
2012. szeptember

Úrhidai Hírek
az úrhidai önkormányzat kiadványa

Önkormányzati Hírek

www.urhida.hu

Augusztus második hétvégéjét Úrhidán 
ismét a jó kedv, a finom ízek, a sportos 
vetélkedők és fergeteges mulatságok 
jellemezték. Ezen a hétvégén került meg-
rendezésre a X. Úrhida Napok, a XIII. 
Úrhidai Vándorkupa futballtorna, a 
XV. Kistérségi Nyugdíjas találkozó és a 
VII. Úrhidai Csülökfesztivál.

A programsorozatot augusztus 10-én a 
Római Katolikus templomban 
kezdtük egy családias hangu-
latú megnyitóval. 

A következő órákban a fia-
taloknak próbáltunk kedvez-
ni, színpadra lépett az EVM 
zenekar, őket pedig egy haj-
nalig tartó Disco követte.

A szombati reggel álmosan, 
ám annál több kihívással és 
feladattal indult az élet a Le-
vente téren, a futballpályán, 
a rendezvénysátorban és az 
óvoda udvarában is. Lehetett 
főzni, vetélkedni, játszani, 
műsort nézni, fellépni. 

De lássuk szépen sorban!
A XIII. Úrhidai Vándorkupa futball-

tornára összesen 7 csapat jelentkezett. 
Példamutatóan küzdöttek a kupáért és 
az elismerésért. Ez úton is szeretnénk 
gratulálni a csapatoknak!

A XV. Kistérségi Nyugdíjas találkozóra 
ebben az évben is szép számmal érkez-
tek a fellépők, a vendégek, a házigazdák 

és a nézelődők is. Kedves 
műsorok után egy hangula-
tos színpadi mulatság, tánc 
alakult ki, melyen mindenki 
jól érezte magát. Ezen az ese-
ményen került sor az Úrhida 
által adományozott kitünteté-
sek átadására is. A képviselő-
testület Úrhida Községért 
kitüntető címet adomá-
nyozott Fekete Józsefnek 
környezetvédelmi és kö-
zösségi tevékenységéért. A 
testvértelepülési partnerkap-
csolatok ápolásáért ugyan-
csak az Úrhida Községért 

Tisztelt Úrhidai Polgárok!
A hazai önkormányzati rendszer ko-

moly változásokon megy keresztül. Míg 
az elmúlt évtizedben folyamatosan csök-
kent az önkormányzatok rendelkezésére 
álló források összege, addig – a források 
további várható csökkenése mellett – 
immár a teljes önkormányzati intézmé-
nyi- és feladatstruktúra is átalakításra 
kerül.  2011 decemberében elfogadás-
ra kerültek Magyarország helyi önkor-
mányzatairól, köznevelésről és az állam-
háztartásról szóló törvények, majd 2012 
nyarán megszülettek a járási rendszerről 
és a köznevelésről szóló jogszabályok, 
amelyek az eddigiektől jelentősen eltérő 
feltételeket teremtenek az önkormányza-
tok számára, jelenleg pedig kidolgozás 
alatt áll a feladatfinanszírozás rendszere, 
ami várhatóan ugyancsak komoly válto-
zásokat hoz majd magával.

Bár a 2013. évtől várható finanszírozási 
rendnek még csupán a körvonalai látszód-
nak, az már jelenleg is biztosra vehető, 
hogy valamennyi települési önkormány-
zatnak gyökeresen újra kell gondolnia 
működését, stratégiáját, intézményrend-
szerét, a feladatok megoldásának módját 
és mindezekkel összefüggésben bevételi 
és kiadási struktúráját. 

A következő hónapok az útkeresés 
jegyében telnek majd, rövid idő alatt a 
település mindennapjait, fejlődését meg-
határozó döntéseket kell hozni a képvi-
selő-testületnek, mindezt a jövő évi és a 
következő évek költségvetésének isme-
rete nélkül. 

A képviselő-testület határozott cél-
ja, hogy az önkormányzat működése 
a megváltozott körülmények között is 
biztosított maradjon, a fejlesztéseink 
megvalósításához szükséges önerőt 
biztosítani tudjuk, a lakosság nagyobb 

anyagi megterhelése nélkül.
A korábbi években is igyekeztünk ru-

galmasan alkalmazkodni a folyamatosan 
változó feltételekhez és a lehető legtöbb 
támogatást megszerezni kötelező felada-
taink ellátásához. 2006 óta közös intéz-
ményfenntartó társulásban működtetjük 
oktatási, nevelési intézményeinket Sza-
badbattyán és Kőszárhegy települések-
kel. A plusz normatíva érdekében Sár-
keszi községgel körjegyzőséget hoztunk 
létre. Több kötelező feladatot a maga-
sabb színvonalú ellátás érdekében a kis-
térségi társuláson keresztül láttatunk el.

Igyekszünk továbbra is megtalálni a 
lehetőséget, gyorsan, rugalmasan al-
kalmazkodni a megváltozó körülmé-
nyekhez, de ezen változások véghez-
viteléhez kérjük az Önök türelmét és 
megértését.

Bognár József
 polgármester

Úrhida 
Napok 
2012
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kitüntetést vehette át a marosludasi 
(Székelyföld) Fekete Kovács Levente. 
Érdemes Porta díjat kapott Miklós Já-
nos keramikus és felesége. Az elismeré-
seket Bognár József polgármester adta 
át.

A VII. Úrhidai Csülökfesztiválra ösz-
szesen 21 csapat érkezett, hogy meg-
küzdjön az első helyezésért. Idén 145 
csülökjegy kellett ahhoz, hogy az Úrhi-
dai Barátság Klub magáénak tudhassa 
a különdíjat. Ez úton is gratulálunk min-
den résztvevőnek. Az adományokból 
211.600.- Ft gyűlt össze, melyet a felújí-
tás alatt álló Civil ház berendezési tárgya-
ira szeretnénk fordítani.

Idén is megkerestük a legerősebb 
embert a Toldi versenyen, melynek le-
bonyolításában Rubos László segített, 
akinek ezúton is szeretnénk köszönetet 
mondani.

Délután fellépett a Fantázia Együttes, 
őket követte a Tehetséges Fiataljaink 
bemutatkozása, ahol helybéli és szom-
szédos tehetséges és bátor emberek 
léptek a színpadra. Láthattunk táncot, 
hastáncot, zumbát, hallhattunk remek 
énekes produkciókat, paródiákat.

Este 8 órakor Sipos F. Tamás lépett a 
színpadra, aki remek hangulatot terem-

tett, őt követte a Szega & Frédó formá-
ció, az est fénypontjaként a kilátogatók 
megtekinthették a tűzijátékot, végezetül 
pedig egy fergeteges Utcabál vette kez-
detét.

Aki vasárnap kilátogatott a futballpályá-
ra, az a Póni Klub Regionális Minősítő 
versenyt tekinthette meg, melyre idén is 
sokan jelentkeztek versenyzőnek!

Eseményekkel és élményekkel gazda-
gon zárhattuk 2012-ben is ezt a 3 napot. 
Szeretnénk megköszönni mindenkinek a 
segítséget, megértést, türelmet! Bízunk 
benne, hogy jövőre is ilyen szép szám-
mal ünnepelhetünk augusztus második 
hétvégéjén!

Háden Dorina
művelődésszervező

Úrhidai 
Nyugdíjas 
Egyesület

 
Az Úrhidai Nyugdíjas Egyesület 
sokszínű tartalmas programokkal 
és az elmúlt években megszokott 
aktivitással veszi ki a részét Úrhida 
közösségi életéből. A legnagyobb 
rendezvény idén is az „Úrhida Na-
pok” volt ahol ebben az évben a 
szabadbattyáni és a sárszentmihályi 
nyugdíjasok voltak vendégeink

Polyák István
elnök
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Óvodánk 25 évvel ezelőtt, 1987 szept-
emberében nyitotta meg kapuit az úr-
hidai óvodáskorú gyermekek és szülők 
nagy örömére! Tavasszal jubileumi hét 
keretében ünnepeltük az ovi születés-
napját, és ennek köszönhetően 2012. 
szeptember 1-től Tündérkert Óvoda 
néven működünk, reméljük még nagyon 
sokáig!

A nyári hónapok mozgalmasan teltek, 
augusztusban szokás szerint a nyári kar-
bantartási feladatok elvégzése volt a fő 
célkitűzés. 

Június végén került udvarunkra egy 
kétüléses hinta – ami nagyon hiányzott 
már – tavaszi bál bevételéből és alapít-
ványunk segítségével sikerült beszerezni. 
Köszönetet mondunk Majorosi Gábor 
apukának a játék telepítésénél nyújtott 
segítségért!

Óvodánk két átjáró ajtója is akadály-
mentessé vált Fritz Mihály képviselő úr-
nak köszönhetően!

A NAV-tól kapott értesítés szerint közel 
242.000 Ft támogatáshoz jut alapítvá-
nyunk a felajánlott adó 1%-ból! Köszön-
jük mindenkinek a szíves felajánlást!

Az új tanévben már megszokott mó-
don az ismerős óvó nénik köszöntötték 
a gyerekeket, nagycsoportosaink költöz-
tek ki a külső csoportszobába, és helyü-
ket az új kiscsoportos gyermekek vették 
birtokukba.

A 2012/ 2013-as tanév csoport beosz-
tása:

Margaréta (kis) csoport: Bodnárné 
Nagy Szilvia(Szilvi néni) és Berki Georgi-
na (Gini néni) óvodapedagógusok; daj-
ka: Szalai Istvánné  (Erika néni)

Katica (középső) csoport: Spánitzné 
Pásztor Andrea(Andi néni) és Gyűszű 
Melinda (Melinda néni) óvodapedagó-
gusok; dajka: Andocsi Tiborné (Marika 
néni)

Süni (nagy) csoport: Jánosi Zol-
tánné (Kati néni) és Szalainé Bozsák 
Szilvia(Szilvi néni) óvodapedagógusok; 
dajka: Hegyesi Lászlóné ( Erika néni)

Magas létszámúak a csoportok, teljes 
kihasználtsággal működik az óvodánk, a 
gyermekcsoportok életkor szempontjá-
ból homogén kialakításúak.

A papírhulladék, PET palack gyűjtését 
ebben a tanévben is folytatunk, a bevételt 
kirándulásra, fejlesztő eszközökre fordítjuk.

Szeptember első felében a faliújságon 
kifüggesztett jelentkezési lapokon lehet 
feliratkozni a külön programokra melyek 
a következők:

Hétfőn: népi tánc
 vezetője: Fekete Edina
 időpont: 15.15 óra
Kedden: karate
 vezetője: Soós Tamás
 időpont: 8 óra
Szerdán: hittan
 vezetője: Darázs Józsefné (Marika néni)
Csütörtökön: ovis angol  
 vezetője: Szalay Zsuzska
 időpont: 15.15 óra
Aki szeretne csatlakozni bármely prog-

ramhoz, kérem, jelezze aláírásával! 

Szeptember 3-tól kezdődött az óvodai 
nevelési év, fogadtuk a „régi óvodáso-

kat” és az új kiscsoportosokat, évközben 
pedig várjuk folyamatosan a harmadik 
életévüket betöltött kicsiket! Kérjük, előt-
te szíveskedjenek jelezni a Margaréta 
csoportban az óvó néniknél, hogy fo-
gadni tudják a kicsiket!

Azoknak a gyermekeknek, akik a 
2012/2013-as tanév során 5. életévü-
ket betöltik, kötelezővé válik az óvodai 
életben való részvétel!

Jelenlegi törvényi előírás szerint 2014 
szeptemberétől lesz kötelező a 3. életév 
betöltését követően az óvoda!

Intézményünk 6-17 óráig tart nyitva, 
egész nap óvodapedagógusok foglal-
koznak a gyermekekkel. Reggel a gyer-
mekek beérkezése 8.30-ig történik az 
óvoda zavartalan működése érdekében, 
ebéd után 12.15-től 12.40-ig lehet elvinni 
őket, a délutáni csendes pihenőt követő-
en pedig 15 órától 17 óráig.

Mindennap 8.30-ig lehet lemondani az 
étkezést az élelmezésvezetőnél, ha be-
tegség vagy más ok miatt nem jön óvo-
dába a gyermek, tel: 22/364-518!

Óvodai programjaink:
Augusztus 30-án tartottuk tanévnyitó 

szülői értekezletünket ahol a jelenlévők 
tájékoztatást kaptak a tanév aktuális fel-
adatairól, eseményeiről.

Szeptember 3-án a kis elsősök az óvo-
da udvarán gyülekeztek és várták, hogy 
a nyolcadikosok átkísérjék őket „jelké-
pesen” az iskolába, ahol már várta őket 
Szalainé Cseh Katalin tanító néni.

Autómentes napot is szervezünk, 
szeptemberben pontos időpontot a fa-
liújságon találnak a szülők, érdeklődők!

Szeptember 26-án (szerdán) 
„Fut a falu” 
Szeptember 27-én (csütörtökön) ki-

rándulást tervezünk a Sárpentelei erdő-
be – ha az időjárás engedi.

ÓVODAI ÉLETÜNK
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Október 04-én Állatok világnapja
Október 17-én 10.45-től a Palinta társu-

lat zenés Szüreti műsorát hozza el nekünk
Október közepén lesz fényképezés is!
Október 19-én (pénteken) délután 

„Szép korúak napja” alkalmából műsor-
ral kedveskednek óvodásaink a település 
nyugdíjasainak.

November 09-én (pénteken) Márton 
napi hagyományokat szeretnénk felele-
veníteni ismét.

November 16-án Egészségnapot szer-
veznénk, szeretnénk, ha különböző mé-
résekkel (vérnyomás, vércukor, hallás) a 
szülők is bekapcsolódnának.

Decemberi programjaink:
Adventi kézműves délutánok, Mikulás 

várás, karácsonyra műsorral készülődünk 
a település közös ünnepségére. 

Logopédusunk jelenleg e hónapban 
szűri a gyermekeket, szeptember végén 
tart szülői értekezletet az érintett gyer-

mekek szüleinek. Péntekenként várja 
az érdeklődő szülőket tanácsadási órá-
jában Misi bácsi, előre egyeztetett idő-
pontban!

Óvodánkkal kapcsolatosan az intéz-
mény honlapjáról is lehet tájékozódni: 
www.ovoda.urhida.hu

Szalainé Bozsák Szilvia
intézményegység-vezető

Tanévkezdés iskolánkban

Előző számunk óta eltelt időszakban 
az ÁMK Géza Fejedelem Általános Is-
kolánkban a következő események tör-
téntek:

Június 25-től július 6-ig napközis tá-
bort szervezett az iskola. Sajnos a ma-
gas jelentkezőszám miatt nem tudtunk 
mindenkit fogadni. A két hétre összesen 
34 résztvevő volt, akik napról-napra 
változó programokon vehettek részt, 
például kirándulások Székesfehérvárra: 
egyik napon a strandra, másikon város-
nézés, múzeumlátogatás. A Sárpentelei 
Parkerőbe is kirándulhattak a résztve-
vők. Más napokon helyben játékos, sza-
badidős, kézműves és sportfoglalkozá-
sokat tartottunk.

Tanévünk szeptember harmadikán 
kezdődött, a hagyományos reggeli tan-
évnyitó ünnepséggel, és az azt követő 
osztályfőnöki órákkal. Néhány közér-
dekű információt emelnék ki ünnepsé-
günkről. Tanévnyitó tanulólétszámunk 
jelenleg 120 fő. 

A kulcskompetenciák, alapkészségek 
és képességek fejlesztésére minden 

osztályban kiemelt figyelmet fordítunk, 
évi háromszor felmérjük tanulóink alap-
készségeinek fejlettségét hangos olva-
sásból, néma értő olvasásból, helyes-
írásból és logikából.

A törvényi előírásoknak megfelelő-
en alsóban első és második osztályban 
félévkor minden osztályban szövege-
sen értékelünk. Év végén azonban már 
második osztálytól érdemjeggyel mi-
nősítjük az egész éves munkájukat. A 
jogszabályi előírások szerint a minden-
napos testnevelés nálunk is bevezettük 
első és ötödik osztályban heti 5 órában, 
amit 3 óra testnevelés órával és 2 óra 
sportkörrel teljesül. Sajnos az alacsony 
jelentkezőszám miatt a testnevelés órai 
keretben működtetett választható kara-
te foglalkozásokat szeptembertől nem 
tudjuk folytatni.

A külalakra változatlanul osztályzatot 
kapnak felsős tanulóink. A 6-8. osztá-
lyokban a természettudományi tárgyak-
ból és rajzból a tömbösítést továbbra is 
folytatjuk a eredményesség növelése 
miatt. Újdonság, hogy az informatikát 3. 

és 4. osztályban is tömbösítve oktatjuk.

Folytatjuk a hetedik és nyolcadik osz-
tályban a vizsgarendszert, ami nagyban 
segítette a kedvező felvételi eredmé-
nyeket. Idén a tavalyi évhez hasonlóan 
magyarból és matematikából mérettet-
nek meg a gyerekeink.

Idén az osztályfőnökök nem változ-
tak, természetesen az első és az ötödik 
osztályt kivéve. Az osztálytermek a ma-
gasabb osztálylétszámok miatt kismér-
tékben módosultak.

1. osztály Szalainé Cseh Katalin

2. osztály Kissné Körmendi Elvira

3. osztály Lencsésné Cseh Katalin

4. osztály Kálmánné Szerényi Judit

5. osztály Bán-Németh Ildikó

6. osztály Szabó Gyöngyi

7. osztály Bán Balázs  

8. osztály Bognár Andrea

Újra felhívnám arra a gyerekek és a 
szülők figyelmét, hogy egy hét áll rendel-
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kezésre a tanórai és szakköri mulasztá-
sok igazolására. Hiányzás esetén a szülő 
kötelessége, hogy a hiányzás első napján 
reggel az iskolában jelezze gyermeke tá-
volmaradását. Az iskolán kívüli, iskola ál-
tal szervezett kötelező programokra csak 
orvosi igazolást, vagy előzetes, indokolt 
szülői igazolást fogadunk el.

A tanórák előtt a becsengetés ideje 
változatlanul 7.45. A harmadik alkalom-
mal 7.50 után érkező tanulók szaktanári 
figyelmeztetésben részesülnek. 

A napközis és menzai étkezést az 
iskolában kell igényelni és az igénylést 
módosítani, de az óvodában az élelme-
zésvezetőnél kell fizetni havonta. 

100%-os étkezési kedvezményre 
jogosultak az 1-8 osztályos rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben ré-
szesülők.

50%-os étkezési kedvezményre jo-
gosultak: 

• a három vagy több gyermek esetén,
• tartósan beteg vagy az illetékes szak-

értői és rehabilitációs bizottság vé-
leménye alapján testi, érzékszervi, 
értelmi, beszéd vagy más fogyatékos.

Az étkezési kedvezményre jogosultak-
nak a jogosultságot dokumentumokkal 
kell igazolnia a szülőnek.

Napközis foglalkozásra jelentkezők 
száma idén is igen magas volt, így válto-
zatlanul két napközis csoportot működ-
tetünk. Egyik csoportunkban az első, 
negyedik és a felsős osztályok tanulóit 
helyeztük el, míg a másik csoportban a 
második és harmadik osztályosokat so-
roltuk be.

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

• tömegsport (labdarúgás)
• ügyes kezek (kézimunka szakkör)
• diákújságíró
• természetismeret szakkör
• matematika logika (alsó)
• énekkar
• furulya szakkör
• természetjáró (alkalmi)
• internet
• társastánc
• népi játékok
• angol

• színjátszó
• hittan
• bibliaismeret
Ebből kellő számú jelentkező miatt az 

alábbiakat tudtuk indítani: 

Alsós tömegsport  
hétfő 12.45-13.30 -ig Bán Balázs

Felsős tömegsport 
hétfő 13.30-14.15-ig Bán Balázs

Énekkar
csütörtök 0. órában
Bognár Andrea

Ügyes kezek 
hétfő 5-6. órában 
Kálmánné Szerényi Judit

Internet 
hétfő 6. órában 
Szabó Gyöngyi

Angol kezdő 
szerda 6. és péntek 5. órában 
Brownwood Klára

Angol haladó 
szerda 7. és péntek 6. órában 
Brownwood Klára

Furulya 
kedd 5., szerda 6., péntek 5. órában
Bognár Andrea

Természetjáró alkalmi 
Bán Balázs

Színjátszó  
kedd 6. órában
Szalainé Cseh Katalin

Hittan szervezés alatt

A 8. osztályosok felvételi előkészítő-
jét magyarból hétfő 5. és csütörtökön 6. 
órában tartjuk és matematikából szerda 
0. órában.

Az iskolai könyvtárunk a Polgármes-
teri Hivatal tágas községi könyvtárba 
kapott helyet, ahol gyermekeink is ide-
ális körülmények között megismerked-
hetnek a könyvtári rendszerrel és termé-
szetesen kölcsönözhetnek viszonylag 
széles tanulást segítő és gyermekkönyv 
választékunkból. 

A logopédiai foglalkozásokat  ked-
den 14.50-től 16.30-ig, míg pénteken 
12.40-től 14.20-ig tartjuk.

A fejlesztő foglalkozásokat Kálmán-
né Szerényi Judit tartja kedden az 5. 
órában és csütörtökön a 0. órában a be-
osztott rend szerint.

A felsős matek korrepetálást hétfőn 

0. órában Szabó Gyöngyi tanárnő vezeti.

Alsós korrepetálásokat osztályfőnö-
kök az alábbi időpontokban tartják:

1. osztály: hétfő 5. óra, szerda 5. óra
2. osztály: szerda 5. óra
3. osztály: hétfő 5. óra
4. osztály: csütörtök 5. óra

Közös szülői értekezletünket szept-
ember 12-én 16 órától tartottuk. Az 
első fogadóórára pedig október 3-án, 
kedden 16 órától várunk minden szülőt 
szeretettel.

A hónapról hónapra változó progra-
mok sem maradhatnak el. 2012. szept-
ember 21-én pénteken rendezzük meg 
akadályversenyünket Kissné Körmendi 
Elvira tanárnőnk szervezésében. 

Október 19-én pénteken 11 órától 
mindenkit szeretettel várunk a Köztársa-
ság kikiáltása alkalmából tartott megem-
lékezésünkre az önkormányzat nagyter-
mében. Az őszi szünet idén is egy hét 
lesz, október 27 - november 4-ig. 

Ebben a tanévben is folytatódik isko-
lagyümölcs programunk, aminek kere-
tében heti néhány alkalommal egy-egy 
szem gyümölcsöt vagy alkalmanként 
gyümölcslevet kapnak gyermekeink. 
Ezen kívül tájékozatok minden falubeli 
lakost, hogy iskolánkba egész évben le-
hetőség van használt elemek gyűjtésére 
a kihelyezett tárolóedénybe. 

Kérem, hogy tanulóinkkal küldjék be a 
veszélyes hulladéknak számító elhaszná-
lódott elemeket.

Az Úrhidai Tanulókért és Iskoláért Ala-
pítványunk 2011. évi személyi jövede-
lemadó 1%-os felajánlásaiból várhatóan 
196.260 Ft-ot könyvelhet el bevételként. 
Felajánlásaikat ezúton is köszönjük, amit 
a szülők javaslatai és a kuratórium dön-
tése alapján használunk fel, várhatóan 
elsősorban ebben a tanévben is a gyer-
mekeink kirándulásának támogatására. 

Intézményünk e-mail címe: 
urhidaiskola@indamail.hu. 
Intézményünkről az alapinformációk 

már a tavalyi évtől Úrhida Község Ön-
kormányzatának weblapján a 
http://www.urhida.hu/iskola.php és a 
http://www.urhida.hu/urhida_hirek.
php címen érhetők el. Az aktualitásokat 
pedig a facebook.hu-ra is folyamatosan 
feltöltjük.

 Liedermajer Heléna                                    
tagintézmény-vezető
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Szüreti felvonulás
Az őszi hétvégék mi másról szólná-

nak, ha nem a szüretekről és a szüreti 
felvonulásokról? Természetesen ez kis 
községünkben sem volt másképp, hi-
szen szeptember 15-én megrendezésre 
került a Szüreti felvonulás.

Igaz, hogy a programok csak délután 
kezdődtek, de már reggel sem tétlen-
kedtünk, hiszen a Barátság Klub, az Úr-
hidáért Egyesület, és a Szittya Sárrét 
Vidéki Lovas Egyesület segítségével 
megkezdődtek a készületek, hogy a fel-
vonulás végére elkészüljön a babgulyás. 

De nézzük sorban a történtetek. 
Dél körül a Levente tér környékén már 

sorakoztak a lovasok, a hintók, a lovas 
kocsik, és a felvonulók is. A menetet egy 
nyitó tánccal kezdtük, melyben idén ösz-
szesen 28 úrhidai fiatal vett részt, akik a 
fellépést megelőzően hetekig tanultak, 

próbáltak, és gyakoroltak, 
hogy a nagy napon minden 
rendben legyen. Idén a Bí-
ró és a Bíróné szerepében 
Sulák Gábor és Vizi Zsanett 
jeleskedett.

Az előző években is sokan 
kilátogattak az eseményre, 
de ilyen hosszú felvonuló 
sorunk régen volt.  Szinte 
az összes szomszédos te-
lepülésről érkeztek mulatni 
vágyók. Nagy élmény volt, 
hogy több he-
lyen kipakolva 
vártak minket 

a lakók, akiknek ezt egy-
egy tánccal háláltuk meg. A 
hangulat végig fergeteges 
volt.  Arról szólt ez a nap, 
amiről szólnia kellett, volt 
bor, tánc, hagyományőrző 
ruha, lovak, ének, nevetés. 

A 3 órás felvonulás vé-
geztével, a Tájházhoz ér-
kezett a menet, ahol va-
csorával vártak minket. Ezt 
követően mindenki haza 
indult, hiszen este kezdetét 
vette a szüreti bál.

A bálba idén is sokan el-
látogattak. A fiatalok ezt 
az eseményt is egy tánccal 
nyitották meg, mely után 
a Bírónk kihirdette, hogy 
Szabad a tánc! Így megkez-
dődhetett a mulatság. Igaz, 
hogy az egész nap rengeteg 
teendővel, tánccal, mulat-
sággal telt, de a felvonuló-
inknak és a bálozóknak még 
ez sem jelentett akadályt, 

hiszen vasárnap reggel a jó kedvtől a ne-
vetéstől, és a mulatozástól volt hangos a 
Közösségi Ház.

Reméljük mindenki jól érezte ma-
gát! Ez úton szeretnénk megköszönni 
mindenkinek a sok segítséget! És bí-
zunk benne, hogy jövőre minimum egy 
ugyan ilyen hangulatú felvonulással és 
bállal köszönthetjük ismét az őszt.

Háden Dorina
művelődésszervező

„Szüretelnek, énekelnek, 
Láttál-e már ennél szebbet? 
Dió, rigó, mogyoró, 
Musttal teli kiskancsó. 
Sose láttam szebbet! 
Akkora fürt, alig bírom, 
Egy fürtből lesz akó borom.

Dió, rigó, mogyoró, 
Csak úgy nevet a kancsó. 
Az sem látott ilyet. 
Az öregnek aszú bor jár, 
A gyereknek must csordogál. 
Dió, rigó, mogyoró, 
Szüretelni, jaj, de jó!

Igyunk erre egyet!”
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A nyári időszakban legfőképp a pihe-
nésé volt a főszerep a mi életünkben. 
De e mellett a közelgő szerbiai Gyer-
mek-, Kadett és Junior Világ Bajnok-
ságra való felkészülés is kötelező fel-
adatokkal terhelt meg bennünket. 

Így a SO TO KARATE KAN KSE 
karatékái a nyári hónapokra külön edzés 
tervet kaptak az egyéni felkészüléshez. 
Mindezek mellett a Shotokan Dojok Szö-
vetsége által szervezett edzőtáborokon 
és válogatott edzéseken vettünk részt. 

Ebben az évben is Balatonfenyves 
volt az Országos Edzőtábor helyszíne. 
Tehát a körülmények ideálisak voltak 
egy igazi karatés verseny felkészülési 
edzőtábor megtartásához. A rengeteg 
kihon gyakorlat végrehajtása mellett, 
a kata gyakorlatok sorozatos ismétlé-
se között üdítőek voltak a változatos 
kumite edzések, melyek a különböző 
karate technikák minél tökéletesebb 
és gyorsabb végrehajtását követelték 
meg a versenyzőinktől. A tábor igazi 
különlegessége volt az utolsó előtti na-
pon megtartott rendőrségi közelharc és 
önvédelmi feladatok gyakorlása. A tábor 

a szokásos vizsga lehetőséggel és ka-
raoke partival zárult.

A tanévkezdéssel egyidőben meg-
kezdődtek nálunk is a folyamatos 
edzések, valamint folytatódtak a 
hétvégi válogatott edzések Ajkán. 
Ilyenkor a gyerekek négy edzésen 
vesznek részt csoportbontásban. A 
válogatottság nagy terheket ró a kis 
karatékáinkra és szüleikre egyaránt. 
De, ha valaki eredményesen szeretne 
szerepelni egy nemzetközi versenyen, 

annak vállalnia kell az ezzel járó renge-
teg edzés munkát is. A gyerekek néha 

már-már a tudásuk és fizikai teljesítő-
képességük határait súrolják, de mégis 
mindig következetesen végrehajtják az 
edzésvezetők utasításait. 

Reméljük a hátralevő egy hónapban 
kitartanak és a szerbiai WUKF Gyer-
mek-, Kadett és Junior Világ Bajnoksá-
gon, valamint az idei évben még hátra-
levő hazai versenyeken is helyt fognak 
állni és eredményeikkel öregbítik tele-
pülésünk jó hírnevét! További eredmé-
nyes felkészülést, valamint sikeres és 
sérülésmentes versenyzést kívánunk 
mindenkinek.

KARATEKLUB ÉLETE
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Néhány évvel ezelőtt páran úgy gondoltuk, hogy ho-
nosítjuk Úrhidán a lovas sportokat, ennek eredménye-
ként jött létre az Úrhidai Lovas Egyesület.

Már negyedik alkalommal rendezzük meg az Úrhi-
da Napok záró rendezvényeként a PK Regionális mi-
nősítő versenyt. Versenyzőink a Ficánka PK színeiben 
indulnak, amely az egyesületünk gyermek szervezete.

A versenyre 121 nevezés érkezett, ezzel a Közép-Dunántúli Régió egyik legrangosabb versenyévé nőtte ki magát. Már az új 
díjlovagló négyszöggel és akadálypályával szervezhettük a versenyt, amit az Önkormányzat segítségével pályázaton nyertünk.

Köszönjük a támogatók segítségét, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen színvonalas versenyt rendezhettünk.

Póni Klub
Regionális Minősítő Verseny, Úrhida, augusztus 12.

Úrhidai Lovas Egyesü-
let ( Ficánka Póni Klub)

Versenyzőink 
által elért 

eredmények:

FSZ1 futószár
(4-6 évesek)
2. Kiss Dorina 71 %
3. Huják Eszter Jázmin 65%
(7-9 évesek)
1. Halász Maja 85 %
4. Szollár Emma 70 %
(13 évestől)
1. Tóth Eszter 83 %
2. Csapó Rebeka 78%

Vígvári György
elnök

PKX díjugratás
1. Heffler Renáta
1. Staudinger Dóra

PK1 díjugratás (nagy ló)
(kezdő ifi)
Staudinger Dóra idő: 49 stílus pont: 6.1
Heffler Renáta idő:54 stílus pont: 6.1

D1 díjlovagló feladat
(kezdő gyerek nagy ló)
2. Somogyi Tímea 64%
3. Balázs Boglárka 62%

C2 díjlovagló feladat
(kezdő ifi nagy ló)
3. Molnár Zsanett 59%

FSZ2 futószár
(7-9 évesek)
1. Hegyi Noémi 84%
2. Fidel Fanni 82%
4. Balázs Boglárka 78%
4. Ragány Alma 78%
(13 évestől)
1. Kocsis Beatrix 80%
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T e l e p ü l é s ü n k 
Nagyboldogasszony 

templomában minden hétvégén - szombat 
este vagy vasárnap reggel váltakozva  - 
Mayer László helyettes esperes-plébános 
szolgáltatja a szentmisét. 

A szentmisék rendje a templomunk 
kapuján, a templom belső bejárati aj-
taján megtekinthető, 
illetve a szenteltvíztar-
tó mellett kicsinyített 
formában elvehető, 
elvihető, hogy ott-
hon is információként 
szolgáljon. Szeretnénk 
ezentúl az Úrhidai Hí-
rekben rendszeresen 
megjelentetni a szent-
misék, liturgiák, heti 
imaalkalmak rendjét.

Az országosan ta-
pasztalható pap hiány 
miatt, Mayer László 
plébános úr 6 telepü-
lésen (Szabadbattyán, 
Tác, Sárszentmihály, 
Sárpentele, Sárkeszi 
és Úrhida) fáradhatatlanul látja el a pa-
pi teendőket: szentmisék megtartása, 
betegek látogatása, jegyes oktatás, fel-
nőtt katekézis, hittan oktatás, esküvők, 
keresztelések temetések …. Odaadóan, 
papi esküjéhez hűen, hittel és alázattal, 
jó pásztor módjára szolgálja a híveket.

Az egyházi ünnepek alkalmával, hogy 
ne maradjon ki egy szolgálat sem, a vi-
lági lelkipásztori munkatársak  segítenek.

2010. óta Furulyás László világi lelki-
pásztori kisegítőként, pap távollétében, 
de az ő megbízásával igeliturgiát tart. 
(Világi lelkipásztori munkatársak, a me-
gyés püspök atyától kapják megbízatá-
sukat megfelelő képzés és sikeres vizsga 
után.) 

A Karitász csoport az Önkormányzat-
tal közösen szervezi és végzi munkáját. 

Örülünk, hogy a településünkön min-
den héten van szentmise községünk 
templomában, ugyanakkor elszomorít, 
hogy ezeken a szent alkalmakon egyre 
kevesebben vesznek részt.

Többször találkoztunk olyan vélemény-
nyel a község hívei között, hogy „azért 
mennek Székesfehérvárra szentmisére, 
mert könnyebb eljutni, mint a helyben 
lévő templomba”. 

Bár a hívők száma csökken, a község 
templomának fenntartása, illetve a fel-
adatok mennyisége nem csökkent.

Néhány példa:

• Templomunk a perselypénzből, és 
az egyházi hozzájárulásból (egyházi 
adó) tudja fenntartani magát. Sajnos 
a szentmisén résztvevő hívek száma 
egyre kevesebb, ami maga után von-
ja a perselybevétel csökkenését. Az 
egyházi hozzájárulást fizetők száma 
is drasztikusan csökken. Az önkén-
tes pénzbeszedők szabad idejükben, 
munka után, hétvégén tudnak egyhá-
zi adót szedni. A fogadtatásuk nagyon 
változatos, néha ellenséges. Kérjük a 
kedves híveket, az Úrhidán élő lako-
sokat, hogy akik szívesen támogatnák 
az egyházközséget, a szentmisék előtt 
vagy után személyesen is befizethe-
tik az egyházi hozzájárulást, melyről 
nyugtát adunk. 

• Megoldatlan probléma, hogy nincs 
sekrestyés a plébánián, valamint csak 
1-2 fő vállalja az egyházi hozzájárulás 
beszedését.

• Pereces Miklósné Mariska néni és 
férje, Miklós bácsi hosszú évekig ha-

rangozott, de betegségük nem teszi 
lehetővé a további tevékenységüket. 
Eddigi munkájukért köszönet illeti 
őket! Átmenetileg a harangozást Fu-
rulyás László vállalta el (Úrhida, Szüret 
u. 5. tel: 06/30/2049954).

• Sas Imre temetőgondnok (Úrhida Or-
gona u. 2.) a temetésekkel kapcsolat-
ban kereshető fel. 

• A templom virágozásának, takarítá-
sának finanszírozása, a szűkös anyagi 
lehetőségek ellenére megoldott.

Az egyházi hozzájárulás 2500 Ft/fő, 
mely az egyházi képviselő testület által 

került egyhangúlag el-
fogadásra. Ez az összeg 
évek óta változatlan.

Az egyházi képvise-
lő-testület és a plébános 
atya reméli, hogy egyre 
több, a településen lakó 
hívőben tudatosul, hogy 
hitélete gyakorlásával 
egyházközösségét tevé-
kenyen erősíti. 

A templomba nem járó 
úrhidaiak támogatására 
is számítunk, mert úgy 
érezzük, hogy a templom 
nem csupán a hívőké, 
hanem ÚRHIDÁ-é, nem 
csak jelképként!

Erre követendő példa Úrhida község 
Önkormányzatának aktív, segítő részvé-
tele templomunk fenntartására (temp-
lomkert rendszeres fűnyírása, belső va-
kolat és festés javítása stb.).

A gondok és nehézségek ellenére 
örömteli hír, hogy idén több fontos ese-
ménynek is részesei, illetve házigazdái 
lehettünk.

• 2012. május 12-én Úrhidán Spányi 
Antal megyés püspök szolgáltatta ki a 
6 település bérmálkozóinak a bérmá-
lás szentségét. 

• 2012. május 19:  elsőáldozás.

• 2012. augusztus 11- én templomunk-
ban volt az Úrhidai Napok megnyitó-
ja Wasztl János egyházmegyei zenei 
igazgató orgona koncertjével egy-
bekötve. A megnyitón volt először 
látható a miseruhákból, palástokból, 
ministráns ruhákból, liturgikus tár-
gyakból, anyakönyvekből rendezett 
kiállítás, melyet sokan tekintettek meg  
a több napos rendezvény alatt.  (János 

Egyházi Hírek
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Az elmúlt hónapokban az Országos 
Polgárőr Szövetség együttműködési 
megállapodást kötött a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal, a Magyar Posta Zrt., va-
lamint a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Igazságügyi Szolgálat ille-
tékes szerveivel. Ezek újabb feladatokat 
hoznak egyesületünk életébe is.

Az OPSZ és a NAV Magyarország 
gazdasági rendjének védelme érdeké-
ben, valamint a Magyarország területén 
elkövetett jogsértések felderítése, meg-
szakítása, megelőzése, megakadályozá-
sa, az elkövetők elleni hatékony fellépés 
érdekében, a rendelkezésre álló erők, 
eszközök koncentrálásával, egy-
más tapasztalatainak átadásá-
val, lehetőségeik eredménye-
sebb felhasználásával segíti 
egymást a jogszabályokban 
előírt közös feladatok végre-
hajtása érdekében. 

Az OPSZ és a Magyar 
Posta Zrt. közötti megál-
lapodás lényege: a postai 
dolgozók, létesítmények és 
értékek biztonsága érdeké-
ben kell együtt működni a 
közbiztonság fenntartásában 
közreműködő társadalmi 
szervekkel is. A polgárőrök 
számára alapfeladat, hogy a 
járőrszolgálat során járuljanak 

hozzá a posták környezetében a közbiz-
tonság fenntartásához, a bűncselekmé-
nyek megelőzéséhez, ezáltal a postai 
létesítmények és a postai munkavállalók 
biztonságához is. 

Az OPSZ és a KIMISZ együttműködé-
si megállapodás célja a közös szakmai 
feladatok kölcsönös támogatása, így a 
bűnmegelőzés eredményességének nö-
velése, a közbiztonság megerősítése, va-
lamint, a bűncselekmények áldozatainak 
hatékonyabb védelme. Az együttműkö-
dés során a polgárőrök segítségével az 
áldozattá válás megelőzése és az áldo-
zatsegítés fejlesztése valósul meg, amely 

növeli a közbiztonságot még a 
legkisebb településen is. 
    Az Úrhidai Polgárőrség is 
csatlakozott a „Polgárőrök 
a tanévkezdés biztonságá-
ért” akcióhoz, valamint az 
„Egy iskola – egy polgárőr” 
programhoz. A tanévkez-
dés biztonsága érdekében 
meghirdetett akció során a 
polgárőrök önállóan is és a 
rendőrség állományával is 
szoros együttműködésben, 
elsősorban bűnmegelőzé-
si és közlekedésbiztonsági 
feladatok végrehajtásában 
vesznek részt az iskolák és 
óvodák környezetében.

Polgárőr 
hírek

evangéliuma – a szeretet parancsa je-
gyében rendeztük meg a kiállítást.)

• 2012. augusztus 20-án ünnepi szentmi-
se keretében emlékeztünk meg állam-
alapító Szent István királyról. Ezt köve-
tően került sor a templomkertben az új 
kenyér megáldására, megszentelésére, 
az I. világháborúban elhunyt hősök 
emlékművének megkoszorúzására.

• Egyházközségünk is részt vett a Csü-
lök Fesztiválon – versenyen kívül. 

• Az Önkormányzat által adott csülök-
ből finom csülkös babgulyás készült. 
Egyházközségünk látta vendégül az 
Úrhida Kupa labdarugó torna résztve-
vőit, és mindenkit, aki betért hozzánk.

• Tervezett programjaink:

• 2012. szeptember 30-án, vasárnap 
reggel 8 órakor lesz a betegek miséje. 
A meghívók elkészültek, kézbesítésük 
folyamatban van.

• 2012. október 27. – Templomunk szen-
telésének ünnepe, melyre szentmisé-
vel, koncerttel és agapével készülünk.

• Az adventi időszakban immár hagyo-
mányként minden adventi szombaton 
műsorral egybekötött gyertyagyújtás.

SZENTMISÉK RENDJE 
TEMPLOMUNKBAN

2012. szeptember 22. 
• szombat 11 óra

2012. szeptember 30. 
• vasárnap 8 óra

2012. október 7. 
• vasárnap 8 óra

2012. október 13. 
• szombat 17:30 óra

2012. október 21. 
• vasárnap 8 óra

2012. október 27. 
• szombat 17:30 óra

2012. október 31. 
• Mindenszentek 17:30 óra
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További események a Közösségi Házban

Az elmúlt három hónapban két nagyszabású rendezvényt 
is szerveztünk, az Úrhida Napokat illetve a Szüreti felvonu-
lást. Ám ezek mellett is lehetőséget biztosítottunk a lakóink 
számára, hogy a Közösségi Házban mindenki megtalálja a 
számára megfelelő kikapcsolódási lehetőséget. A fiatalok-
kal, több alkalommal kézműves foglalkozást, mozi napot, 
társasjáték napot tartottunk. 

Nagy öröm számunkra, hogy a nyári időszakban is sok 
kisiskolás látogatta meg a könyvtárunkat, ahol nem csak ol-
vasás és kölcsönzésre van lehetőségük, hiszen ha páran ösz-
szegyűlnek, akkor játékos feladatokat, programokat találunk 
ki a számukra.

Természetesen nem csak a könyvtárunkat töltötték meg a 
kisiskolások, hanem a teleházunkat is, melynek a kihasznált-
sága jó arányokat mutat, hiszen mindig tele van. A hozzánk 
betérők, közös játékokat játszanak, beszélgetnek és gyakran 
a házi feladattal kapcsolatos kérdéseikkel is hozzánk és az 
internet segítségéhez fordulnak.

A következő időszakban is sok program vár a hozzánk el-
látogatókra, lesz Babaruha börze, Szülő Klub, Film Klub, 
Olvasó Klub, Internet Szakkör, műveltségi vetélkedő, 
rajzpályázat.

További részleteket a www.urhida.hu oldal, információ 
pontja alatt találhatnak!
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Felelős kiadó: Black Werk Nyomda Kft. - Úrhida, Zrínyi u. 10.
Szerkesztőség: Úrhidai Polgármesteri Hivatal, 8142 Úrhida, Kossuth L. u. 66., Telefon/fax: 06 22 364 514

Nyomdai munkák: Black Werk Nyomda Kft.

A Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási rendje:  
Hétfô: 8.00-12.00 és 12.30-15.30  
Kedd: nincs ügyfélfogadás 
Szerda: 13.00-17.00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8.00-11.00
Tel./fax: (22) 364-514

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

A jegyzô fogadónapja:
Ügyfélfogadási idõben
Tel.: (22) 364-514

Falugazdász fogadónapja:
Balázsik Zsófia
Hétfô: 8.00-10.00
Tel.: (30) 698-9103

Gyermekjóléti szolgálat 
ügyfélfogadási rendje:
Az úrhidai Polgármesteri Hivatalban:
Szerda 08.00-10.00
Tel.: (22) 364-514
Székesfehérvár, Tolnai u. 10. sz. alatt:
Csütörtök: 12.00-16.00 óráig
Tel.: (22) 202-400

Védônô rendelési ideje:
Soósné Fekete Éva
Tel. : 22/786-626,   30/225-8848
Tanácsadás: 
Várandós: kedd - 08.00-10.00 
Gyermek: kedd - 10.00-12.00
Fogadóóra: szerda - 08.00-10.00 

Gyermekorvos rendelési ideje:
Dr. Fülöp Edit
Tel: 30/ 9025-227
Rendelési idô:   
hétfô: 11.30-12.30 
csütörtök: 11.00-12.00 
Tanácsadás:  
szerda: 10.30-11.30 

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

Családsegítô szolgálat 
ügyfélfogadási rendje:
Szoboszlay Renáta
Az úrhidai polgármesteri hivatalban:
Hétfô: 10.00-12.00 óráig
Tel.: (22) 364-514
Székesfehérvár, Sütô u. 12. sz. alatt:
Péntek: 08.00-13.00 óráig
Tel.: (22) 202-400
Háziorvos rendelési ideje:
Dr. Bíró János
Tel:  20/8236-457;  22/786-886
Rendelési idô:  
Hétfô: 08.00-12.00
Kedd: 14.00-18.00
Szerda: 08.00-11.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Péntek: 08.00-11.00
Várandós tanácsadás bejelentkezés 
alapján kedd: 12.00-14.00

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

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

Állatorvosi szolgálat:
Dr. Somogyi Lajos 
Tel: (22) 363-117
Szabadbattyán, Széchenyi u. 16/a.

Gyógyszertár nyitva tartás:
Hétfôt-csütörtök: 9.30-18.00 óráig
Péntek:  9.30-16.00 óráig
Tel: (22) 789-195

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

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

E.ON Észak-dunántúli 
Áramszolgáltató Zrt.
Gyôr, Kandó Kálmán út 11-13.
Ügyfélszolgálat: 06-40-220-220
Hibabejelentés: 06-80-533-533
Közvilágítás hibabejelentô: 
06-80-533-533

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

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

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

Segélyhívók: 
 Rendôrség: 107
 Tûzoltók: 105
 Mentôk: 104

K Ö Z Ö N S É G S Z O L G á L A T

   Hirdessen az 
Úrhidai Hírekben!

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

Hirdetésfelvétel: 
Polgármesteri Hivatalban


