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Kedves Úrhidaiak!

Nemsokára megszólal a karácsonyi csengő, amelynek 
hangja a család, a békesség, és a szeretetet melegét hozza 
közel hozzánk. A karácsonyt kicsi és nagy egyaránt várja. A 
kicsik sok ajándékot, a nagyok pihenést, nyugalmat remél-
nek tőle. Még ha nem is világos mindenki számára egyér-
telműen karácsony üzenete, mégis valami szelíd, nyugodt 
érzés, a szeretet árad belőle. 
A karácsony a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe, 
amelyben Jézus születésére emlékezünk. Kétezer éve Betle-
hemben, egy pajtában született Jézus és kereszthaláláig taní-
tott, gyógyított, csodákat tett, segített az embereken. Az ő el-
jövetelét ünnepeljük ezen a napon.  Az Advent négy hete arra 
szolgál, hogy kellőképpen felkészülhessünk lélekben erre. Az 
Adventnek hangjai, fényei, illata, jelképei vannak. Az Advent 
a karácsonyhoz vezeti el az embert. A karácsony pedig egy-
máshoz vezet bennünket.  A karácsony nem csak egy ünnep, 
hanem egy érzés.  Az ünnepen az ember hajlandó félretenni 
az ellentéteket és ha csak rövid időre is, de békét köt ember-
társaival. Az ünnep szépségét nem az ajándékok nagyságával 
kell mérnünk, hanem egy olyan ajándékkal, amiből mindenki 
részesülhet, amit mindenki adhat, ez pedig a szeretet. 
Szeretettel kell viseltetnünk embertársaink iránt, életünkben 
nincs helye a haragnak és a gyűlöletnek. Kívánom, hogy a kará-
csony bensőséges érzése töltsön el bennünket az ünnep idején.

E gondolatok jegyében engedjék meg, hogy Úrhida Község 
Önkormányzat Képviselő-testülete, valamint a hivatal dol-
gozói nevében kívánjak minden kedves Úrhidai Polgárnak 
békés, boldog karácsonyi ünnepeket, és eredményekben 
gazdag újesztendőt.

Bognár József
polgármester    

Tisztelt Úrhidai polgárok!

Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a 2019. október 13-i 
Helyi Önkormányzati választásokat követetően október 21-én 
megalakult Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete.

A képviselő-testület tagjai:
Kurucz Zsuzsanna, Kovács Elemérné, Fritz Mihály 
alpolgármester, Czentárné Kunos Renáta, Bognár József 
polgármester, Bátorné Solymár Alexandra, Szabó Zoltán

A Sárrét-menti települések megismerkedése és az együtt 
gondolkodás céljából találkozót kezdeményeztem az érin-
tett önkormányzatok vezetőivel.
A megbeszélésen Varga Tünde Nádasdladány, Óber And-
rea Sárszentmihály, Szabó Ildikó Szabadbattyán, Kőhegyi 
László Sárkeszi polgármesterével főként az alábbi témák-
ban egyeztettünk:
- 63-as elkerülő útra való felhajtási lehetőség,
- úrhidai út felújításának szükségessége,
- szociális társulás (SKÖT) bővítési lehetősége,
- Giro d’Italia aktualitása, lehetőségeinek kihasználása,
- Székesfehérvár és a Sárvíz-menti települések kerékpá-
rút-lehetőségei,
- közös turisztikai lehetőségek feltárása.
A tanácskozáson mindannyian egyetértettünk abban, hogy 
csak közösen tudunk eredményesen lobbizni a térség prob-
lémáinak megoldásáért, ezért ezeket a találkozásokat rend-
szeresé tesszük.

Bognár József
polgármester

KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2019. 

Sárrét-menti települések összefogása



Befejeződött az Arany János utcai Szabadidőpark fejlesztésének 
III. üteme, a felnőtt fitneszpark telepítése.
A tavalyi évben a LEADER közösségi célú fejlesztések keretében 
nyújtottunk be pályázatot a park tovább építésére. A pályázatunk 
támogatásban részesült, közel öt millió forintos támogatásból, 
egy 70 m2-es eséscsillapítóval ellátott területre, 8 eszköz került 
telepítésre.

 A képviselő-testület a pályázatban elnyert eszközök mellé, saját 
forrásból rendelt további 6 db csuklós parkfitnesz eszközt, hogy 
szélesítse a mozgásra vágyok igényeit. 

Településünk csatlakozva a „10 millió fa” elnevezésű civil kez-
deményezéshez november 17-én közösségi faültetést szervezett.
 

 délelőtt folyamán 22 db hársfa 
és 25 db platánfa került elülte-
tésre a temető melletti parko-
lóban, a bekötőút mellett és a 
szabadidőparkban. 
Köszönetemet szeretném ki-
fejezni mindazoknak, akik va-
sárnap délelőttjüket feláldozva 
részt vettek a faültetésben. Kö-
szönet Kossovics András kert-
építőnek a szakmai iránymuta-
tásért, Kecskés Timeának, hogy 
részesei lehetünk a „10 millió 
fa” civil kezdeményezésnek. 
Külön köszönet a Barátság klub 
tagságának, hogy vendégül lát-
ták a közösségi megmozdulás-
ban részt vevőket.
Márton napi programjainkat követően fogadóórákon tájékozód-
hattak a szülők gyermekeik fejlettségéről. Fotózásra is volt le-
hetőség, a novemberi egészségnapon a méz hasznossága volt a 
főszerepben.

Szabadidőpark fejlesztésének III. üteme. Közösségi faültetés

Fenyőfavásár Úrhidán!

 Helye: Úrhida, Petőfi S. u. 111.
Ezüst- és nordmann fenyőfák árusítása

a  készlet erejéig, helyben, termelői áron!

T.:70/576-0900 Várom kedves vásárlóimat!                         

Tisztelt Úrhidai Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy az Önkormányzati Hivatalban
az ügyfélfogadás és a Közösségi ház nyitva tartása

2019. december 23 – 2019. január 3. között szünetel.

                                  Köszönöm megértésüket
                                                  Bognár József       
                                                    polgármester



2019 DECEMBER

Az ünnepek közeledtével készülünk, hangolódunk a gyerekekkel 
együtt a szeretet ünnepére.
December 6-án délelőtt érkezik hozzánk a Mikulás, délután 17 
órakor az óvodások adnak adventi műsort a templomba, ahová 
szeretettel várunk minden érdeklődőt!

December 10-én 15.30-tól adventi kézműves délutánon alkothat-
nak együtt a gyerekek –szülők - óvó nénik karácsonyi díszeket.
December 18-án (szerda) délelőtt lesz az óvodai-bölcsődei ka-
rácsonyi ünnepünk. December 20-án (péntek) 17 órától a temp-
lomban Falukarácsonyi ünnep lesz. Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt!

A nyáron az új csoportszoba kialakításához, konyhához, hon-
lap készítéséhez, programjainkhoz rengeteg segítséget kaptunk 
szülőktől, vállalkozóktól, amelyet ezúton is nagyon köszönünk! 
A teljesség igénye nélkül köszönetet mondunk: Sütő Zoltánnak, 
Pallag Józsefnek, Luczás Viktornak, Rácz Róbertnek és Ráczné 
Vikinek, Máthé Jánosnak, Kubikné Edit néninek, Fritz Mihály-
nak, a Szülői szervezet minden tagjának!
Bölcsődei híreink: Bölcsődei csoportunk 2018. szeptember 1-től 
működik. A bölcsődei gyermekfelvétel az intézmény felvételi 
szabályzata alapján történik. A beiratkozás után folyamatos adap-
tációval a tervezettnek megfelelően tizenegy gyermekkel kezdtük 
meg a nevelési évet. A sikeres beszoktatás eredménye, hogy jó-
kedvűen, örömmel jönnek reggelente a kisgyermekek a bölcső-
débe. Várják őket nagy szeretettel, türelemmel, személyre szóló 
figyelemmel kisgyermeknevelőik, Török –Schultz Vivien, Bagó 
Vivien, és a dajka néni Bakos Józsefné Rozika néni.
Színes napirendben a nevelői program foglalkozástervezete iga-
zodik a gyermek életkorához, fejlettségi szintjéhez. A  foglalkozá-
sok alkalmával az örömteli játéktevékenység kialakítására törek-
szünk. Gondosan összeállított vers, mese, mondóka ének felkeltse 
a gyermek érdeklődését, ezáltal fejlődjön érdeklődésük, érzelmi 
világuk, figyelmük, kreativitásuk. A játéktevékenység mellett fi-
gyeltünk a mozgás fontosságára ezért mozgásos dalokat, énekel-
tünk, mozgásos mondókákat, verseket mondtunk.

Programjaink :
Bölcsődekóstolgató: március 11-én 16.30-kor ismerkedő délutánt 
tartunk a bölcsőde iránt érdeklődő családoknak! Nyílt nap kere-
tében lehetőséget biztosítunk az érdeklődő családoknak, hogy 
betekintést nyerhessenek bölcsődénk életébe. Ezen alkalomkor a 
látogatók bepillanthatnak a bölcsődei csoportba, tájékozódhatnak 

nevelőmunkánkról, megismerkedhetnek gondozónőinkkel.
Szülőcsoportos megbeszélés: A novemberben megtartott évindító 
szülőcsoportos megbeszélés a gyermekek beszoktatásáról, fejlő-
dési szintjükről, az első félév programjáról, valamint az aktuális 
témáról szólt.

Az évközi szülőcsoportos megbeszélést 2020. január 29.-én tartjuk. 

Hagyományok – ünnepek:    A hagyományok megismerése és 
tiszteletben tartása a bölcsődében, életkorhoz igazodóan a külön-
böző ünnepekhez kapcsolódó programmal valósul meg.
November hónapban Márton-napi programra készülve délelőtt a 
gyerekekkel libás mondókákat, verseket mondtunk libás dalokat 
énekeltünk. 
A délutáni Márton-napi programon részt vettek a szülők is. Közö-
sen lámpást készítettünk. 
Az üvegre libát ragasztottunk papírból, drótból fogantyút készí-
tettünk rá és mécsest tettünk bele. Amikor besötétedett a lámpást 
meggyújtottuk. Ezután az, óvodásokkal közösen átmentünk a 
községi Tájházához ahol libazsíros kenyeret ettünk, és meleg teát 
ittunk. 
Decemberi program: 
- 12.06.- Mikulás várás – délelőtt télapós énekkel várjuk a miku-
lást a gyerekekkel. 
A nagy zsákjából mindenkinek jut majd ajándék. 
- 12.10. 16 órától Adventi készülődés - a szülőkkel közös kézmű-
ves foglalkozást szervezünk.
- 12.18.-Karácsonyi ünnep.
- 12.20.-Falukarácsony 17:00.-órakor lesz a templomban.
Mindenkinek köszönjük a közös programon való részvételét. 

Török-Schultz Vivien 
bölcsődei szakmai vezető    

Tájékoztatom Önöket, hogy 2019. december 23-tól (hétfő), 2020. 
január 3-ig (péntek) intézményünk zárva tart és a konyha sem 
üzemel ezen időszak alatt!
Első nevelési nap 2020. január 6. (hétfő).

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Békés, Boldog Új Évet Kívá-
nok az intézmény minden dolgozójának nevében!

Bozsák Szilvia
intézményvezető

A Tündérkert Óvoda és Bölcsöde  
hírei



Előző számunk óta eltelt időszakban a Batthyány Lajos Általá-
nos Iskola Géza Fejedelem Tagiskolában a következő események 
történtek: 
Szeptemberben eredményesen megvalósult programjaink:
• Szeptember 10-én szülői értekezlet;
• Szeptember 20-án „Jobb ha el sem dobod” országos szemét-

gyűjtési akcióhoz csatlakoztunk a felsősökkel.

• Szeptember 25-én a Menő Menza pályázatunk támogatásával 
Martonvásárra kirándultunk az Agroverzum Interaktív Láto-
gatóközpontba, ahol a fenntartható termelés és termesztés 
fortélyaival ismerkedtek diákjaink. A nagyobbak laborfog-
lalkozásokon is részt vettek, ahol gumicukrot állítottak elő. 
Emellett csodás sétát tettünk a kastélyparkban.

• Szeptember 27-én az Európai Diáksport Napon vettünk részt, 
aminek keretében 2019 métert futottak tanulóink, sor és vál-
tóversenyben vettek részt, kidobóztak és kötelet húztak. Az 
egészséges táplálkozásról és gerinctornáról tartottak előadást 
meghívott sportszakemberek a müzli és magkóstolók mellett.

A Menő menza pályázat keretében tanulóink szeptembertől is, 
havonta többször egészséges ételeket kóstolhattak, mint például 
cukormentes fagylaltokat, növényi tejeket, kölesgolyót, zöldség 
chipseket, paleo ételeket, aszalványokat, magvakat, gyümölcsö-
ket, mézet.
Egyéni dietetikai tanácsadást tartottunk dietetikusunk vezetésé-
vel. Főzőszakkörünkön a terveinknek megfelelően megvalósul 
szintén az egészséges ételkészítés. A pályázat keretében kialakí-
tott emelt ágyású iskolatankertet gondozták a felsőseink a techni-
ka órák keretében.
Októberberi rendezvényeink:
• Október 1-jén fogadóóra.
• Október 4-én idősek napján műsorral kedveskedtünk Kará-

csony. Zsuzsanna tanárnő szervezésében a falu szépkorúinak.
• Október 8-án rendeztük meg a körzeti mezei futóversenyt 

15 iskola és 368 résztvevővel Cser Antal támogatásának kö-
szönhetően. Kovács Violetta 3. osztályos tanulónk első he-
lyezett lett, Hideg Fanni pedig második helyezést szerzett. Az 
I. korcsoportos lány csapatunk (Bálványos Nóra, Bedő Sára, 
Bíró Johanna, Kovács Violetta) második, míg a II. korcso-
portos fiú csapatunk (Csöndör Kornél, Makai András, Makk 
Benedek, Pintér Norbert) harmadik lett. 

• Október 9-én Pusztaszabolcsra üzemlátogatásra mehettek fel-
sőseinknek a Pusztaszabolcsi Agrár Zrt.-be, ahol az iskolatej 
előállítás lépéseit figyelhettük meg az állattartó teleppel együtt.

• Október 9-11-én szervezett Bán Balázs tanár úr erdei iskolát 
Bakonybélbe a 6. osztályosoknak.

• Október 22-én a Köztársaság kikiáltása alkalmából szerve-
zett megemlékezést Bognár Andrea tanárnő.

• Október 22-én diákközgyűlést tartottunk.
• Október 25-án halloween partyt rendeztünk.

November havi programjaink:
• November 13-án ünnepeltük a Magyar nyelv napját, ahol a fel-

sősök adtak műsort az iskolának Liszi Katalin szervezésében.
• November 19-én fogadóóra.
• November 22-én az egészségnapot tagozatonként vidám csa-

patversennyel, a mézzel, paleo táplálkozással és a gyógynö-
vényekkel kapcsolatos előadásokkal, ételkóstolással, szend-
vics díszítő versennyel valósítottunk meg.

• November 8-án Szabó Nóra Bodajkon vett részt a „Felkészül-
tem-e a felvételire” vetélkedőn, ahol 5. helyezést szerzett.

• November 15-én a Nádasdy napi versenyeken első helyezést 
szerzett tanulóink: Szauter Kincső, Oláh Júlia, Belányi Le-
vente, Bán Hanna Júlia. Harmadik helyezést értek el: Kevicz-
ki Zita, Kovács Regina, Ivánszky Csanád, Kovács Violetta, 
Pálffy Zsombor, Mucsi Viktor, Németi András Győző, Mol-
nár Bálint, Bodnár Benjamin.

November 20-án a Móra Hétvezér megyei műveltségi versenyen 
4. osztályos csapatunk 5. helyezést ért el Ozsváth Levente, Pálffy 
Zsombor és Szilágyi Levente csapattagokkal, Szalainé Cseh Ka-
talin felkészítésével.
November 21-én megyei játékos német csapatversenyben 3. helye-
zést szerzett a 6. osztályos csapatunk. Felkészítő tanáruk Dr. Mayer 
Andrásné volt, a résztvevő tanulóink Keviczki Zsófia, Barabás Lili, 
Major Zsófia, Rédli Szonja, Csepeti Bianka, Bodnár Noémi.

ISKOLÁNK HÍREI



Decemberi tervezett rendezvényeink:
• december 6-án mikulás ünnepséget szervezünk Szalainé és 

Lencsésné Cseh Katalin szervezésében.
• december 13-án 17 órától az iskolások adventi műsora a temp-

lomban;
• december 16-20-án Adventi vásár;
• december 19-én a Palánta Bábszínház tartja karácsonyi előadá-

sát az alsósainknak, majd ezt követően a Menő Menza pályázat 
támogatásával minden tanulónkat vendégül látjuk egy karácso-
nyi ebédre a Vénusz Panzióban.

• december 20-án falukarácsony keretében fellépnek tanulóink is.

A leendő első osztályos szülőknek és gyermekeiknek több lehető-
séget is biztosítunk iskolánk és tanítóink megismerésére. Idén is 
várják tanítóink az iskolába készülő nagycsoportosokat szüleikkel 
játékos foglalkozásokra, szülői értekezletre az alábbi időpontokban:
• december 3-án 16 órától az iskolába készülőknek mikulásvá-

ró készülődés címmel,
• február 11-én (kedden) 16 órától farsangi vígasságok címmel 

szervezünk foglakozást,
• március 10-én, (kedden) 16 órától szülői értekezletet tartunk, 

ahol a szülők bővebb információt kapnak az intézményveze-
tőtől és az osztálytanítótól.

Intézményünk programjairól bővebben tájékozódhatnak honla-
punkon, a http://www.urhidaiskola.hu/ címen, email címünk urhi-
daiskola@gmail.com és a facebookon is megtalálhatnak minket.

Az idén szeptember 21.-én, szombaton került sor a Szüreti Fel-
vonulásunkra, szikrázó napsütésben. Délelőtt 11.00 órakor gyü-
lekeztek a lovasok, kocsik és persze a mulatság táncosai a Sza-
badidő parkban. Szebbnél szebb lovak és kocsisaik jöttek el 
Úrhidára, hogy megmutassák nekünk büszkeségeiket. 

Díszes betyárruhába öltözött le-
gények, és a sokszoknyás me-
nyecskék érkeztek. Igaz, nem 
csak a szomszédos települések-
ről jelentek meg a meghívottak, 
messzebbről is lovagoltak, utaz-
tak idáig a szintén gyönyörű ru-
hákba, hogy tiszteletüket tegyék 
nálunk az urak, asszonyok, gyer-
mekek. 13 óra magasságában el-
indult a zenés Szüreti menet, ami 
ebben az évben szerencsére igen-
csak hosszúra sikeredett. 

A szinte már hagyományos útvonalon vonultak végig az ünnep-
lők. Volt olyan rész, ahol a felvonulás eleje és vége más-más ut-
cában járt. Sokan kijöttek a házuk elé, kiálltak a kisgyermekek, 
idősek is, hogy köszöntsék, és megtekintsék a díszes sereget. A 
Szüreti felvonulás szereplői több helyen megálltak, a Kisbíró ki-
hirdette a falunak az eseményt, majd a táncosok bemutatták mű-
sorukat. A közönség süteménnyel, üdítővel, és az elmaradhatatlan 
úrhidai borral köszönte meg a színvonalas bemutatót. Olyan is 
akadt, aki a lovakról sem feledkezett meg, és jókora vödörben 
almát hozott ki nekik.

A felvonulás több mint három órán 
keresztül tartott, mire a Tájházhoz 
ért. Bográcsban készült birka és csü-
lök pörkölttel, pogácsával várták a 
szervezők a fellépőket. 
Volt is nagy keletje az ételnek! A lo-
vakat kikötötték pihenni az udvarra, 
amíg a gazdák és a fellépők elfo-
gyasztották az ételt.
 Köszönjük minden résztvevőnek, 
fellépőnek, szervezőnek, akik ezen a 

napon biztosították községünknek a kitűnő hangulatot, idén tér-
ségünkben a legszínvonalasabb szüreti felvonulást sikerült létre-
hoznunk!  Az estét egy teltházas szüreti bállal zártuk!
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Közösségi Ház hírei
Szeptember- december

Szüreti felvonulás



Idén 2019. Október 4.-én került megrendezésre a Közösségi Ház 
Nagytermében. Bognár József polgármester köszöntő beszéde 
után az Önkormányzat színes programmal gondolt az ünnepeltek 
szórakoztatására. 

Műsort adtak a Tündérkert Óvoda aprónépe, majd az iskolások apra-
ja nagyja, ezután a Nyugdíjas Klub lépett fel egy fergeteges tánccal, 
végül az Úrhidai Táncimádók zárták a műsort. Majd következett a 
vacsora. Beszélgetéssel, közös táncolással gyorsan telt az idő. 

Mi magunk, a munkájuk gyümölcsei nagy tisztelettel és hálával kívá-
nunk az idyőseinknek még sok-sok szép, boldog évet és egészséget!

Október 31-én ismét megrendezésre került a nagyszabású jelme-
zes felvonulás. Délután 15 órára vártuk a kicsiket és nagyokat a 
Hangerdő társulat koncertjére, mellyel nagy sikert arattunk zsú-

foltságig telt meg a Közösségi Ház nagyterme. 16 órakor gyüle-
keztek a beöltözöttek kint is bent is. 
 
Idén első alkalommal rendeztük meg a Borzasztó süti versenyt, 
illetve a Kreatív figurák versenyét, mindkettő versenyre számos 
nevezés érkezett. 

A Borzasztó süti versenyt Szili-Borsó Andrea nyerte, a Kreatív 
figurákban pedig Szeip Szilvia győzedelmeskedett. A felvonulást 
követően közös tábortűz mellett forró teát iszogatva és finomabb-
nál finomabb sütiket fogyasztva, jó hangulatban telt el az este. 
Szeretnénk azoknak a kedves Lakosoknak köszönetet mondani, 
akiknél a népes társaság megjelent, sőt nagy szeretettel fogadták 
és édességgel jutalmazták őket! Mindenkinek nagyon köszönjük 
a részvételt és a sok segítséget is, találkozunk jövőre!

Idén sem maradhatott el a hagyományőrző Márton-napi progra-
munk, melyet ez alkalommal is a Tájháznál tartottunk meg. A 
munkálatok már korán reggel megkezdődtek a Nyugdíjas Klub 
aktív részvételével. A kemencében sült a ropogós comb mellé 
párolt káposzta, forralt bor, jó kedv, nevetés, tehát minden, ami 
egy igazi Márton-naphoz elengedhetetlen. A reggeltől estig tartó 
eseményen jókat lehetett beszélgetni.

Idősek napja

Halloween felvonulás

Márton nap a Tájháznál



Az úrhidai Nagyboldogaszszony Templom adventi koszorúján 
már két gyertyát közösen meggyújtottunk, melyeknek fényei be-
ragyogták az első héten a Nyugdíjas klub, második héten pedig a 
Tündérkert Óvoda szívét. Mindkét alkalom méltón előkészítette a 
közelgő ünnepekre mindannyiunk lelkét. A december 20-ai Falu 
Karácsony alkalmával is sok szeretettel várunk mindenkit, ahol 
közös meglepetés műsort adnak elő az intézmény tagjai.

Egyesületünk folyamatosan próbál a lehetőségeinknek megfele-
lően fejlődni megfelelő körülményeket biztosítani tagjaink ön-
kéntes munkáihoz. 
2019.11.17.-én egyesületünk tagjai részt vehettek 112-es segély-
hívásról, az EDR rádiók és a gázspray elméleti és gyakorlati hasz-
nálatáról tartott oktatáson, Székesfehérváron. 
Nemrégiben vásároltunk a mai technikának megfelelő rádió rend-
szert kézi rádiókkal és diszpécser központtal, amely nagyban 
megkönnyíti a szolgálat közbeni kommunikációt, hiszen ezeknek 
a rádióknak már nincsen maghatározott hatótávolságuk. 
Fontosnak tartjuk a környező településekkel a jó kapcsolat ápolá-
sát. Ennek keretében már a Székesfehérvári Alba Regia Polgárőr 
Egyesülettel megtörtént az együttműködési megállapodás aláírá-
sa így tervezzük a többi környékbeli településsel is ezt megtenni. 
Hiszen a cél közös! 

Továbbra is várjuk a lakosság megkeresését különböző észrevéte-
leik kapcsán, valamint a lakosság azon tagjait, akik szívesen csat-
lakoznának kis közösségünkhöz. 
Keressenek minket bizalommal!  +36 20 319 6369 

A Barátság Klub jövőre, 2020-ban ünnepli megalakulásának 25. 
évfordulóját! Ez alkalomból egy előzetes „születésnapot” tartot-
tak,melynek főszereplője az a kismalac lett, amit még ez év elején 
kaptak kőszárhegyi barátaiktól. 

Így tehát november 16-án, disznótorosra gyűltek össze a Tájház-
nál. A férfiak összeszokottan, gyakorlott mozdulatokkal szedték 
szét a jó húsban lévő cocát. A lányok sütötték a vért és a pecse-
nyét. Az üstben gőzölgött a húsleves és a káposzta. Az asztalon 
kolbász és hurka tekeredett. A nagy munka után pedig, jó hangu-
latban fogyasztották el együtt az estebédet.
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Adventi hétvégék Barátság Klub

Úrhidai Polgárőrség

Fenyőfa vásár
Luc-, ezüst- és nordmann fenyő

Úrhida, Dózsa utca 19



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

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

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

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

Családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálat ügyfélfogadási rendje:
Az úrhidai polgármesteri hivatalban:
Csütörtök: 11.00-15.00 óráig
Telefon:                      (30) 862-1960

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

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

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

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

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

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

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

Fogorvosi ügyelet:
Orvosok Háza, Szfvár, Seregélyesi út 17.
 Tel.: (22) 502-140
Munkanapokon:
16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig
Hétvégén: 
az utolsó munkanap 16.00 órától az 
első munkanap reggel 8.00 óráig

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

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

A posta nyitva tartása:
Úrhida, Kossuth u. 109.
Hétfő-péntek: 08.00 - 12.00 óráig
 12.30 - 16.00 óráig
Szombat: Zárva
Tel.: (22) 362-208

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

Építésügy Szfvár, Polgármesteri 
Hivatal
Székesfehérvár, Városház tér 1. fsz.
Építés ügy. Tel. (22) 537-233
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 08-00-16.00 óráig
Szerda: 13.00-18.00 óráig
Péntek: 8.00-12.00 óráig

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

Járási ügysegéd:
Az úrhidai polgármesteri hivatalban:
Minden hónap második kedd: 
13.45-14.15 óráig

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

Segélyhívók: 
                      Rendőrség: 107
                      Tűzoltók: 105
                      Mentők: 104

Úrhida Község hivatalos honlapja:

www.urhida.hu
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