
2014 SZEPTEMBER

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Úrhidai Tündérkert Óvoda
bővítésének és felújításának ünnepélyes átadása!

Tisztelt Úrhidai Polgárok!
Úrhida Községi Önkormányzat a 8/2013. (III.29.) Bm. rendelet alap-
ján a „Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesz-
tése, felújítása” pályázaton támogatásban részesült. Az ünnepélyes 
átadásra 2014. szeptember 19-én 16 órakor került sor.

Az átadás a Közösségi házban a Polgármester úr köszöntőjével vette 
kezdetét, melyből megtudhattuk, hogy építkezés öt hónapja alatt szá-
mos nehézséggel, az időjárás viszontagságaival is meg kellett küz-
deni, de a beruházás időre elkészült.

A meglévő épülethez közel 250 m-es bővítmény készült, amiben 
két csoportszoba a hozzá tartozó kiszolgáló létesítmények, vala-
mint vezetői iroda került kialakításra. A régi rész külső nyílászárói 

ki lettek cserélve, 12 cm 
vastag külső hőszigetelés, 
teljes fűtéskorszerűsítés, 
tetőszerkezet és héjazat 
csere, új korszerű világító-
berendezések kerültek 
beépítésre. Megújult két 
vizesblokk és lehetővé vált 
egy torn aszoba kialakítása.

Az épület, és a bent lévők biztonságát védő, intelligens tűzjelző 
berendezés, távfelügyelettel működő riasztórendszer és térfi gyelő
kamerarendszer lett kialakítva. 
Jó idő esetén, a múlt évben pályázati támogatásból megvalósított, 
minden óvodai korosztály számára kialakított 1500 m2-es új játszótér 

biztosítja a szórakozást. A meglévő épület korszerűsítésével a számí-
tások szerint a megnővekedett alapterület ellenére sem emelkedhet-
nek az elfogyasztott energia mennyiségek, így a fenntartási költségek 
sem növekednek.
Épület átadásával a településközpont egy újabb szelete készült el. 
Már csak egy szelet hiányzik a tortából az új iskolaépület és a 
tornaterem.
Polgármester úr köszöne-
tét fejezte ki az óvoda dol-
gozóinak, a pedagógusok-
nak, a dajkáknak, a kony-
hai dolgozóknak és a köz-
munkásoknak, akik az át-
meneti megváltozott körül-
mények között is helytálltak 
és hétvégéjüket is feláldozták, hogy a 2014-2015. nevelési év időben 
elkezdődhessen.

A polgármester beszédét követően az Úrhidai Tündérkert Óvoda
nagycsoportosai, a Méhecske és a Cica csoport, valamint a középsős 
Süni csoport adott színes műsort a Közösségi Ház színpadán. Verset 
mondtak, énekeltek a csilingelő kis hangok. Pici lábacskájuk ropta a 
megtanult koreográfi át a táncukban, melyet nagyon ügyesen, és vidá-
man adtak elő.

Őket követte a székes-
fehérvári Tóvárosi Álta-
lános Iskola Néptánccso-
portja, mint meghívott 
vendégszereplők.Népvise-
letben adták elő műsorukat, 
a Somogyi ugrálóst. A fi úk 
csizmája egyszerre koppant, 
amint átugrálták a botokat. 

Ügyesen bántak a seprűkkel is, ami szintén kelléke volt az ugrálós-
nak. A lányok szoknyája pörgött-forgott a körtáncban, szép látványt 
nyújtva, melyet a meghívottak és ünneplő közönség is nagy tapssal 
köszönt meg.
A műsorok után az Óvoda épületéhez mentek a vendégek, ahol a 
feldíszített bejárat előtt Bognár József polgármester, Kaposvári József 
az Ecotech 97 Kft. építésvezetője, Dancs Norbert  a Székesfehérvári 
Járási Hivatal vezetője, Andavölgyi Ferenc a Fejér Megyei Kormány-
hivatal Oktatási Hivatalának főosztályvezetője átvágták a nemzeti 
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színű szalagot.  Ezután Mayer László atya megáldotta az új Óvodát, és 
a vendégek beléptek az épületbe. Körbejárták, megtekintették az intéz-
mény belső helyiségeit. 

Az egyik csoportszobában a fellépő és vendég gyermekeket látták ven-
dégül süteményekkel, üdítővel. Andi bohóc lufi t osztott, aminek nagyon 
örültek a kicsik. A másik szobában eközben a meghívott vendégeket 
fogadták hidegtálakkal, pogácsával és süteményekkel, és természetesen 
pezsgőt is bontottak a nagy eseményre.

     Zubonyai Lászlóné

Beszámoló a képviselő-testület
2010-2014. között végzett munkájáról 

Tisztelt Úrhidaiak!

Szeretnék Önöknek beszámolni a képviselő-testület elmúlt négy 
évben végzett munkájáról, bemutatva azt a folyamatot, amely mentén 
a 2007-2014 uniós fejlesztési ciklus kezdete óta, tudatos és tervezett 
módon történő fejlesztésekkel, a lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk 
megvalósítani a lakosság által jogosan elvárt, a XXI. századi igényeknek 
megfelelő települési infrastruktúrát és javítani az önkormányzatra 
átruházott kötelező feladatok szolgáltatási színvonalát.

Az elmúlt években az önkormányzatok fi nanszírozása tovább romlott.
A 2012. évet követően központi költségvetésből biztosított források még 
legszigorúbb gazdálkodás mellett sem fedezték a kötelező feladataink 
ellátásának költségeit. Az elégtelen fi nanszírozás problémáját alapvetően 
az SZJA helyben maradó 8%-ának megszüntetése, a gépjárműadó 60%-
ának elvétele, valamint a jövedelem differenciálódás megszüntetése 
okozza. Ezen források jóval meghaladják azt az összeget, amennyit a 
köznevelési, igazgatási és egyes szociális feladatok elvonása indokolna. 
Számításaink szerint Úrhida község esetében az előző évekhez viszonyít-
va ez a különbözet meghaladja a 30 millió forintot. A szerkezetátalakítás 
legnagyobb vesztesei a vidéki kis települések lettek.

Önkormányzatunk a korábbi években fegyelmezetten gazdálkodott, 
így nem volt szükség adósságkonszolidációra. A képviselőtestület 
2002. óta nem vesz fel tiszteletdíjat, hogy az önkormányzat műkö-
dését, pályázati önerőket fi nanszírozni tudja. Soha nem törekedtünk 
olyan presztízs beruházások kivitelezésére, melynek megvaló-
síthatóságát, fenntarthatóságát ne tudnánk biztosítani. 

Bár a gazdasági válság hatása tagadhatatlanul rányomta bélyegét az ön-
kormányzat munkájára, minden nehézség ellenére úgy érzem, az elmúlt 
időszak nem volt eredménytelen. Arra törekedtünk, hogy a lehetőségekhez 
képest a legtöbbet tudjuk megvalósítani elképzeléseinkből, ennek 
köszönhetően számos pályázatot nyertünk. A térség hasonló adottságú 
településeivel összehasonlítva a  pályázati támogatások tekintetében 
önkormányzatunk kiemelkedő eredményeket ért el. A nehéz gazdasági 

helyzet ellenére több olyan beruházást sikerült megvalósítani, amelyek 
javítják az intézmények működési feltételeit, a helyiek életminőségét.
Aminek külön örülök, hogy a képviselő-testülettel végzett közös munka 
során mindig sikerült, konstruktívan együtt dolgozni, a kompromisszu-
mos megoldást megtalálni. Nem mindenben, nem mindig értettünk egyet, 
de a Képviselők felelős gondolkodásának köszönhetően, a hadakozásra 
nem kellett plusz energiát fordítani.

Hisz mindannyiunk közös szándéka, hogy Úrhida egy élhető, mindenki 
számára szerethető, vállalható település legyen, olyan község, amely 
közös ügyünk, közös felelősségünk és közös örömeink forrása.

Tisztelt Úrhidaiak!
Önkormányzatunkra továbbra is jellemző a visszafogott, költségta-
karékos gazdálkodás, a pénzügyi stabilitás feltételeinek megőrzése, az 
intézmények biztonságos üzemeltetése, működőképességének megtar-
tása és a plusz források feltárása. A hivatal a folyton változó szabályozási 
környezethez igen komoly erőfeszítéssel alkalmazkodik. 

Kötelező feladataink ellátása.

Kötelező feladataink tekintetében a 2013-as esztendő hozta a legnagyobb 
változásokat, a költségvetés átszabása mellett több intézményi átalakítást 
kellett eszközölni. 

Géza Fejedelem Általános Iskola:
A legjelentősebb változás az iskola tekintetében történt: az „intézmény 
fenntartása és működtetése is a törvényi változások miatt átadásra került 
az államnak”. Ezzel a változással az iskola az állam irányítása alá került. 
Az intézmény vezetőjével és dolgozóival továbbra is jó munkakap-
csolatban vagyunk, hiszen az ide járó gyermekekért továbbra is közös 
felelősséggel tartozunk és mindent elkövetünk, hogy lehetőségeinkhez 
mérten a lehető legjobb feltételeket biztosítsuk számukra. 

Szabadbattyán – Úrhida – Kőszárhegy Közös
Intézményfenntartó Társulás:
A 2006-ban megalakult Szabadbattyán – Úrhida – Kőszárhegy Közös 
Intézményfenntartó Társulás, ami elsősorban a társulások számára bizto-
sított ösztönző támogatások miatt lett létrehozva 2013. június 30-ával az 
érintettek közös egyetértésével megszűnt. Mivel a társulások fi nanszíro-
zása megváltozott, valamint az iskolák állami fenntartásba kerültek, így 
tovább értelmetlen lett volna fenntartani.

Úrhidai Tündérkert Óvoda:
A Közös Intézményfenntartó Társulás megszűnésével a korábban az 
ÁMK. tagintézményeként működő Úrhidai Tündérkert Óvoda 2013. 
július 1-től önálló intézményként Úrhida Község Önkormányzatához 
került vissza.

Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal:
Úrhida – Sárkeszi Körjegyzőség Hivatalának átalakítása megtörtént a 
jogszabályi változásoknak megfelelően és 2013. március 01-től, Úrhidai 
Közös Önkormányzati Hivatalként működik. 

Hirdessen
az Úrhidai Hírekben!

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

Bruttó áron

Hirdetésfelvétel: Polgármesteri hivatalban
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Székesfehérvári Járási Hivatal: 
A közigazgatást érintő változások eredményeként egyes szociális
feladatok 2013 január 1-ét követően átkerültek a Székesfehérvári Járási 
Hivatal hatáskörébe:
- Közgyógy igazolvány
- Ápolási díj 
- Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
- Iskoláztatási támogatás.
- Védelembe vétel.

A családsegítést, a gyermekjóléti szolgálatot, a házi segítségnyújtást, 
a központi orvosi ügyeletet továbbra is a Székesfehérvári Többcélú
Kistérségi Társuláson keresztül látjuk el.

Mint láthatják, szinte minden területet érintő változások következtek 
be a 2013-as évben, ami rengeteg plusz feladattal járt. Köszönet illeti 
az önkormányzat és az intézmények összes dolgozóját, akik a folyama-
tos változások közepette a megnövekedett terhelés ellenére igyekeztek 
munkájukat lelkiismeretesen végezni úgy, hogy Önök ebből semmit ne 
vegyenek észre.

Tovább haladva az önkormányzatnál maradó kötelező 
feladatok értékelésén

Egészségügyi alapellátás: 
Egészségügyi alapellátás tekintetében a képviselő-testület úgy gondolta, 
hogy az elmúlt években megnyugtatóan sikerült rendezni, mind szemé-
lyi, mind infrastrukturális téren. Az átszervezések közepette váratlanul 
érkezett Dr. Bíró János levele, melyben jelezte, hogy 2013. szeptember 
1-ét követően felmondja a feladatvállalási szerződését. A képviselő-
testület megdöbbenve és értetlenül ált a helyzet előtt, hiszen 2008. óta 
igyekeztünk mindent elkövetni, hogy a doktor úr számára biztosítsuk a 
lehető legjobb körülményeket.
Szerencsére a doktor úrnak rövid időn belül sikerült a praxisra vevőt
találnia és 2013. szeptember 1-től, Dr. Popovics Nóra látja el a fela-
datot. Külön szeretném kiemelni és megköszönni Jánosiné Farádi Tünde
asszisztensnek az elmúlt években - és különösen az átmeneti - időszakban 
végzett lelkiismeretes munkáját. 

A településüzemeltetési feladatok ellátásának - azt gondolom - a 
lehetőségekhez mérten sikerült megfelelni, pályázaton nyert gépek 
beszerzésével és a közcélú, közhasznú munkások foglalkoztatásával, a 
kitűzött célnak megfelelően, közterületeink rendezettek voltak. Igyek-
szünk segítséget nyújtani az egyházközség számára is. Ha kapacitásunk 
engedi a temető rendezését, nyírását is megoldjuk.

Szociálpolitikánkban továbbra is a legfőbb szempont a rászorultság 
elsőbbsége volt. A szociális bizottság igen szűk keretek között igyekezett 
segítséget nyújtani mindazok számára, akik szociális körülményeiket 
illetően nehéz anyagi helyzetbe kerültek. 
Önkormányzatunk rendszeresen pályázott a belügyminisztérium által 
kiírt szociális tűzifa pályázatára, így sikerült a rászoruló családok fűtési 
költségének csökkentéséhez hozzájárulni.
A képviselő-testület minden év végén 300 tartós élelmiszercsomagot 
osztott ki a nyugdíjasok számára.
Az államilag támogatott felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanu-
lókat - amennyiben megfeleltek a Bursa Hungarica önkormányzati
ösztöndíjrendszer pályázati kiírásának - támogatásban részesítettük. 

Közlekedés – közbiztonság
Úrhida a közbiztonság tekintetében, zsáktelepülés jellege és a lakosság 
etnikai összetételének köszönhetően nem tartozik a fertőzött települések 
közé. Nagyobb problémát jelent az útjainkon tapasztalható közleke-
déskultúra hiánya, bár az utóbbi időkben, fokozott rendőri jelenlétnek 
köszönhetően látható némi javulás. 
Körzeti megbízottja 2010. május 1-től van településünknek, Kömives 
Tibor rendőr törzsőrmester személyében.

A polgárőrség a lehetőségeikhez képest igyekszik a feladatát ellátni. Sajnos 
nagyon kis létszámú a szervezet, kevesen vállalják az éjszakai szolgálatot.
 
Körforgalom
A település régi problémája a bekötőút elején található kereszteződés, 
ami nap, mint nap veszélyt jelent az ott áthaladók számára. Szakértői 
vélemények bizonyítják, amit a Székesfehérvári Rendőrkapitányság 
vezetőjétől, valamint Pállfy György közlekedési tervezőtől kértem, hogy 
a keresztező utak helyzetéből adódóan csak a körforgalom, ami kiküszö-
bölheti az összes baleseti forrást.
Folyamatosan levélben, szóban jelezzük a problémát az illetékesek 
számára, hogy végre készüljön már el a többször megújított jogerős épí-
tési engedéllyel rendelkező körforgalom. 
Törő Gábor Országgyűlési Képviselőnk ígéretet tett, hogy kiemelt fela-
datának tekinti a körforgalom magvalósulását.

A közösségi közlekedés 
2013. január 1-ét követően megtörtént a közösségi közlekedés 
átszervezése, az új struktúrában a Közép-magyarországi régió nyugati 
körzetét továbbra is az Alba Volán Zrt. és a Vértes Volán Zrt. alkotja, a 
két társaság tatabányai székhellyel és vezetéssel működik. A szolgáltatás 
tekintetében, járatok számában jelentős változás nem történt.

A település közösségi életéről
A korábbi években nagyon jó kapcsolat alakult ki az önkormányzat és a 
településen működő civil szervezetek között.

Mindegyik egyesületnek megvan a maga sajátossága, egyedi jellege, 
viszonylag nagy az átjárhatóság közöttük, átfogják és lefedik a telepü-
lésen élők életkorát, illetve érdeklődési kőrét. Aktívan részt vesznek a 
település kulturális és sport életének szervezésében és bonyolításában. 
Tevékeny részt vállalnak a közösségépítésben, és a közösségi munkák-
ban. A Közösségi ház és a Civil ház felújításával az önkormányzat régi 
adósságát törlesztette, hiszen a nagyterem nyújtotta lehetőségek koráb-
ban már igen korlátozottak voltak. A közös tenni akarás eredményeként 
valósul meg évről évre a Gyereknap, az Úrhida Napok, a Szüreti felvonu-
lás, Idősek napja, Falukarácsony és a többi rendezvény.

Településfejlesztés
A képviselő-testület a 2007-ben elfogadott gazdasági program 
tervezésénél előre tekintően nem a ciklus végéig 2010-ig, hanem az 
uniós fejlesztési programmal összhangban 2014-ig tervezett.

A gazdasági program a hosszabb időtávon át kiszámítható és fenntartható 
fejlesztéspolitika alkalmazását és megvalósítását célozta. A program 
elsősorban a település sajátos adottságai miatt, az önkormányzat saját 
fejlesztéseire és saját gazdálkodási viszonyaira épült. 

A projektek tervezésénél időről-időre az Önök segítségével település-
fejlesztési fórumokon mérlegeltünk minden lehetséges körülményt és 
ezek fi gyelembe vételével döntöttünk, hogy a kitűzött célok elérhetők, 
megvalósíthatók legyenek.

Úgy gondolom, hogy Úrhida község 2007-ben elfogadott hétéves
Gazdasági - és Településfejlesztési Programja alapvetően helyesnek
bizonyult a főbb fejlesztési területeit és konkrét projektjeit illetően is.

Az elmúlt évek során a legfőbb szempont az önkor-
mányzat tartalékainak leghatékonyabb felhasználása 
mellett, a lehető legtöbb pályázati támogatás lehívása 
volt. Ennek köszönhetően az elmúlt hét évben közel 
600 millió forintot sikerült fejlesztésekre fordítani.
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A teljesség igénye nélkül pár beruházás képekben:

Tájház fejlesztése

Petőfi  utcai játszótér fejlesztése

Egészségház fejlesztése

2007. április 2008-ban átadva

2007. fásítás 2010. május

2009. szeptember 2010. május
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Önkormányzat épületének fejlesztése

Kossuth utcai csapadékvíz elvezető rendszer és
járda építése

Civil ház fejlesztése

2010. március 2010. október

2011. március 2011. október

2011. március 2011. október
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Zrínyi utcai park fejlesztése

Szabadidőpark fejlesztése

Óvoda épület fejlesztése

2013. szeptember 2014. szeptember

2013. szeptember 2014. szeptember

2014. április 2014. szeptember
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Azt, hogy ilyen ütemben és ilyen sorrendben haladunk a fejlesztésekkel, 
a pályázati kiírások sorrendje és azok sikere határozta meg, hiszen szinte 
mindent pályázati forrás felhasználásával valósítottunk meg.
Úgy gondolom, hogy komoly eredményeket értünk el az elmúlt 
időszakban, de rengeteg feladat van még hátra. Több fejlesztés 
előkészítettsége előre haladott állapotban van.

Kossuth utca II. szakaszának komplex rekonstrukciója

A legnagyobb lemaradásunk az úthálózat fejlesztése tekintetében van. 
Ez a szinte mindenkit érintő probléma meglátásom szerint elsősorban 
a pályázati támogatások hiánya miatt alakult ki, nemcsak Úrhidát, de a 
térség szinte összes kis települését érinti. Sajnos azok korábbi hazai for-
rásból biztosított pályázati lehetőségek (TEUT, CÉDE), melyek reményt 
biztosítottak a felújításokra, 2009-et követően megszűntek, az uniós for-
rások pedig csak szűkös keretek között, a magas kihasználtságú gyűjtő 
utakra voltak elérhetőek.

A legfájóbb, hogy a Kossuth utca II. szakasz építésére 2012-ben benyúj-
tott pályázatunk elutasításra került. Mondom ezt mindannak ellenére, 
hogy tisztában vagyok azzal, hogy regionális szinten (három megye) 
2.2 milliárd forint ált rendelkezésre és megyei szinten a székesfehérvári 
Mártírok utcával  és vele hasonló méretű nagyvárosi projektekkel kellett 
versenyezni. A jogerős építési engedéllyel rendelkező terveink készen 
vannak, várjuk az újabb pályázati lehetőségeket.

A 2014-2020 közötti időszakra készülő Fejér Megyei Területfejlesztési 
Koncepció véleményezésekor jeleztem, hogy a települések belterületén 
lévő úthálózat szilárd burkolattal való ellátását és a csapadékvíz elveze-
tését „Nemzeti Infrastrukturális Minimumnak” (alap infrastruktúra) 
kell tekinteni, amit az államnak alanyi jogon kellene biztosítani minden 
település számára. Hiszen azok a kis települések, akik nem rendelkeznek 
nagyobb saját bevétellel, kiszolgáltatottá válnak, mert az éves költségve-
tésük még a működésüket is csak éppen fedezi, fejlesztésekre nem lesz 
forrás.

Belterületi szilárd burkolatú utak építése 

Mivel önkormányzatunk az adósságkonszolidációban nem vett részt, 
így lehetőség nyílt a Belügyminisztérium 10/2014. (II. 19.) BM ren-
delet szerinti pályázat benyújtására, kötelező önkormányzati feladatok 
fejlesztésére. A képviselő-testület a településünk lakosságszáma alapján 
kapható 44 millió forintos támogatást a mellékúthálózat fejlesztésére 
szeretné fordítani.  A 0-2000 fő lakosságszámú települések támogatásáról 
2014. áprilisában döntött a Belügyminiszter. A 2000 fő feletti települések 
(kb 100.) esetében a támogatásról szóló döntés a 2015-2016-os költség-
vetési években kerülhet sor. Reméljük, hogy a következő években ez a 
támogatás nagy lendületet adhat az útfelújításoknak.

Térfi gyelő kamerarendszer kiépítése.

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be 
térfi gyelő kamerarendszer kiépítésére „a közbiztonság növelését szolgáló 
fejlesztések megvalósítására” kiírt 24/2014.(IV.1.) Bm rendelet szerint.

Az elmúlt években a személy- és vagyonbiztonság, valamint a közbiz-
tonság az állampolgárok életének egyik legmeghatározóbb elemévé 
vált. Úrhida Község Önkormányzata eddig is nagy hangsúlyt fektetett 
a településen élők minél jobb életminőségének, biztonságérzetének 
megteremtésére. Az elmúlt évek bűnügyi statisztikái és eseményei arra 
ösztönözték a képviselő-testületet, hogy a modern kor technológiáit 
alkalmazva, minél hatékonyabban lépjen fel a jogszabálysértések elke-
rülése, megszüntetése ellen. A pályázati támogatás elnyerése esetén, a 
fejlesztés fi xen telepített, egész évben működő 14 db közterületi kamera 
üzemeltetését szolgálja. A térfi gyelő kamerák, digitális képfeldolgozáson 
alapuló saját rendszeren, biztonságos vezeték nélküli átviteli csatornákon 
juttatja el a kamerák képeit a térfi gyelő központba.

A fejlesztés magvalósulása hozzájárulna a település közbiztonságának 
javításához, bűnmegelőzési, közlekedésbiztonsági célt is szolgálna. Javí-
taná a helyi lakosság és az ide látogatók biztonságérzetét, életminőségét.

Napelem park létesítése

Az önkormányzat bevételeinek növelése érdekében tervezünk, közel egy 
hektáros területen kb. 200 KW/h teljesítményű napelem parkot létesíteni. 
A projekt hosszú távú célja, hogy Úrhida Község Önkormányzata képes 
legyen energia felhasználását saját maga, napenergia hasznosításával
ellensúlyozni. A képviselő-testület elkötelezett a beruházás mellet, ezért 
a temető mögötti területen közel egy hektáros ingatlant vásárolt. Várjuk 
továbbra is a már tavalyi évre ígért pályázat kiírását.

Új iskola és tornaterem

Szakértői vélemény szerint a jelenlegi iskola épületet nem lehet már 
gazdaságosan felújítani, a bővítésre lehetőség sincs. Ezek fi gyelem-
bevételével, egy új multifunkcionális iskola és tornaterem építése a 
képviselő-testület célja. Sajnos a 2008-ban benyújtott pályázatunk elu-
tasításra került és azóta iskolafejlesztésre vonatkozó pályázat nem jelent 
meg. Bízunk benne, hogy az engedélyezési szintű tervek megvalósítására 
rövidesen sor kerülhet.

Látványterv az új iskola épületéről

A többi fejlesztési elképzelésről a teljesség igénye nélkül:

• Csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése I-III ütem
• Belterületi szilárd burkolatú utak építése I-III ütem
• Óvoda konyha fejlesztése
• Székesfehérvár – Úrhida hivatásforgalmi kerékpárút építése
• Kossuth utca alsó szakaszán járda építése
• Dózsa utca útburkolat szélesítése, járda felújítása
• Közvilágítás korszerűsítése
• Bölcsőde építése
• Utca névtáblák kihelyezése
• Közterületek további csinosítása
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A külső látványos változások után az épületen belül még szembetűnőbbek 
az átalakítások: az új részen két csoportszoba a hozzátartozó kiszol-
gálóhelyiségekkel (öltöző, mosdó), vezetői iroda került kialakításra. 
A régi részen megmaradt két csoportszoba, újdonság a közös, tágas 
gyermeköltöző, mindkét csoportnak van saját mosdója, a fejlesztő (logo-
pédiai) szoba és nagy örömünkre saját tornaszobát is kaptunk.
Ami szintén nagyszerű dolog a gyerekek számára az a hatalmas játszóud-
var ahol mind a három korosztálynak megfelelő eszközök biztosítják a 
gondtalan játékot, szabad mozgás lehetőségét. Az épület kényelmes, 
nagy, védett terasza lehetőséget ad külső helyszínen megvalósuló tevé-
kenységeknek, ünnepségeknek.

A változásoknak köszönhetően így négy csoportos, 100 férőhelyes 
óvodánk van. Jelenleg két részben osztott nagycsoport, egy középső és 
egy kiscsoport működik az épületben. Folyamatosan évközben is fogad-
juk a gyerekeket, amint betöltik 3. életévüket. A négy csoporthoz több 
pedagógus és technikai személyzet szükséges, amelyet a fenntartó biz-
tosít számunkra.

Csoportbeosztások:

Katica (kis) csoport: Gyüszü Melinda és Spánitzné Pásztor Andrea 
     dajka: Kovács Istvánné (Zsuzsa néni)

Süni (középső) csoport: Kertészné Vámi Anikó és Rozsné Homoki Mariann
        dajka: Hegyesi Lászóné (Erika néni)

Méhecske (nagy) csoport: Jánosi Katalin és Harangozó Renáta
              dajka: Szalai Istvánné (Erika néni)

Cica (nagy) csoport: Bodnárné Nagy Szilvia és Fazekas Gabriella
     dajka: Andocsi Tiborné (Marika néni)

Saját főzőkonyhával rendelkezünk, ahol Keserű Józsefné, Évike 
(szakácsnő) irányítja a munkát, másik konyhai dolgozónk Berki István-
né Aranka. Az élelmezésvezető, aki többek között koordinálja az étkez-
tetést, térítési díjakat szed, élelmezéssel kapcsolatos információt ad: 
Kiss-Kormos Krisztina.
A gyerekek, szülők nagy örömmel vették birtokba az óvoda épületét 
szeptember elején, amely a gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek 
megfelelően berendezett, gyermekbarát, az új részen teljesen akadály-
mentes még a bejárat is.

 A Tündérkert Óvoda hírei

A 2007-2014 uniós fejlesztési program során sikerült az iskola kivételé-
vel azokat az intézményi fejlesztéseket megvalósítani amiket terveztünk, 
a közösségi tereink is megszépültek, a következő időszak legnagyobb ki-
hívása a belterületi közúthálózat fejlesztése lesz.

2014-2020-as tervezés

Tisztelt Úrhidaiak!

Azt gondolom fontos beszélnünk a 2014-2020. közötti uniós fejlesztési 
időszakról, ami előkészítés alatt van.
Jelenleg a pályázati elosztó rendszer átstrukturálása folyik. Előreláthatólag 
a megyei jogú városok számára önálló keret lesz biztosítva, valamint a 
megyei önkormányzatok és a járások is rendelkeznek majd elnyerhető 
forrással. Fejér Megyei Önkormányzat előreláthatólag 38 milliárd forint 
felett dönt a következő időszakban.  A vidékfejlesztési pénzek elosztása 
kapcsán még nincs egyértelmű álláspont, lehet, hogy azok a keretek is a 
helyi akciócsoportoktól a megyékhez kerülnek. 

Mint bizonyára Önök is emlékeznek 2012-től elkezdtük a felkészülést 
településfejlesztési fórumokon a következő időszakra, a projekt ötletek 
készen állnak. A stratégiai tervezés folytatására a következő időszakban 
lesz lehetősége a településnek.

Kedves Úrhidaiak!

Beszámolóm végén, a képviselő-testület és a magam nevében is szeret-
ném megköszönni valamennyi intézményben dolgozónak a munkáját. Az 
Ö áldozatvállalásuk is nagyban hozzájárult, hogy a településünk az elmúlt 

években ilyen mértékben fejlődjön. Köszönöm, hogy a nehéz körülmé-
nyek ellenére sem veszítették el a hitüket, hogy ilyen körülmények között 
is helyt álltak.

Szeretném megkö-
szönni, a községben
működő közösségek-
nek és az aktív la-
kosságnak, az önzet-
len, odaadó munkáját. 
Az elmúlt évek 
során végzett közös 
munkánk elismerése 
az a megtiszteltetés, 
amelyben 2014. már-
cius 15-én lehetett 
részem. Áder János, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Arany 
Érdemkereszt állami kitüntetésben részesített, melyet Balog Zoltán, az 
emberi erőforrások minisztere adott át.

Az elismerés, a megtiszteltetés nemcsak engem illet, hanem a 
képviselő-testületet, az önkormányzat, az intézmények dolgozóit, a civil 
szervezeteket, a falu közösségét. 

Szeretném kérni Önöket, ha erejük és lehetőségük engedi, segítsék
továbbra is településünk fejlődését, gyarapodását. Hiszen a közösen meg-
fogalmazott célokért érdemes és kell tenni.

     Bognár József
      polgármester
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Az új óvoda új szabályokkal, változásokkal jár együtt, mivel a négy cso-
portszoba jól elkülöníthető, lezárható részen van, így új bejáratot kapott 
az intézmény. Az óvodásokat a szülők ezen a bejáraton hozhatják csak 
be, a régi bejáratot az iskolások használják, egyébként zárva tartjuk nap-
közben!
Szeptember 2-án megtartott szülői értekezleten tájékoztattuk a jelenlévő 
szülőket minderről.

Az ovisok bejáratát reggel 6 óra és a beérkezés idejéig 8.30 óráig
nyitva tartjuk azután saját biztonságuk és vagyonvédelmi okok miatt 
zárjuk az ajtót! 
Kérem a kedves szülőket, hogy tartsák be a reggeli beérkezés időpontját, 
amíg a napközbeni tevékenységek megzavarása nélkül beérkezhetnek a 
gyerekek. Mivel napirend alapján dolgozunk, meghatározott időben van-
nak az étkezések, a tevékenységek, pihenőidő, a kicsik számára bizton-
ságot nyújtanak az azonos időben történő események.
Az ebédet követően 12.15 órától lehetőség van elvinni a gyermekeket, 
12.45-ig. Az óvoda ajtaját délután 15 órától nyitjuk újra, a csendes 
pihenőt követően, 17 óráig a nyitva tartás végéig.

Délelőtt a pedagógiai programunkban meghatározott nevelési munka 
folyik, délutánonként lehetőség van több külön program között választani 
Ezek a foglalkozások szeptember 22-től elindultak, de be lehet csatla-
kozni egy-egy csoporthoz év közben is.

Hétfőn 15.15 órától néptánc;
Kedden 14.15 órától játékos angol;
   15.30-tól karate;
Szerdán 14.30-tól mozgásfejlesztő torna;
Csütörtökön délelőtt úszásoktatás indul a városi nagyuszodában, a
Hullám 91 Egyesület keretében 10 alkalommal.

Logopédusunk Friesenhahn Mihály felmérte a nagycsoportosokat és 
elkészítette a fejlesztésre szoruló gyermekek beosztását, szeptember 22-
én szülői értekezlet keretében tájékoztatta a szülőket is az eredményekről.
 
A fociedzések jelenleg szervezés alatt állnak, a pontos információk a be-
járati ajtó melletti tájékoztató táblán lesznek elhelyezve!
Szeptember 17-én Fut a falu rendezvényen, együtt futottuk le az előírt 
távot!

Szeptember 19-én pénteken volt az óvodánk hivatalos átadó ünnepsége 
amelyre nagyon sokan eljöttek, régi óvodásaink közül is többen kíván-
csian járták körbe az új épületet belülről.
Az ünnepség hivatalos műsor részét a Közösségi Ház színházter-
mében tartottuk (a változékony időjárás miatt), Bognár József pol-
gármester úr beszédét követően az óvodásaink mellett, a Tóvárosi
Általános Iskola Rubint néptánc csoportja is fellépett – régi óvodásunk 
Kormos Bendegúz is táncolt köztük. 

A szalag átvágása előtt Szabó Raul szintén régi óvodásunk mondott ver-
set, majd Mayer László atya megáldotta az intézményt és a vendégek Andi 
bohóc által készített gyönyörű lufi  kapu alatt mehettek be az intézménybe.
Az egyik csoportszobában a gyermekeket, a másikban a felnőtt vendé-
geket láttuk vendégül.

További várható programjaink:
Október 03-án (pénteken) nevelés nélküli munkanap lesz, az óvoda-
pedagógusok továbbképzésen vesznek részt.

Október 03-án (pénteken) 16 órától a Szép korúak napján szerepelnek 
nagycsoportosaink.

Október elején lesz ismét ruhabörze, részleteket a facebook-on illetve a 
tájékoztató táblán találnak az érdeklődők! Várhatóan október 13 és 14-én 
(hétfő-kedd)!

Tervezünk október elején kirándulást a Sárpentellei parkerdőbe is, vala-
mint papír és hulladékgyűjtés is lesz!

Novemberben fogadóórákra várjuk az érdeklődő szülőket, Márton 
napi játszóház és lámpás felvonulást is lesz november 11-én (kedden).
November elején fotózásra lehet majd jelentkezni!

November 20-án egészségnapot tartunk, következő napon füstmentes / 
autómentes napra készülünk!
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Előző számunk óta eltelt időszakban Géza Fejedelem Általános Isko-
lánkban a következő események történtek. 
Június 23-tól július 4-ig napközis tábort szervezett iskolánk. A három 
hétre összesen 30 jelentkező volt. Két nap nem Úrhidán zajlottak a prog-
ramok, a többi napon helyben játékos, szabadidős, kézműves és sportfog-
lalkozásokat tartottunk.

Tanévünk szeptember elsején kezdődött, a hagyományos reggeli
tanévnyitó ünnepséggel és az azt követő osztályfőnöki órákkal. 
Néhány közérdekű információt emelnék ki ünnepségünkről, szülői 
értekezletünkről. Tanévnyitó tanulólétszámunk jelenleg 127 fő. 

Az osztályfőnökök idén nem változtak, de sok új tanító, tanár érkezett 
iskolánkba. A második osztályos napközis tanító néni és a testnevelést 
tanítja Tigyi Réka, a 4. osztályos napközisünk Molnárné Paulo Laura,
a 7. és 8. osztályban németet és angol szakkört fog tanítani Dr. Bíró Mi-
hályné Ildi néni, új felsős ének és tanulószobás tanárunk Mudris Anett, 
felsős technika tanárunk és tanulószobás Tatár Attila, míg a 7. és 8. osz-
tályban informatikát Borzok Károly oktatja és az informatika szakkört 
vezeti. 

A tavalyi évhez hasonlóan pedagógiai asszisztensünk Sajtos Dóra, 
aki kedden és szerdán van intézményünkbe, míg rendszergazdánk
Balázs Zoltán.
Segítő szakembereink a következők: Pálfi  Diána a gyermekjóléti szol-
gálat munkatársa, aki szerdán 10-12 várja a szülőket az önkormányzatnál. 
Soósné Fekete Éva a falu védőnőjeként tagintézményünk védőnője is. 
Dr. Fülöp Edit az iskolaorvosunk és egyben a falu gyermekorvosa. Hit-
tant oktatóink: Shrenk Rita katolikus hitoktató, Czimmermanné Hajnal 

Tímea református hitoktató és Tóth Péter HIT Gyülekezete hitoktatója. 
Logopédusunk változatlanul Friesenhahn Mihály a Beszédjavító Intézet 
utazó szakembere, aki hétfőnként 14.45-16.00 óráig, péntekenként pedig 
12.10-13.25 óráig tartja a foglalkozásokat, többségében a BTM-es tanu-
lóinknak az óvoda fejlesztő szobájában. Gyógypedagógust az SNI-s tanu-
lóknak a tavalyi évhez hasonlóan idén is az EGYMI biztosítja, négy tanu-
lónkat Lázár Gabriella fejleszti. Másik gyógypedagógusunk Kovács Esz-
ter logopédus, aki hétfőnként a 6. és 7. órában foglalkozik két tanulónk-
kal szintén az óvodai fejlesztő szobában.

Fejlesztő pedagógusunk változatlanul Kálmánné Szerényi Judit 2. osz-
tályos tanító néni, aki elsősorban a BTM-es tanulóinkat fejleszti. Az SNI-
seknek és a BTM-eseknek a fejlesztő és a gyógypedagógiai foglalkozás 
kötelező a szakvélemény alapján.
Az osztálytermek a magasabb osztálylétszámok miatt sajnos szinte 
kivétel nélkül módosultak, de az osztályfőnökök változatlanok:

  1. osztály Lencsésné Cseh Katalin
  2. osztály Kálmánné Szerényi Judit
  3. osztály Szalainé Cseh Katalin
  4. osztály Kissné Körmendi Elvira
  5. osztály Bán Balázs
  6. osztály Bognár Andrea
  7. osztály Bán-Németh Ildikó
  8. osztály Szabó Gyöngyi 
A kötelességek mellett most is nagy hangsúlyt helyezünk a tanórán kívüli 
programokra. A szakköri lehetőségek széles választékát kínáltuk a tanu-
lóinknak.
Kellő számú jelentkező miatt az alábbiakat tudtuk indítani:

A 8. osztályosok felvételi előkészítőjét magyarból hétfőn, csütörtökön a 
6. órában és matematikából szerdán 5. órában tartjuk.
A fejlesztő foglalkozásokat Kálmánné Szerényi Judit tartja hétfő 6. 
órában, kedden a 7. órában, szerdán 5-6. órában a beosztott rend szerint.
Alsós korrepetálásokat osztályfőnökök az alábbi időpontokban tartják:
 1. osztály kedd és csütörtök. 6. óra
 2. osztály kedd és csütörtök. 6. óra
 3. osztály szerda, csütörtök, péntek 5. óra
 4. osztály hétfő 6. óra, kedd, péntek 5. óra, 
Ezen kívül az új kerettantervek alapján kidolgozott helyi tanterveinkkel 
tanulnak idén az első, második és az ötödik és hatodik osztályosok. Eze-
ken évfolyamokon az erkölcstan illetve a szülő választása szerint hittan 
tanulása kötelező, ami többségében a csütörtöki napokon valósul meg.
Tájékoztatom az alsós szülőket, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően 
az előző évekhez hasonlóan első osztályban és második osztályban fél-
évkor szövegesen értékelünk. Év végén azonban már második osztálytól

Szakkör megnevezése id pontja foglalkozást vezeti

tömegsport hétf  7. óra+
osztályórarendekbe 12 óra

Kátay Zsanett, Lencsésné
Cseh Katalin, Tigyi Réka

énekkar csütörtök 0. órában Bognár Andrea
ügyes kezek csütörtök 6-7. órában Bán-Németh Ildikó
informatika hétf  6. és 7. órában Borzok Károly

angol hétf , kedd, csütörtök
6-7. órában Dr. Bíró Mihályné

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

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

f z szakkör szerda 7-8. óra Bán Balázs, Lencsésné
Cseh Katalin

logika hétf , szerda 6. órában Lencsésné Cseh Katalin
rajzszakkör csütörtök 16-17-ig Agócs Kinga

katolikus hittan csütörtök 7. órában Schrenk Rita

bibliaismeret péntek 7 órában Czimmermanné Hajnal
Tímea

kerékpáros Tatár Attila

Tanévkezdés iskolánkban
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érdemjeggyel minősítjük az egész éves munkájukat. A külalakra válto-
zatlanul osztályzatot kapnak felsős tanulóink.

A köznevelési törvénynek megfelelően a negyedik és a nyolcadik osztály 
kivételével bevezetésre kerül a heti 5 órás testnevelés, 3 óra az órarend-
be építve, két óra pedig sportkör keretében. Testnevelés órák keretében 
néhány osztály úszik (2,6) és lovagol (1,2,5,6) is. 
A tavalyi évhez hasonlóan a törvényi változásoknak megfelelően min-
den tanulónk kötelessége, hogy részt vegyen a 16 óráig tartó foglalkozá-
sokon. Ez alól az intézményvezető adhatott a tanév végén felmentést a 
szülő írásbeli kérésére. Mivel iskolánkban igen kevesen éltek ezzel, így 
alsóban minden osztályban külön napközis tanórai foglalkozások van-
nak, míg felsőben a délutáni tanulószobás tanulási idő alatt az 5-8. és a 
6-7. osztály van összevonva.
7.15-től 17 óráig tartunk felügyeletet, ez előtt és után sajnos nem tudunk 
gyermekükért felelősséget vállalni. 
Ezen kívül a szülőket tájékoztatjuk, hogy a tanórák zavartalansága mi-
att a szülők az udvaron várhatják illetve eddig kísérhetik gyermeküket.
A napközis tanórák védelme miatt pedig csak 14 óra előtt és alsóban 15 
óra után engedélyezzük a rendszeres eltávozást. Ha ezen idő alatt mégis 
probléma merülne fel, a délelőtti tanórákhoz hasonlóan kérem, hogy a 
tanáriban kopogjanak.
A tavalyi évekhez hasonlóan a tömbösítést idén is folytatjuk 3. és 4. 
osztályban informatikából, felsőben természettudományos tárgyakból. 
Folytatjuk a hetedik és nyolcadik osztályban a próbafelvételi vizsgát, 
amellyel segítjük felkészülésüket a felvételi vizsgára. Itt említeném meg 
a tavalyi felvételi eredményeinket, a búcsúzó nyolcadikosaink 4,6 pont-
tal többet értek el az országos átlagnál a 2014, januári felvételi vizsgán.
Jogszabály alapján május 27-én zajlik szövegértésből és matematikából 
a kompetenciamérés a 6. és 8. osztályban, és június 11-én ugyanezekben 
az osztályokban németből történik a mérés.
A tankönyvekkel kapcsolatban felhívom a szülők fi gyelmét, hogy aki 
ingyenes tankönyveket kapott, annak a tanév végén jó állapotban kell 
visszaadni vagy új tankönyvet vásárolnia. Kérem a szülőket, ha az ada-
taikban bármilyen változás következik be, azt a törvényi előírások szerint 
8 napon belül jelezze.
Közös szülői értekezletünket szeptember 10-én 16 órától tartottuk. 
Az első fogadóórára pedig október elsején szerdán 16 órától várunk 
minden szülőt szeretettel.
A tanév nevezetes időpontjait az ellenőrzőbe mindenkinek beragasz-
tottuk és azon a lapon megjelöltük a tanítás nélküli napokat, és hogy 
a napközi, tanulószoba mely napokon lesz rövidítve, amikor csak 
tanulói felügyeletet tudunk biztosítani.
A hónapról hónapra változó programok sem maradhatnak el. 2014. szep-
tember 26-án, pénteken rendezzük meg akadályversenyünket, Kissné 
Körmendi Elvira tanárnőnk szervezésében. Szeptember 17-én csatlako-
zunk a „Fut a falu” futóversenyhez az előző évekhez hasonlóan. A hagyo-
mányos őszi Erzsébet-tábor a tavaszra tolódott. Az őszi szünet idén egy 
kicsit hosszabb lesz, október  23-tól november 1-ig. 
Ebben a tanévben is folytatódik iskolagyümölcs programunk, aminek 
keretében heti három alkalommal egy-egy szem gyümölcsöt vagy alkal-
manként gyümölcslevet kapnak 1-6. osztályos gyermekeink. November 
végéig igényelhettünk iskolánk minden tanulójának 2 kg gyümölcsöt 
hetente ezen felül.
Az iskolatej programba pedig 1-8. osztályig minden tejet igénylő diákunk 
bekapcsolódhatott, akik naponta iskolatejet vagy tejterméket ihatnak. 
Az Úrhidai Tanulókért és Iskoláért Alapítványunk 2013. évi személyi
jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból várhatóan 233.082,- forintot 
könyvelhet el bevételként. Felajánlásaikat ezúton is köszönjük, amit 
a szülők javaslatai és a kuratórium döntése alapján használunk fel, 
várhatóan elsősorban ebben a tanévben is a gyermekeink kirándulásának 
támogatására. 
Intézményünk email címe: urhidaiskola@gmail.com és a facebookon is 
megtalálhatnak minket.

     Liedermajer Heléna
     tagintézmény-vezető

Continental Singers KONCERT
Felejthetetlen élménnyel gazdagodhattak, akik kilátogattak 2014. 
augusztus 16.-án szombaton a Magyar Continental Singers
koncertjére. 

A csapat jórészt fi atalokból állt, akik elsősorban keresztény könnyűzenei 
és színművészeti tevékenységet folytatnak. Évről évre országos, sőt 
országhatáron túllépő turnékat szerveznek, és egyszeri koncerteket vál-
lalnak különböző előadócsoportjaikkal.
Az egész estés produkciójukban magukkal ragadták a közönséget, mely 
a dalok üzenetét örömmel és szívesen fogadta.  A koncertet koreográfi a, 
fényhatások, balett előadás gazdagította. Gyönyörűen hangzott a gospel-
kórus dallamos, zenei betétek-
kel, szólókkal ékesített hangja. 
A felcsendült zene változatos 
stílusokban komoly mondani-
valót hordoz, melyet a könnye-
dén megérthető dalszövegek 
közvetítenek minden korosztály 
számára. Az előadás dinamikus, 
látványos, ugyanakkor a legna-
gyobb igényességgel készült.
Köszönet a Nyugdíjas Klub-
nak, akik fi nom ebédet készítettek a turnézóknak. Hiszen sokat utaztak, 
mire Úrhidára értek és reggel már mentek is a következő fellépésükre.
Ők is, mi is kitűnően éreztük magunkat ezen a nyárvégi napon, szeretettel 
várjuk őket máskor is!
     Zubonyai Lászlóné

Kedves Úrhidaiak!
Kertészetünkben, ebben 
az évben is kapható lesz 
vágott nagy virágú és 
csokros krizantém.

Sok szeretettel várjuk
az érdeklődőket:
2014.10.25. és 
2014.11.02. között.

Előrendelést felveszünk! Értékesítés a délutáni órákban.
Jánosi Zoltán – 8142 Úrhida, Kossuth u. 14/a.

Tel.: 06-20/475-45-17

és a délutáni órákban.



A programsorozatra 2014. 
augusztus 8-9-10.-én került 
sor. Az időjárás kegyes volt 
velünk, és szikrázó napsü-
tésben, vehettünk részt az 
eseményeken. A hétvégi 
programokat a pénteki meg-
nyitóval kezdtük, a Tájháznál, 
ahol sor került a pince és a
harangtorony ünnepélyes átadá-
sa.

Az estét az új szabadidőparkban folytattuk, az igényesen megépített fe-
dett színpadon fellépő együttesekkel, zenészekkel. Elsőként a székes-
fehérvári Tűzvonal együttes 
lépett fel, rock zenéjükkel nagy 
sikert arattak. Majd egymás 
után a két diszkós mérte fel a 
közönség hangulatát. Elsőnek 
a Retró Diszkós Császár Józsi, 
majd a Diszkóban DJ Petőcz 
táncoltatta a kicsiket és a nagyo-
kat, fi atalokat, és idősebbeket 
hajnalig.
A mulatságok szombaton foly-
tatódtak.  Korán reggel gyülekeztek a IX. Úrhidai Csülökfesztivál 
résztvevői.  Elfoglalták helyeiket, kipakolták a sikeres főzéshez szük-

séges dolgokat s nem sokáig 
vártak, hamarosan érezni lehet-
ett 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 XV. Úrhida 
Vándorkupa futballtorna. A 
nagy hőség ellenére elszántan, 

és nagy lendülettel fociztak a fi úk, férfi ak.  Nagy volt a tét: megtartani 
vagy megszerezni a vándorkupát! Közben megérkeztek a Veterán autó-
motor kiállításra a szebbnél 
szebb old timerek is, ekkorra 
teljesen benépesült látogatók-
kal, résztvevőkkel, fellépőkkel 
a Szabadidőpark. 
Gyermekprogramok zajlot-
tak, légvárban ugrálhattak a 
gyerkőcök egész nap. Megjöt-
tek a lovasok is felállították a 
jurtát, melyet belülről is meg-
tekinthettünk, gyönyörű lovaik-
kal együtt.
A színpad akkor éppen a XVI. Kistérségi Nyugdíjas találkozótól volt 

hangos.  Az énekkórus népdalo-
kat adott elő, hagyományőrző 
ünneplőruhában,- népviseletben.  A 
nézőtér teljesen megtelt. Műsoruk 
után átadásra kerültek az Önkormány-
zati kitüntetések, melyeket Bognár
József polgármester úr adott át az ün-
nepelteknek. A idei évben munkájuk 
elismeréseként Úrhida Község 
kitüntető címet kapott Dr. Somogyi 
Lajos állatorvos, Csontos János és 
Horváth József.

Ezt követte az új Szabadidőpark ünnepélyes átadása. A szalagot a pol-
gármester úr és Törő Gábor országgyűlési képviselő úr vágta el, ezzel 
felavatva Szabadidőparkot és a környékét. Új játszótérrel, focipályával, 
pihenőpadokkal, esőben menedékként is szolgáló fedett tetős térrel, ahol 
fából készült asztalok és padok vannak a térkövezett helyen.
Az emberek rögtön a szívük-
be fogadták a frissen parko-
sított, zsenge fűvel borított 
helyet és az új fedett nagy 
színpadot, melyet már a Csülök-
fesztivál Székesfehérvárról 
érkező háromtagú zsűrije fog-
lalt el, megkezdve az eredmény 
hirdetést.  A tucatnál is több 
versenyző csapat között nagy 
volt az izgalom, hiszen nagyon 
sokaknak ízlettek  az általuk készített különféle fi nomságok.  A konyha-
főnökök és séfek is nehezen döntöttek. 
A délutáni programok a Malozsa együttes műsorával kezdődtek, akik a 
testvérközségünkből Marosludasról érkeztek.  Régi népdalokat adtak elő 
mai zenei stílusban, a fi atalok körében is nagy sikert aratva.  Őket követte 
a hazai zenei élet egyik legnépszerűbb énekesnője Karda Beáta. Remek 
hangulatot teremtett, kicsik és nagyok együtt énekeltek és táncoltak vele 
a színpadon. Majd tehetséges fi ataljaink mutatták meg, hogy ők is tudnak 
szórakoztatni, nem kisebb sikert aratva, mint az előttük fellépők. Sportos, 
táncos, humoros előadásukkal megnyerték a közönséget.
Az esti programokat a Coco Loco együttes kezdte. Idevarázsolták a 
csípőtekerős karneváli zenés hangulatot, melyet a közönség hatalmas 
tánccal díjazott.  Az est utolsó fellépője Vincze Lilla volt, aki szintén 
magával ragadta a vidám társaságot. Sokunkban felidézte a régi szép em-
lékeket dalaival.
Záró látványosság volt a Tűzijáték, amit mindenki nagyon várt ezen a 
napon. Az idén is nagyon szép volt, látványa mindenkit ámulatba ejtett. 
S akik még bírták, Utcabálban táncolhattak kifulladásig. Hutvágner Péter 
gondoskodott a kitűnő zenéről és a fergeteges hangulatról. 
Vasárnap a Póni Klub Regionális Minősítő versenyét tartották az Úrhi-
dai Lovas Egyesület lovardájában. Köszönjük szépen mindenkinek, aki 
munkájával hozzájárult, hogy idén is ilyen jól sikerüljön az Úrhida Napok
elnevezésű rendezvényünk, melynek jó hírét hallani még mindig a 
szomszédból 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!

XV. Úrhida Vándorkupa futballtorna
  I. helyezett: Sárszentmihály      
 II. helyezett: Tökmindegy (Szabadbattyán)
III. helyezett: Tex-Trade ( Szfvár)

IX. Úrhidai Csülökfesztivál 
Zsűri:  
Rácz Jenő Kistrombitás Vendéglő  
Mihály Csaba Francó étterem  
Gál József szakács

   I. helyezett: Úrhidai Barátság Klub         
 II. helyezett: Kicsi shef  Szfvár
III. helyezett: Kőszárhegyi Baráti Kör
Közönségdíjas: Táci Étek főzők
Különdíjas: Kutyaütők Úrhida
     Zubonyai Lászlóné

XII. Úrhida napok

12
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Napsütéses „9. Fut a falu”
Úrhida – Az esős napokat 
követően izgatottan nézték
az eget a szervezők a futó-
verseny napján. Kicsit 
felhős, párás idő fogadta
a starthoz felsorakozott óvo-
dásokat és iskolásokat. 
Mindenki feszülten várta az 
indítást jelző hangot, majd 
nagy sebességre kapcsolva 
vágott neki a kijelölt távnak. 
Egymás után indultak el a 
kategóriák. A célban az osztályfőnökök várták a beérkezőket. 
Sorban rótták a köröket a gyerekek, majd a célba érkezést követően 
fáradtan ültek le a sportpályán és izgatottan mesélték egymásnak élmé-

nyeiket. Ki milyen tech-
nikát alkalmazva futott, ki 
hány kistársát előzte meg 
futás közben. Persze a leg-
boldogabbak a győztesek 
voltak, akik csillogó sze-
mekkel vették át a még fé-
nyesebb érmeket és színes 
okleveleket. A verseny 
végére az idő is kiderült, 
mintha a napocska is örült 
volna, hogy milyen ügye-
sek voltak a gyerekek.

Eredmények:
Óvodás kategória: leány          fi ú
                 1. Mente Fruzsina         1. Grabecz Tibor
                     2. Kolber Kata         2. Kanalas Dávid  
                 3. Urbán Klaudia         3. Szalai Milán
1-2. osztály:     leány          fi ú
          1. Barabás Sára         1. Papp Milán
              2. Schlott Alexandra       2. Adorján Kevin  
                 3. Ozsváth Réka         3. Bicsérdi Péter
3-4. osztály:     leány          fi ú
          1. Barabás Miriam         1. Németi Benjamin
              2. Kneisz Mónika          2. Kenessey Martin  
      3. Bodnár Borka         3. Dőry Gergő
5-6. osztály:     leány          fi ú
          1. Kolonits Friderika       1. Kokavecz Péter
              2. Székely Éva          2. Dőry Dániel   
  3. Harangozó Kitti         3. Czimmermann Péter
7-8. osztály:     leány             fi ú
          1. Török Regina            1. Németi Sámuel
              2. Estelecki Mercédesz   2. Szabó Sándor  
                 3. Rudniczai Kíra         3. Urbán Krisztián

Minden versenyzőnek köszönjük a részvételt, és gratulálunk
az eredményekhez!

     Zubonyai Lászlóné

Szüreti Felvonulás
Az idén szeptember 20.-án, szombaton 
került sor a Szüreti Felvonulásunkra, 
szikrázó napsütésben a nyarat idéző 
hőségben.
Délelőtt 11.00. órakor gyülekeztek 
a lovasok, kocsik, hintók és persze a 
mulatság táncosai a Szabadidő park-
ban. Szebbnél szebb lovak és kocsisaik 
jöttek el Úrhidára, hogy megmutas-
sák nekünk büszkeségeiket a Szittya 
Sárrét Vidéki Lovas Egyesület tag-
jaiként.  Díszes betyárruhába öltözött 
legények, és a sokszoknyás menyecs-
kék érkeztek. Igaz, nem csak a szom-
szédos településekről jelentek meg a 
meghívottak, messzebbről is lovagoltak, 
utaztak idáig a szintén gyönyörű ruhákba, hogy tiszteletüket tegyék 
nálunk az urak, asszonyok, gyermekek. Voltak, a hintóval látogattak el 
Úrhidára, hogy ezzel is emeljék a közösségi programunk fényét.

13.00. órakor elindult a zenés 
Szüreti menet, ami ebben az 
évben szerencsére igencsak 
hosszúra sikeredett. Száznál is 
több lovas gyűlt össze, a ko-
csikra felülhettek a résztvevők. 
A szinte már hagyományos 
útvonalon vonultak végig az 
ünneplők. Volt olyan rész, ahol 
a felvonulás eleje és vége más-
más utcában járt. Sokan kijöttek 

a házuk elé, kiálltak a kisgyermekek, idősek is, hogy köszöntsék, és meg-
tekintsék a díszes sereget. 
 A Szüreti felvonulás szereplői több helyen megálltak, a Kisbíró kihir-
dette a falunak az eseményt, majd a táncosok bemutatták műsorukat.  
A közönség süteménnyel, üdítővel, és az elmaradhatatlan úrhidai bor-
ral köszönte meg a színvonalas bemutatót.  Olyan is akadt, aki a lo-
vakról sem feledkezett meg, és jókora vödörben almát hozott ki nekik.  
A felvonulás több mint három 
órán keresztül tartott, mire a 
Tájházhoz ért. Bográcsban 
készült csülkös babgulyással, 
pogácsával várták a szervezők 
a fellépőket. Volt is nagy keletje 
az ételnek!  A lovakat kikötöt-
ték pihenni az udvarra, amíg a 
gazdák és a fellépők elfogyasz-
tották az ételt. Ők is pihentek 
egy kicsit azután Kora este elin-
dultak hazafelé.
S aki még legény volt a talpán este a Szüreti Bálba is elment. Szép 
számmal jöttek fi atalok és idősebbek, Úrhidaiak és vidékiek mulatozni.
A Közösségi Ház nagyterme zsúfolásig megtelt a jó hangulatú közönség-
gel, akik hajnalig ropták a táncot. 
Köszönjük minden résztvevőnek, fellépőnek, szervezőnek, akik ezen a 
napon biztosították községünknek a kitűnő hangulatot.

5.-6. osztály indulása

Az ovisok csapata



Polgárőr hírek
Az OPSZ 2014. március 30-án rendezett Közgyűlésén meghirdetett 
„Kicsit többet, kicsit jobban” mintaprogram fi gyelembevételével a 
polgárőr szervezetek több közterületi szolgálatot kell, hogy vállaljanak. 
Törekedniük kell a közös szolgálatok szervezésére és arra, hogy a rendőri 
szolgálat lehetőség szerint polgárőr szolgálattal egészüljön ki. 

A programban való minél sikeresebb és eredményesebb közös munka 
érdekében az Elnökség invitálására Kömives Tibor rendőr törzsőrmester 
körzeti megbízott intézkedéstaktikai továbbképzést tartott a tag-
ság részére. Az első részben az elméleti képzésé volt a főszerep. Az 
önkéntes bűnmegelőzők a polgárőr-rendőr közös szolgálat ellátásról, 
a hozzá tartozó jogi és taktikai ismeretekről hallhattak az előadáson. 
Majd később az intézkedéstaktikai bemutatókra került sor a polgárőrök 
aktív közreműködésével. A közös szolgálat során adódó szituációkat 
példázta és magyarázta körzeti megbízottunk. Ezek között volt gép-
kocsi ellenőrzés, intézkedés közbeni viselkedés és helyszínbiztosítás 
is. Ugyanakkor arról is átfogó képet kaphattak a jelenlévő polgárőrök, 
hogyan kell egymást biztosítaniuk különböző veszélyhelyzetekben.
A továbbképzésnek köszönhetően polgárőreink felkészültebben járhat-
nak majd a jövőben önállóan és rendőrökkel is közösen szolgálatba. 

A nyári időszakban 
polgárőreink is pi-
hentek, többen a csa-
ládjukkal nyaraltak. 
Így a szolgálatban 
eltöltött idő csökkent 
egy kicsit. De az itt-
hon levő tagok a már 
megszokott módokon 
és formákban ellátták 
szolgálati feladatai-
kat, valamint eleget 

tettek a különböző felkéréseknek. A falunap során polgárőreink az 
éjszakai járőrözés mellett, forgalomirányítási, rendezvénybiztosítási és 
objektumőrzési feladatokat is elláttak. 

A becsengetéssel együtt ismét szerepet kapott az “Egy iskola – egy 
polgárőr” és az “Iskola rendőre” program, ami a diákok balesetmentes 
közlekedését segíti elő iskolába menet. A fokozott jelenlét nem csak a 
közlekedési balesetek megelőzését, de egyéb a gyermekekre leselkedő 
veszélyek kiszűrését is szolgálja. A polgárőrök jelzést adnak az óvodák, 
iskolák környékén tapasztalt jogsértő magatartásokról. Egyesületünk 
vezetősége a közeljövőben több országos közlekedésbiztonsági prog-
ramot is szeretne bemutatni és a településre hozni, mint például a Közle-
kedésbiztonsági családi nap, vagy a Sulimoped programok.

Karateklub élete
Az iskolai tanév végén karatékáinknak még lehetőségük volt megsze-
rezni a következő övfokozatot, ha sikeres elméleti, fi zikai és technikai 
vizsgát tesznek tanítójuk előtt.

Többen jelentkeztek is a vizsgára. A már korábban lebonyolított fi zikai 
állóképességi felmérő és elméleti vizsga eredménye alapján a jelentkezők 
izgatottan, de fegyel-mezetten vettek részt a vizsgán, melyet sike-
resen teljesítettek is. Így boldogan vehették át a következő övfokozatot 
igazoló kyu diplomát.   
A nyári szünidőben egyesületünk négy válogatott kerettagja nem sokat 
pihenhetett. Hiszen a mindennapos edzések mellett a válogatott edző 
által kiadott napi edzés adagot is teljesíteniük kellett. Folyamatos ter-
helést kaptak kis sportolóink, hogy a július végi országos edzőtáborra jó 
kondícióban legyenek. 

A Shotokan Dojok Szövetsége Zamárdiban rendezte meg idei edzőtáborát. 
Az edzésanyag a küzdelemre volt kihegyezve, ami a megszokottnál job-
ban igénybe vette a karatésaink szervezetét. A napi négyórás edzések 
nagyon megterhelőek voltak még a felnőtteknek is. De minden egyes 
edzés után, az izomlázat legyőzve vidáman szaladtak a strandra, hogy 
a hűs habok közé vessék magukat. A délutáni csendes pihenőt követően 
társasjátékozással, labdajátékokkal, kártyázással töltötték az időt a
gyerekek, miköz-
ben újabb barátságok 
alakultak ki a kis 
táborlakók között. Az 
edzőtábort követően 
mindenki kapott két hét 
nyaralási időt család-
jukkal, majd augusz-
tusban visszatértünk 
a napi edzésekhez. 
Az itthoni edzések a 
kemény edzőtábort 
követően már könnye-
dén mentek. Így az 
egyéni technikák és a 
katák javítása kerül-
hetett előtérbe a követ-
kező felkészülési idő-
szakban. 

Szeptember végén Kolozsvár lesz a helyszíne a WUKF következő verse-
nyének, melyen sportolóink felkészültségi állapotát mérjük fel az októberi
világbajnokság előtt. Reméljük következő híradásunkban ismét sikeres 
szereplésről számolhatunk be Önöknek!
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AUTÓMENTÉS
0-24 óráig

Az egész ország területén 1 órán belül,
   Úrhidaiaknak jelentős kedvezmény!

 06-20-200-30-30
LAKÁS, KÖTELEZŐ ÉS CASCO BIZTOSÍTÁS
06-20-20-80-500     06-20-922-2-220     22-502-730
TACHOGRAF ILLESZTÉS, JAVÍTÁS, ADATLETÖLTÉS

06-20-922-2-229     06-20-334-9956

Közép és hosszútávú, nagy biztonságú megtakarítások európai szintű 
szolgáltatásokkal

NYUGDÍJ KÖTVÉNY, BABA KÖTVÉNY stb.

Élet,- Baleset,- Betegbiztosítás

Kiemelt ajánlatunk gyermekek számára 1-17 éves korig

Vállalkozások és magánszemélyek vagyon,- és felelősségbiztosítása

Lakásbiztosítás legmagasabb kedvezménnyel

Lakáskassza

Utasbiztosítások belföldre és külföldre

ALKUSZ ÚRHIDÁN

Adókedvezmény, állami támogatás
Kötélné Jávoros Anikó +36 30 2219808

Sebőkné Kálmán Katalin +36 30 5820499



A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási 
rendje: 
 
Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-16.00 óráig 
Kedd: nincs ügyfélfogadás 
Szerda: 13.00-17.00 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8.00-11.00 óráig
Tel./fax: (22) 364-514

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

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

Falugazdász fogadónapja:
Gerlinger Éva
Hétfő: 8.00-10.00 óráig
Telefon: (70) 436-2393

Gyermekjóléti szolgálat ügyfélfogadási 
rendje:
Az úrhidai polgármesteri hivatalban:
Szerda 8.00-10.00 óráig
Tel.: (22) 364-514
Székesfehérvár, Tolnai u. 10. szám 
alatt:
Csütörtök: 12.00-16.00 óráig
Tel.: (22) 202-400

Családsegítő szolgálat ügyfélfogadási 
rendje:
Szoboszlay Renáta
Az úrhidai polgármesteri hivatalban:
Hétfő 10.00-12.00 óráig
Tel.: (22) 364-514
Székesfehérvár, Sütő u. 12. szám alatt:
Péntek: 08.00-13.00 óráig
Tel.: (22) 202-400

Védőnő rendelési ideje:
Soósné Fekete Éva
Tel.: (22) 786-626;  +36 (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: (bejel. 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
Székesfehérvár, 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. Somogyi Lajos tel: (22) 363-117
Szabadbattyán, Széchenyi u. 16/a.

Gyógyszertár nyitva tartás:
Hétfőtől-péntekig: 8-16 óráig
Tel: (22) 789-195

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 Észak-dunántúli Áramszolgáltató 
Zrt.
Győr, Kandó Kálmán út 11-13.
Ügyfélszolgálat: 06-40-220-220
Hibabejelentés: 06-80-533-533
Közvilágítás hibabejelentő:
 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 idő:
Hétfő: 13-00-15.00 óráig
Szerda: 8.00-12.00, 13.00-18.00 óráig
Péntek: 8.00-12.00 óráig

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

Segélyhívók: Rendőrség: 107
                      Tűzoltók: 105
                      Mentők: 104

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: ReklámDroiD Grafi kai Stúdió • NYOMDAI MUNKÁK: SZIBEN-Color Kft.

M E G N Y Í L T !
- NEMZETI DOHÁNYBOLT -

ÚRHIDA, KOSSUTH UTCA 79.
(LOTTÓZÓ MELLETT)

Szombaton és vasárnap is nyitva! Hűtött sörök, pezsgők, energiaital,
asztali és minőségi borok, kommersz, minőségi szeszek.

Frissen őrölt olasz kávé, cappuccino!

AKCIÓ -------------------AKCIÓ------------------- AKCIÓ

Aranyfácán sör: 150 Ft
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