
indult el, a ragyogó napsütésben 8 
falu lovas nemzedéke tisztelte meg 
falunkat jelenlétével. A hangulat 
megállóról megállóra fokozódott, 
köszönhető a falu lakosságának, 
akik évre-évre nagyobb lelkesedés-
sel várják a felvonulókat bőséges 
asztalokkal. 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 
ese-ményt is tánccal nyitották meg. A talpalávalóról Unyi József
gondoskodott.

Ez úton szeretnénk megköszönni mindenkinek a sok segítséget a 
szervezőknek, a fellépőknek, a falubelieknek, a polgárőrségnek 
illetve Császár Józsinak és barátainak! Reméljük a jövő szeptem-
ber is patadobogástól, a régmúlt időket felidéző muzsikától, és 
énekléstől lesz hangos, hiszen ismét lovas kocsikra vagy lóra
ülünk, és megpróbáljuk feleleveníteni a régi szokásokat.

2018
Ebben az évben második alkalommal szerveztük meg az anyatejes 
táplálás fontosságát, a szoptató édesanyák elismerését fókuszba 
helyező rendezvényünket. 
A program elején Polgármester Úr kedves szavakkal és egy szál 
virággal köszöntötte a megjelent édesanyákat, nagymamákat. A 
múlt évben 28 gyermek született a településünkön, közülük 14-et 
még mindig szoptatnak. Ezeknek az édesanyáknak Polgármester 
Úr emléklapot adott át, megköszönve kitartásukat, fáradozásukat.

A rendezvény további részében Hegedűs Judit védőnő a szopta-
tásról, mint az élet alapjáról beszélt. Majd Mayor Klára – települé-
sünk sokak által ismert gyógytornásza – a mozgásfejlődési za-
varokról, illetve a Dévény-módszerről osztotta meg gondolatait.  
Dr. Seres Ágnes és Szalai Rita az Origi natúr kozmetikumok két 
képviselője mutatta be kiváló minőségű, teljesen természetes alap-
anyagokból készült babaápolási kozmetikumaikat. Ezután a kissé 
megcsappant számú, de még lelkes kis közösségnek Horváthné 
Miklós Réka hordozási tanácsadó bemutatta miért és hogyan jó 
hordozni a babáikat.

Köszönöm mindazoknak, akik elfogadták a meghívást és eljöttek! 
Köszönöm Polgármester Úrnak és Jánosi Máriának a támogatást, 
az előadóinknak és mindenkinek, aki segített, hogy ez a rendez-
vény ismét létrejöhetett!    
 
 Soósné Fekete Éva védőnő

Szüreti felvonulás és bál

A Településfejlesztési Koncepció, a település környezeti, 
társadalmi, gazdasági adottságaira alapozó, a település egészére 
készített, a változás irányait fejlesztési célokat meghatározó 
dokumentum.

A dokumentum elkészítését megelőzően társadalmi egyez-
tetésre kerül sor, melynek érdekében lakossági fórumot tar-
tunk, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

A fórum helye: Úrhida, Polgármesteri Hivatal.

A fórum ideje: 2018. október 17. (szerda) 17.00 óra

A fórum keretében lehetőség van véleménye, 
javaslata, észrevétele megtételére.

Legyen olyan Úrhida, amilyennek szeretnénk!
  
 Bognár József
 polgármester

MEGHÍVÓ
LAKOSSÁGI FÓRUM

Úrhida Község Településfejlesztési
Koncepciójának előkészítése!

Anyatejes táplálás Világnapja



Csatlakozási lehetőség!
Kedves meghívásnak tett eleget szeptember első hétvégéjén, az 
Úrhidai Táncimádók Linedance Kulb csoportja. Testvértelepü-
lésükre, Marosludasra látogattak el Bognár József /Úrhida pol-
gármestere/ és Fritz Mihály /testületi képviselő/ kíséretében. Ven-
déglátóik nagy szeretettel fogadták őket és sok érdekes programot 
szerveztek számukra! Részt vettek a Petőfi  szobránál megtartott 
koszorúzáson.
Másik nap került meg-
rendezésre a VII. Ludasi 
Magyar Napok, melyet 
Marosludas-Andrássy-
telepen tartottak meg. Itt 
reggeltől zajlottak az ese-
mények. Főzőverseny és 
gyermek parkolóban a 
kicsik szórakoztatására. Körbenézhettek a régi iskolában, ahol 
az egyik teremben a sok gyűjtőmunka eredményéből egy falusi 
szobának berendezett kiállítást is megtekinthettek.

A nagyszínpadon különböző műsorokkal szórakoztatták a közön-
séget. Itt jött el az idő, hogy az Úrhidai Táncimádók is képviseljék 
településüket és bemutathassák tánctudásukat! A közönség sze-
retettel fogadta őket és színes műsorukkal nagy sikert értek el!

Vissza-vissza, hangoztatta a nézősereg! A Táncimádók pedig 
boldogan, sok-sok élménnyel gazdagodva tértek haza! 

Több alkalommal is 
láthatták már Táncimádó 
csoportunkat különböző 
rendezvényeken szere-
pelni. Szeretünk kipró-
bálni különböző tánc-
stílusokat, de egy éve 
főleg Country Linedance 
táncokat tanulunk. Ha Önnek-neked is tetszik ez a stílus, sze-
retsz táncolni vagy csak szeretnéd kipróbálni, akkor itt a lehető-
ség! Jó zenékre,vidám hangulatban rophatjuk a táncot,ami igazi 
kikapcsolódás és feltöltődés! Lehet jönni párral vagy egyedül, 
gyerekkel, testvérrel, baráttal vagy barátnővel. Nem számít hány 
éves vagy, a tánc mindenkié!!!
A táncpróbákat  minden héten szerdán 18-20-ig tartjuk Úrhidán 
a Közösségi Ház nagytermében! Az órák teljesen ingyenesen 
látogathatóak!!!! Jelentkezni akár a helyszínen is lehet vagy 
érdeklődni a 20/388 5034 telefonszámon. Megfelelő létszám
esetén októbertől, kezdő gyermek csoportot is indítunk!

 Szabó Zoltánné Erika
 csoportvezető

A nyári szünet előtt rendeztük meg szokásos házi bajnokságunkat, 
melyre még a verseny rutinnal sem rendelkező karatékáink is 
jelentkezhettek. A versenyt a szülők is izgatottan várták, hisz ők 
ilyenkor láthatják igazán mit is tanult gyermekük az elmúlt hó-
napokban. A már rutinosabb versenyzők bátrabban álltak fel a 
tatami szélére, míg a kezdők egy kis irányítással találták meg he-
lyüket a verseny kezdete előtt. Mindenki tudásának megfelelően 
teljesített és már teher nélkül mosolyogva vehette át a verseny 
végén megérdemelt jutalmát.

2018. július 05-08 között rendezte meg a Shotokan Dojok Szövet-
sége központi edzőtáborát Zalaszentgróton. Egyesületünk is 
képviseltette magát az eseményen, ahol a kumite verseny felkészí-
tés és a koryu karate jutsu szerepelt a repertoárban.

Augusztus közepétől kis sportolóink újból megkezdték a 
felkészülést az őszi versenyszezonra, ami sok kihívás elé állítja 
őket mind hazai és mind nemzetközi szinten. Az erőnléti edzések 
nagyszámú végrehajtása, az állóképesség szintre hozása és fej-
lesztése a feladat ebben az időszakban. A heti edzéseken továbbra 
is fontos szerepet kapnak a technikai elemek gyakorlása, valamint 
a kumite taktikai elemek küzdelem közbeni alkalmazása. Remél-
jük következő híreinkben újabb verseny sikerekről számolhatunk 
be Önöknek!

2018 SZEPTEMBER

Karateklub élete

Úrhidai táncimádók LINEDANCE
KLUB



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:
Csütörtök: 11.00-15.00 óráig
Telefon:                      (30) 862-1960

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:
Orvosok Háza, Szfvár, Seregélyesi út 17.
 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:
Úrhida, Kossuth u. 109.
Hétfő-péntek: 08.00 - 12.00 óráig
 12.30 - 16.00 óráig
Szombat: Zárva
Tel.: (22) 362-208

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

Építésügy Szfvár, Polgármesteri 
Hivatal
Székesfehérvár, 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:
Páratlan hét szerda: 13.45-14.15 óráig

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

Segélyhívók:
                      Rendőrség: 107
                      Tűzoltók: 105
                      Mentők: 104

Úrhida Község hivatalos honlapja:

www.urhida.hu
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