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KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ
A Karácsony már időtlen idők óta a szeretet ünnepe, a boldogság, a meghittség napja. A Karácsony mindent és mindenkit megváltoztat. Jobban vágyunk a csendre, a nyugalomra, visszatérünk
azokhoz az értékekhez, amelyek a hétköznapok rohanásában
időnként a háttérbe szorulnak. Jobban figyelünk családunkra,
barátainkra, embertársainkra. Az ajándék vásárlás és az ünnepi
készülődés izgalma csodálatos, azonban ezen az ünnepen mégis a szereteten van a fő hangsúly, azokon a meghitt pillanatokon,
melyeket szeretteinkkel együtt tölthetünk el. Néha egy szóval, egy
mosollyal, egy érintéssel sokkal többet tudunk kifejezni, mintha
drága ajándékokkal halmoznánk el egymást.
Sok ember nem tudja, mi hiányzik az életéből, pedig ez nem más,
mint az igaz szeretet. Az igazi ünnephez, és az egész életünkhöz
nem kell más, csak az, hogy szeretni, tisztelni tudjuk egymást,
mert hiába jön össze a család, a baráti társaság, ha csak rideg ajándékozásból, vacsorából és egymást untató beszélgetésből áll az ünnep. Kell, hogy legyen közöttünk egy kapocs és ez nem más, mint
a szeretet.

Mindannyiunknak kívánom, hogy Karácsony elmúltával ne veszítsük el az emberségünket, a másik iránti tiszteletünket, szeretetünket. Vigyük magunkkal Karácsony igazi üzenetét és építkezzünk értékeinkből a hétköznapokban is. Kívánom mindenkinek,
hogy a Karácsony – akár egyedül, akár szeretteik körében ünnepelnek – segítse Önöket testi, lelki és szellemi feltöltődéshez.
Kedves Úrhidaiak!
Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve, köszönetet mondjak
magam és a Képviselő-testület nevében mindazoknak, akik egész
évben segítették településünk fejlődését és az önkormányzat munkáját. Így köszönöm a polgármesteri hivatal, az önkormányzat, az
iskola, az óvoda, az egészségügy, és a szociális terület dolgozóinak
a lelkiismeretes munkáját, köszönöm a lakosságnak, a civil szervezeteknek a különböző társadalmi kezdeményezésekben nyújtott
segítségét és aktív részvételét, a vállalkozók támogatását.
Áldott, békés szeretetteljes karácsonyt és boldog újévet kívánok
mindenkinek!
			
Bognár József - polgármester

Málikné Horváth Piroska
Otthon melege...
Egy régi úrhidai karácsony...

Nagyanyámék háza kis falum szívében,
benne volt a minden kalácsnak ízében,
otthonnak melege átjárta a csontom,
repült velünk a szán - lefelé a dombról,

Angyalok sóhaja csilingel a szélben,
tejszínhabos felhők táncolnak az égen,
porcukrot hintett a csoszogó karácsony,
hideg lesz az éjjel - behúzom kabátom,

templomunk árnyéka vigyázta a léptünk,
az sem bántuk, hogyha kikopott a térdünk,
boldog kacagásunk virgonc széllel reppent,
ócska, régi szánkónk jó nagyokat rec�csent...

eszembe jut most sok varázslatos emlék,
hóangyalt formáltam kristályhóban - nemrég,
úgy siklott a szánkó, rózsás volt az arcom,
mákos hókiflivel volt tele a markom,

Hol a régi szánkó - hol vagytok barátok –
belőletek azért egy-kettőt találok,
templomunk árnyéka rávetül a házra,
emlékszem a régi karácsonyi lázra!

kinn a barátokkal hógolyót dobáltam,
finom kalács sült a parányi konyhában,
édesanyám, drága, keverte a krémet,
előttem van most is - gyönyörű csendélet...

Legyen most is áldott e gyönyörű ünnep,
legyen újra kedves megfáradt szívünknek,
sok szép régi emlék soha nem fakulhat –
békés, szép karácsonyt kívánok falumnak!

100. születésnapját ünnepelte Marika néni!
Úrhida község legidősebb lakója november 15-én
családi körben ünnepelte 100. születésnapját. Halász Józsefné Varga Mária 1921. november 15-én
született Úrhidán. Itt alapított családot, férje 1984ben meghalt, azóta egyedül él. Három lányuk
született, négy unokája, kettő dédunokája és négy
ükunokája van. Életében tragédiák sora érte, amiket méltósággal viselt, de soha nem felejtett. Nehéz
és szorgos munkával teltek mindennapjai.
Fiatal korában sok liba és kacsa fertályt vitt a szé-

kesfehérvári piacra, később pedig a kertben megtermett gyümölcsöt, epret, őszibarackot, almát, nagyon sok szép krizantént, és sok-sok paradicsom és
paprika palántát. Mindig a legnagyobb szeretettel
gondoskodott a családjáról, főzte a finom lekvárokat, sütötte a finom fánkokat és pogácsákat. Háza
mindig egy szeretettel teli otthon volt!
Kedves Marika néni! Fogadja szeretettel Úrhida
község lakóinak és önkormányzatának szívből
jövő jókívánságait! Kívánunk a továbbiakban is
szeretetben bővelkedő nyugalmas időket!
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2022. évi fejlesztések
Fejlesztések tekintetében nagyon mozgalmas időszak előtt áll településünk és a térségünk. Bízunk benne, hogy a következő években sikerül azokat az infrastrukturális problémákat megoldani,
melyekkel a községeinkben élők életminőségét javítani tudjuk. Az
elmúlt időszakban több, régóta tervezett beruházás megvalósulásához sikerült közelebb kerülni. Amennyiben ezek realizálódnak,
akkor településünk az előttünk álló időszakban talán soha nem látott fejlődés előtt áll.
Szükség is lesz rá, hiszen a kormány családpolitikai intézkedéseinek hatására nagy számban kezdődtek meg az építkezések mindannak ellenére, hogy a község nem tartozik a falusi CSOK által
támogatottak közé.
A lakosság demográfiai összetételéből és az újonnan beköltözöttek életkorából jól látható, hogy továbbra is az ország legfiatalabb
települései közé tartozunk. A Képviselő-testületnek a fejlesztések
tekintetében is ez irányban kell haladnia és a közlekedési infrastruktúra korszerűsítése mellett elsősorban az intézményi környezet területén jelentkező lemaradásokon szükséges javítani.

Az úton nem csak a személygépkocsi forgalom nagy, hanem a tömegközlekedés és tehergépjármű forgalom zajlik rajta. A benyújtott pályázatunk 20 millió forint támogatásban részesült. Mintegy
30 millió forintos önkormányzati forrás biztosításával, reményeink szerint jövő év végéig elkészül az útburkolat 1 méterrel történő
szélesítése és a teljes felújítása.

Új iskola építéste
A következő évek legnagyobb volumenű beruházása az új iskola
és tornaterem építése, melynek megvalósítása is elérhető közelségbe került, a tavaly október végén meghozott kormánydöntésnek
köszönhetően. Önkormányzatunk a fejlesztés megvalósításához
szükséges közel egy hektáros területet megvásárolta.

Kossuth utca felső szakasz komplex felújítására benyújtott pályázatunk 283 millió forint
támogatásban részesült.
A Kossuth utca felső szakasz komplex felújításának befejezése
érdekében február 15-én pályázatot nyújtottunk be a Településfejlesztési Operatív Program (TOP-2.1.3-16) felhívásra. Bízva a
pályázat pozitív elbírálásban, feltételes közbeszerzési eljárás lebonyolítása is megtörtént a kivitelező kiválasztására.
A pályázat támogatásáról szóló döntésről november 04-én értesültünk, a hivatalos bejelentésre december 02-án a megyeházán került sor. Az építés a kis Jókai utcától, a Dózsa utcai elágazó közötti
szakaszt érinti, a beruházás sajátossága, hogy kerítéstől kerítéséig
tart. Kivitelezés tekintetében hasonlóképpen, mint az előző szakaszon, az út jobb oldalán lesz kialakítva a zárt csapadékvíz-elvezető
csatorna és felette az útburkolattól kiemelt szegéllyel elválasztott
1,5 méter széles járda. Az útburkolat a jelenlegi 4 méterről 5,5 méterre szélesedik. Ezek következtében az út nyomvonala és a szintje
is megváltozik. Azért, hogy a kiépített szennyvízcsatorna nyomvonalán a későbbiekben megsüllyedések ne jöjjenek újra elő, teljes
útalap építéssel számolunk, és a kivitelezés során szeretnénk kicserélni az ivóvizet biztosító eternit csővezetéket is.

Mint azt a korábban jeleztem szeptemberben megkezdődött az új
intézmény tervezésére kiírt közbeszerzési eljárás. A Székesfehérvári Tankerületi Központ által bonyolított eljárásban az ajánlatételi
felhívásban előírt határidőig 12 darab ajánlat érkezett. A tankerület tájékoztatása szerint a Pécsi Masszi Építész Iroda Kft. ajánlata
lett a nyertes, velük kötnek szerződést.

Bölcsőde építése
A Képviselő-testület az óvoda mellet a korábban az új iskola építésére tartalékolt területén kétcsoportos 24-28 fő befogadására alkalmas új bölcsőde építéséről döntött. Az előkészítő munkálatok
folyamatban vannak, a koncepció –és az engedélyes tervek elkészültek, bírjuk a megyei önkormányzat támogatását. Bízzunk benne, hogy a novemberben a „Gyermeknevelést támogató humán
infrastruktúra fejlesztésére” kiírt pályázat támogatásban részesül
és lehetőség nyílik az új intézmény megvalósításához.

Reményeink szerint a jövő évben befejeződik a Kossuth utca felső
szakaszának komplex felújítása.
A kivitelezői szerződés a támogatási szerződés aláírását követően
lép hatályba és várhatóan jövő év márciusában megkezdődnek a
munkálatok. Az érintett szakaszon lévő ingatlantulajdonosokat
ismételten szeretném megkérni, hogy amennyiben a közterületet
érintő közművekkel kapcsolatos terveik (bekötés, bővítés) vannak,
azt lehetőleg még a következő hetekben jelezzék számunkra.

Dózsa utca burkolatszélesítése
A Belügyminisztérium által meghirdetett belterületi utak felújításának támogatására, pályázatot nyújtottunk be a tömegközlekedéssel érintett Dózsa utca útburkolatának szélesítésére. Dózsa utca
a település közlekedésének fő tengelyét adó gyűjtő útként funkcionáló, jelentős járműforgalmat viselő út.

Az új bölcsőde építése megoldást jelentene nem csak a 3 év alatti
korosztály ellátására, de az óvodában is a felszabaduló bölcsődei
csoport helyére költözhet a tornaszobában elhelyezett óvodai csoport, és újra eredeti céljának megfelelően lesz használható a tornaszoba.
					Bognár József
					 polgármester
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Tisztelt Lakosság, Tisztelt Ügyfelek!
Tájékoztatom Önöket, hogy
az Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfogadás
és a Közösségi ház nyitva tartása
2021. december 20 – 2021. december 31.
között szünetel.

Valójában ez az ősszel nyíló növény, aminek a nagyon nehezen gyűjthető
bibéje számos népnél gyógyszerként is és fűszerként is használatos, és nagyon kényes, a Szabadság- hegyen kitűnően érzi magát. Egy kicsit talán
már kezd is a gurmanok és a természetgyógyászok között ismertté válni.

Ügyelet: 2021. december 29-én 08-17 óra között
Rendkívüli ügyekben hívható telefonszám: 06-20-9417466
Köszönöm megértésüket
dr. Pahola Tünde - jegyző

„Energiatudatos Önkormányzat”
„Úrhidai sáfrány” néven. Pedig még úgy Isten igazából nem is nagyon
hirdetjük. Kiderült tavaly, hogy a rákellenes és antibiotikus, vírus és
baktériumellenes elsődleges hatóanyagai, melyek a növény ízéért, színéért és illatáért felelnek, messze magasabbak az úrhidaiban a külföldi
vetélytársakénál. Ezek az anyagok a safranal, crocin, crocetin, pikrocrocin. Talán a föld teszi. Ezért elkezdtem egy az iráni szabványtól eltérő kíméletes szárítási módot kidolgozni, hogy még magasabb lehessen
a hatóanyagtartalom. Sikerült.

Önkormányzatunk sikeresen pályázott az „Energiatudatos Önkormányzat” címre, az elismerést Szabó Zoltán képviselő vette át
a Parlamentben

Úrhidán éledhet újjá a magyar sáfránytermesztés?
Jelen számunkban egy néhány éve településünkre költözött kistermelő, Horváth Lénárd munkáját kívánom bemutatni Önöknek. A Szabadság hegyen élő termelő egy érdekes, Magyarországon elfeledett
növényt termel. Jóféle sáfrányt. Erről, a sokunk számára misztikusnak
ható növényről is kérdezem.
- Hogyhogy Úrhida, hogy kerültél ide, mondj pár szót magadról!
- Székesfehérváron születtem, képzőművészetet és pedagógiát tanultam
eredetileg. Feleségem mellett két szerelmem van, a festészet, és a kertészet.
Családommal régóta vágytan volna nagy kertre, és kiszakadni a beton közül, de nem szeretem az idegen helyeket, meg az egymás nyakán lévő apró
parcellákat, a zsúfoltságot. Csak olyan nyugodt, csendes település jöhetett
nálam szóba, ahol az emberek hozzám hasonlóan gondolkodnak, nem
tolakodóak, ahol kell újra szocializálódnom. Ezért régen elhatároztam a
Mezőföldön maradok, és ha egyszer úgy alakul, itt, Úrhidán akarok gyökeret ereszteni. Többet akartam festeni, és kertészkedni. Igazi álmom,
hogy a kertészkedésből éljek, ezért újra tanulni kezdtem a Kertészetin.
Aztán úgy alakult, hogy ideköltözhettünk. Nagymamám rokonsága
révén ráadásul van némi kötődésem is a faluhoz. Nagyobb telket kerestem. Találtam itt, Úrhidán és nagyon jó választásnak bizonyult.
-Hogy jött a sáfrány, mit kell tudni róla?
- Édesanyám kb. 15 évvel ezelőtt gondolt egyet, és Spanyolországba
költözött. Azóta igen sokat járunk ki hozzá. Kint barátai révén megismerkedtünk a valódi sáfránnyal, mint fűszerrel. Megszerettük. Addig csak, mint drága festékalapanyagot, és mint borízesítőt ismertem.
Aztán a konyhában is egyre többet használtuk mi is, és elkezdetem
utánaolvasni. Ekkor derült ki, hogy bizony ez a bibliai növény, sok ezer
éve a görög területeken lett nemesítve, nálunk is komoly sok száz éves
termesztési hagyományokkal rendelkezik.
Csak elfelejtettük a háborúk után. Nagy nehezen be tudtam pár ezer
hagymagumót szerezni, és elkezdtem kísérletezni velük. Kiderült, azon
a gyenge sziklás, sokak szerint semmire sem való vékony talajon, ami
a kertemben van, messze a prémiumon felüli minőségű terméket lehet
előállítani. Azóta folyamatosan bővítem a sáfrányparcelláimat. A munka
most kezd megtérülni. És közben sikerült megszerveznem egy országos
szövetséget is, ami a sáfránytermesztés itthoni termesztését próbálja feléleszteni, rendszerbe fogni, koordinálni. Ennek lettem elnöke.

Jövő nyáron, ha minden jól megy, egy országos sáfrány termesztési konferenciát szervezek ide annak a maroknyi magyar termelőnek,
akikkel próbáljuk a szektort feléleszteni. Ennek első lépéseként jövő tavaszra tervezzük az általam írt, már majdnem kész Nagy sáfránykönyv
kiadását. Szeretném, ha Úrhida a most éledő magyar sáfránytermesztés
központjává válhatna. Úgy, mint a Spanyoloknál La Mancha, vagy az
olaszoknál Abruzzo. Ehhez adottak a lehetőségek. Mert valamiért az
úrhidai sáfrány is olyan mint én. Szereti ezt a földet, és jól érzi itt magát.

Szívnek, léleknek szentelve bontott szárnyat
ebben az évben az Úrhidai Alkotókör
Egy est a léleknek! – ezt a címet viselte az önkormányzat rendezvénye,
melyen összművészeti programokkal szolgáltak az érdeklődőknek.
Három felvonásban.
– Örömömre szolgál, hogy a Civil Házban köszönthetem önöket művészeti estünk nyitányán – fogalmazta meg Bognár József polgármester. – Két évvel ezelőtti elhatározásunkat – nevezetesen, hogy időről

időre a kultúrának, a művészeteknek szentelünk egy-egy alkalmat – a
kialakult járványhelyzet azon nyomban felül is írta. De ami késik, nem
múlik… Úgy ítéltük meg, hogy most nekiveselkedünk!
A színek és a formák csodás világa, egy alkotóközösségben munkálkodás
élménye és a festészet szeretetének eredményeként bontott szárnyat ebben
az évben az Úrhidai Alkotókör. A pandémia sem tudta megakadályozni,
hogy egy kis közösség ne tudja megtalálni a módját a közös alkotásnak.
– Sokan éreznek vágyat arra, hogy megörökítsék a körülöttünk levő
természet szépségét, varázslatos színeit, formáit. A vágy és az elképzelés azonban sok esetben nem elegendő ahhoz, hogy a festményünk
vagy a grafikánk el is készüljön. Szükség van azokra az alapvető tapasztalatokra és tudásra, ami segít, hogy elérjük a célunkat – mondta
bevezetőjében Polyák István festő, grafikus, az alkotókör vezetője.
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Az alkotókörben mindent megtesznek azért, hogy ezt a tudást mindenki megszerezze, és hangulatos, szép festmények szülessenek.
Az elmúlt csaknem egy év alatt készített munkákból nyílt kiállításon hatan mutatkoztak be a nagyérdeműnek: Budai Izabella, Csepetiné Gyűszű Hajnalka, Mihályiné Farkas Adrien, Réginé Kósa
Kamilla, Molnárné Bartha Krisztina és az irodalmi órán, a Székesfehérváron élő és alkotó Zilahy
L. Ágnes írót látták vendégül az
úrhidaiak. Amint megtudtuk
tőle: számos pedagógiai szakcikk mellett ujjgyakorlatként
kezdett bele a novellaírásba.
Méltatójától, Saitos Lajos költőtől tudjuk, hogy a szerző rokonságban áll a mostanság mellőzött Zilahy Lajos íróval. Ágnes
korábbi köteteiről – Lányok,
anyák, utazások, valamint
Az vagyok, aki vagyok… – is
szólt pár szót hallgatóságának.
Szeretet, avagy kárhozat című
könyve az idén jelent meg.
Az est zárásaként az elismert, és méltán híres Vox Mirabilis Kamarakórus adott jótékonysági hangversenyt a templom felújítására a
római katolikus Nagyboldogasszony-templomban.

A koncerten egyházi és világi művek váltogatták egymást, vezényelt Zemlényi Katica.
V. Varga József

A Tündérkert Óvoda és Bölcsőde hírei
Az őszi időszakban a gyerekek gyorsan visszarázódtak az ovis/
bölcsis mindennapokba. Október elejétől maximális létszámokkal
működünk, az óvodában 100 fő, a bölcsődében 12 fő kisgyermek
veszi igénybe az ellátást. A járványhelyzet, az állandó fertőtlenítés
a mindennapok részévé vált, november közepétől az intézménybe
lépéskor kérjük a maszk és a kézfertőtlenítés alkalmazását. December 1-től, a szülők szokott módon az öltözőkig kísérhetik a
gyermekeiket, zsilipelést egyenlőre nem vezettünk be!

Nagycsoportosaink köszöntötték a Szép korúakat október elején,
és karácsonyi fotók is készültek Jánosi Dorinának köszönhetően.
Márton napi programot is tartottunk délelőtt táncházzal, mulatsággal, barkácsolással. Késő délután pedig lámpásokkal vonultunk
a Tájházhoz az óvodai és bölcsődei családjainkkal ahol zsíros kenyérrel, teával vendégeltük meg a résztvevőket. Ezúton is köszönjük mindenkinek a segítségét, támogatását a program lebonyolításával, hozzájárulásával kapcsolatban!
Egészségnapot is tartottunk csoportokon belül november közepén
– ahol a vitaminoké volt a főszerep.
A leendő elsős tanító nénik Kati néni és Adrienn néni is bemutatkozott az első szülői értekezleteken, ősszel több ismerkedő programot szerveztek a gyerekeknek.
Óvodánkban működik a Tündérműhely tehetséggondozó szakmai munkaközösség Anikó néni vezetésével. Az óvodapedagógusok, havi két alkalommal kézműves foglalkozásokat biztosítanak a
nagycsoportosok számára.
Az OH támogatásával három óvodai kolléganő végezte el a diabétesszel élő gyermekek napközbeni ellátását biztosító elméleti és
gyakorlati továbbképzést.

Novemberben a személyes fogadóórák elmaradtak a gyerekek
nagyszámú megbetegedései miatt. Ezért decemberben a Katica és Süni csoportos óvodapedagógusok telefonon keresték meg
a szülőket, és tájékoztatták őket gyermekeik fejlődéséről. Január
közepén tervezzük a Csiga és Nyuszi csoportosok fogadóóráit is
hasonlóképpen megtartani.
December 6-án vártuk a Mikulás bácsit, aki minden gyermeknek
hozott ajándékot, meghallgatta a gyerekek verseit, dalait, amivel
várták őt. A Mikulás várás minden csoportban cipő/csizmatisztogatással indult!
Adventi időszakra készülve, illően ünnepi díszbe
öltöztettük az intézményünket, szülői segítséggel
a díszkivilágítás is felkerült
a gyerekek nagy örömére!
Köszönjük a segítséget az
apukáknak!
Az óvodai/bölcsődei karácsonyi ünnepre készülünk
december 16-án, az előző
évhez hasonlóan idén is ifj.
Pereczes László ajánlott fel
fenyőfát, amely ünnepi díszben várja a gyerekeket.
Ezúton is köszönjük a felajánlást!
Tájékoztatom Önöket, hogy december 20-21-én az óvodai egységünkben nevelési napokat tartunk. December 20-án a bölcsőde és
a konyha működik, december 21-től viszont zárva tart az intézmény. Első nevelési nap 2022. január 3 (hétfő)!
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Békés, Boldog Új Évet
Kívánok az óvoda minden dolgozójának nevében!

Programjainkat igyekszünk lehetőség szerint megtartani, októberben „Tök jó!” napon vártuk a szülőket, gyerekeket tökfaragásra, a
kész alkotásokból kiállítást rendeztünk az ovi bejáratánál.

Bozsák Szilvia
intézményvezető
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Iskolánk hírei
Géza Fejedelem Tagiskolánk a járványhelyzetben is folyamatosan működik, digitális oktatásra való áttérésre, rendkívüli szünet
elrendelésére, karanténba helyezésre eddig nem volt szükség. A
pedagógusaink mindegyike oltott. A házirendünk mellékletét
képező járványügyi intézkedési terv szerint folyik az oktatás, a
megelőző intézkedések betartásával. A tanórák változatlanul 7.45
perckor kezdődnek.
Az akadályversenyt szeptember közepén a faluban rendeztük, egy
faluismereti vetélkedő keretében az osztályok versenghettek, ahol
a település látnivalóit fedezhették fel kincskeresés formájában. Az
alsósaink stílusosan 2021 m-es, felsőseink pedig kétszeresen teljesítve 4042 m-es gyalogtúrát tettek a településen. A túra során
kincskeresés szerűen a tanösvény állomásain különböző tantárgyi
feladatokat kellett megoldaniuk. A szeptemberi szülői értekezletet
és a fogadóórákat többségében online tartottuk meg. Szeptember
23-24-én hagyományos ásvány- és növénybörzén vehettek részt
tanulóink. A 8. osztályosok szeptember 29-október 1-ig erdei iskolában voltak Gánton.

Ennek keretében 10 kilométeres túra során ismerkedhettek meg a
tanulók a Vértes hegység földrajzával, élővilágával. Kézműves foglalkozás keretében bárki kipróbálhatta a híres csákvári fazekasok
nyomdokain kézügyességét. Egészen ügyes kis alkotások is születtek. Kikapcsolódásként kisvonatozás is szerepelt a programban.
A tábort kvíz vetélkedő zárta, amiben finomságokért és ötösökért
folyt a verseny. A székesfehérvári Titkok háza Élményközpont keretében az első félévben kihelyezett természettudományos szakkörök is zajlottak az érdeklődő diákoknak Balázs bácsi vezetésével. A
3.-6. osztályos korcsoportig csillagászati ismeretekkel bővülhetett
a diákok tudása. A 7. és 8. osztályosoknak meteorológia témakörében zajlottak a havi szakkörök.
Szeptember 30-án élményszerű olvasótalálkozón vettek részt 2-6.
osztályos tanulóink , Telegdi Ágnes előadásában, „Ó azok a csodálatos állatok„ címmel.
Az Aradi vértanúkról a megemlékezések osztálykeretben zajlottak. Október 11-én a Palánta Bábszínház látogatott el alsósainkhoz
a Rút kiskacsa bábelőadással.

Október 22-én Bognár Andrea szervezésében tartottuk a faluszintű megemlékezésünket az önkormányzat dísztermében a
Köztársaság kikiáltásáról, amit rövid koszorúzás követett a hagyományoknak megfelelően. Az éves kötelező diákközgyűlésünket a
diákképviselők jelenlétével tartottuk meg a szabadtéren. Októberben csatlakoztunk az Aqua challenge hónaphoz is, ami keretében
a vízivás fontosságára hívtuk fel tanulóink figyelmét.
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Az osztályok a Mikulás és Halloween-party helyett osztálykeretben
tartották a Márton napi mulatságot. Idén novemberben a magyar
nyelv napja alkalmából rendeztük meg iskolai versmondó versenyünket. A járványhelyzetre való tekintettel ezúttal nem közönség előtt, viszont minden résztvevőről készült egy videófelvétel, a
legjobbak kikerülnek majd iskolánk honlapjára is. 2021. november 23-án került sor iskolánkban az egészségnap megrendezésére.
Az alsó tagozatosok izgalmas vetélkedőn vehettek részt, amelyben többek között megismerkedhettek a táplálkozási piramissal,
vagyis, hogy milyen ételekből kell többet, és melyekből kevesebbet
fogyasztaniuk. A feladatok között szerepelt memória, gyümölcsfelismerés, puzzle, totó, villámkérdések, kóstolás, fűszerfelismerés
illat alapján és számítógépes játék is. A vetélkedő utolsó feladata
pedig gyümölcsszobrászat volt: összevágott gyümölcsökből kellett
állatfigurákat alkotniuk. A sok egyhelyben ülést jól ellensúlyozta
a következő órai lúdtalp és gerinctorna. Ezen a délelőttön a kisdiákok finom teákat és egészséges nasit is kóstolhattak. Az egészségnapon a felsős tanulók forgó rendszerben öt különböző témájú
interaktív előadáson vehettek részt:
• Fejér Megyei Rendőrfőkapitányság a drogkereső kutyák munkáját mutatta be,
• Empátia Mentálhigiénés Egyesület a telefonos lelkisegély szolgálat munkájával ismertette meg diákjainkat,
• Forgács Klárával allergénmentes édességeket készítettek tanulóink,
• Alba Bástya Csalás és Gyermekjóléti Központ iskolai szociális
segítője pedig az online bántalmazás témakörben beszélgett az
egyes osztályokkal.

Az utolsó órán az 5-6. évfolyamon a lelki egészség fontosságáról
volt szó, míg a 7-8. évfolyamos tanulók a rendőrség előadásához
kapcsolódó drogprevenciós előadást hallgattak meg.
December 3-án a 7. osztályosaink a Grundfosban üzemlátogatáson vettek részt.
A Mikulás bácsi az alapítványunk által finanszírozott, de a szülői
munkaközösség által beszerzett ajándékokat a járványhelyzetre tekintettel az osztálykeretben osztotta, ahol az osztályok versekkel,
énekkel, furulyával, fuvolával kedveskedtek neki.

Alapítványunk az idén közel 2.000.000,-Ft-os támogatást nyert a
Bethlen Gábor Alapkezelő nonprofit Zrt-től, melyet informatikai
fejlesztésre fordíthatunk. Ezen pályázattal iskolánk 14 tablettel és
egy asztali számítógéppel lesz gazdagabb. Ezúton is köszönjük a
támogatást.
Liedermajer Heléna - tagintézmény-vezető
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Közösségi Ház Hírei
IDŐSEK NAPJA
Idén, 2021. október 08.-án került megrendezésre az Idősek Napja
ünnepségünk a Közösségi Ház Nagytermében.
Az Idősek világnapján mindenhol köszöntik a szép korúakat.
Megköszönve nekik a sok gondoskodást, és türelmet, amit a fiatalok felé tanúsítottak. Nevelték, óvták a gyermekeiket, és unokáikat
nagy szeretettel és odaadással. Műsort adtak a Tündérkert Óvoda
óvódásai, majd az iskolások.

Ahol a megállókban lelkes lakosok várták a felvonulókat. Idén is
rengeteg „Borzasztó” süti érkezett a versenyre, melyet a Rémisztő
szelemmel Szili-Borsó Andrea nyert.
A felvonulást követően közös tábortűz mellett forró teát iszogatva
és finomabbnál 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!

MÁRTON NAP
November 6-án, a hideg idő ellenére szép számmal gyűltünk össze
a Tájháznál, ahol a Nyugdíjas Klub látta vendégül az érkezőket.
Volt bormustra, lila káposzta, sült comb, krumpli, meleg tea és forralt bor, tehát minden, ami egy igazi Márton-napi ünnepséghez
elengedhetetlen.

A Nyugdíjas Klub is szórakoztatta a közönséget, nagy sikert arattak. Vidámabb fellépő következett: Gráczer-Bíró Krisztina kedveskedett egy dalcsokorral az időseknek, ezzel megalapozta a hangulatot a teremben. A színpadot a zenész foglalta el, a teremben
elkezdődött a vacsora. Mikor leszedték az asztalokat beszélgetésbe
kezdtek az egymás mellett ülő emberek, akik csak látásból ismerték egymást, most közelebbről is megismerkedhettek. Az ismert
zeneszámok hallatára táncra perdültek, látszott, hogy jól érzik magukat. Az élő muzsikaszó mellett gyorsan telt az idő, s a mulatságba elfáradt idősek elindultak haza. Kívánunk az időseinknek még
sok-sok szép, boldog évet és egészséget!

A finom ebédet követően jobbnál jobb borokat kóstolhattunk
meg, köszönjük a felajánlásokat! A reggeltől estig tartó eseményen
jókat lehetett beszélgetni, illetve a nyugdíjas klub tagjaitól remek
praktikákat lehetett elsajátítani, az igazi Márton-napi menü elkészítéséhez.

HÁZHOZ MEGY A MIKULÁS
December 5-én ismét Úrhidára látogatott a Mikulás. Délután 15 órától a Zrínyi utcából indulva kezdte meg ajándékosztó körútját. Sok
kisgyermeknek sikerült meglepetést és örömet okoznunk már csak
azzal is, hogy az utcán látták a Mikulást, aki természetesen mindenkivel beszélgetett egy kicsit, és a jóknak szaloncukrot is osztott!

Ezúton is szeretnénk megköszönni az óvoda konyha dolgozóinak
a segítségét, a kezdetektől fogva Ők gondoskodnak a finom vacsoráról.

HALLOWEEN FELVONULÁS
Október 31-én ismét megrendezésre került a nagyszabású jelmezes felvonulás. 17 órától gyülekeztek a beöltözöttek a Közösségi
Háznál. Két körön jártuk végig a falut.

A házaknál már nagyon várták az apróságok, sok gyönyörű ajándék került kiosztásra! Reméljük mindenhova időben megérkeztek
az ajándékocskák, és jövőre is ilyen jó gyerekek lesznek Úrhidán,
és ennyi dolga lesz a Mikulásunknak!
SZENTMISÉK RENDJE ÚRHIDA
December 18. Advent IV. v. szombat du. ½ 6 óra
December 24. Szenteste e. 10 óra Igeliturgia
December 25. Karácsony r. 8 óra Igeliturgia
December 26. Szent Család Kar. II. n. r. 8 óra
2022. Január 1. Szűz Mária Isten Anyja, Újév r. 8 ó
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Úrhidai Nyugdíjas
Egyesület
Úrhidai
Nyugdíjas Egyesület

Úrhidai Polgárőrség

Az Úrhidai Nyugdíjas Egyesület hasonlóan más civil szervezetekhez, a
nyár folyamán igyekezett újra visszazökkenni a régi életébe a koronavírus járvány harmadik hullámának lecsengése után. Egy nagyszerű kirándulással majd később a szülinapi-névnapi programunkkal visszatértünk
a régi kerékvágásba. A foglalkozási napokat is kéthetente megtartottuk.
Sajnos azonban újra a nyakunkba zúdult a járvány következő hulláma, és
megint megtorpant minden.

Az Úrhidai Polgárőrség a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap
2021. pályázati program keretein belül az “Életmentés és fejlődés Úrhida közbiztonságáért” címen benyújtott pályázata 2 000 000 Ft támogatásban részesült.
Az összeget defibrillátorra, eszközbeszerzésre, polgárőr ruházat vásárlásra, valamint gépjármű szervizelésre tervezzük felhasználni.

Kérdésessé vált, hogy a „Márton nap” belefér e még a megvalósítható rendezvények sorába. Hála, a képviselő testület nyitott maradt és így sikerült
egy értékes tradíciót megőrizni (vagy újra kezdeni) és jó hangulatban egy
csodálatos napot eltölteni. Sajnos el kell mondani mert tapasztaljuk, - és
szépíthetjük ugyan, - a kovid nagyon súlyos károkat okozott a közösségeknek és a közösségi életnek. A jövőben számolni kell avval, hogy életünket a vírus még sokáig befolyásolhatja majd, és ennek tudatával kell
tervezni az egyesületi életet és összefogni a közösségeket.
Polyák István

A helyi Általános Iskolával kötött együttműködési megállapodás
alapján az Apró Polgárőr Program keretében az 1. osztályos tanulóknak láthatósági mellényt, valamint baseball sapkát adtunk át.
Petőcz Ádám - elnök

Úrhidái Alkotókör
Az emberi érzékszervek egyik igen fontos eleme a látás. Gondolkodásunk,
tudásunk igen bonyolult világának meghatározó része a vizuális képességünk. A formák és színek összetett univerzumában kiismerjük magunkat és értelmezni tudjuk a létezésünkhöz fontos információkat. A látással
szerzett képi világ agyi tevékenységünk eredményeként különleges erővel
hat ránk. A színek fiziológiája révén, a képekbe rejtett érzéseknek átélhetjük e különleges emberi misztériumát. Amikor rajzolunk, vagy formákat,
színeket festünk vászonra részei vagyunk egy különleges varázslatnak, az
alkotás gyönyörűségének. Visszaadni a látott, érzékelt világot és önmagunk emberi csodájából alakítani és formálni azt.

„SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
Ha Ön vagy szerette segítségre számított a pszichiátrián, de
ehelyett borzasztó tapasztalatai voltak (pl. bántalmazás, egészségkárosodás, gyógyszerfüggőség), hívja ingyenes jogsegélyszolgálatunkat!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”
„PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi,
hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy ros�szabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes
tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”

Hirdessen az Úrhidai Hírekben!
Az Úrhidai Alkotókörben most már egy éve igyekszünk tapasztalattal és tudással gazdagodva szebbnél szebb képeket alkotni, örömet szerezni. Az együtt
töltött idő, megerősített mindenkit, hogy a képességek birtokában, kellő gyakorlattal csodás képek születnek majd. Az alkotómunka az alapja az együttlétnek, de már igazi közösségről beszélhetünk, tervekkel, célokkal. Ősszel
már láthatták munkáinkat – és köszönet mind azoknak, akik megtiszteltek
bennünket és megnézték képeinket – és az elkövetkező évben is tervezünk
majd kiállítást. A közösségünk nyitott, és ha valaki csatlakozni kívánna hozzánk szívesen vesszük. Az alkotókör tagjai Budai Izabella, Csepetiné Gyűszű
Hajnalka, Mihályiné Farkas Adrien, Réginé Kósa Kamilla, Molnárné Bartha
Krisztina és Varga Katalin. Az alkotókör vezetője Polyák István festő-grafikus.

1/1 oldal 16.000Ft

1/4 oldal 5.000 Ft

1/2 oldal 9.000 Ft

1/8 oldal 3.000 Ft

NETTÓ ÁRON, Hirdetésfelvétel:
Polgármesteri hivatalban
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Karateklub élete
2021. szeptember 23-26. között Kolozsváron került megrendezésre a
9. WUKF karate világbajnokság, amelyen egyesületünket nemzetközi
bíróként Soós Tamás képviselte. A magas színvonalú sportrendezvény
remek lehetőség volt minden szempontból a versenyre nevező sportolóknak, edzőknek és bíróknak is. Hisz az elmúlt időszakban sok versenyt kellett lemondani, vagy elhalasztani a pandémia helyzet miatt
nemzetközi és hazai viszonylatban is. Most végre újból összemérhették erejüket és tudásukat a világ minden részéről érkező sportolók, az
edzők és bírók pedig ápolhatták sportbaráti kapcsolataikat.
A Budo Karate & Jujutsu International Szövetség Keszthelyen bonyolította le a VI. Ippon Shobu Országos Karateversenyt 2021. november 07-én,
ahol az Úrhidai Karate Egyesületet 7 versenyző és 2 edző képviselte. A versenyre 130 versenyző adta le nevezését 13 egyesületből. Kis sportolóink
izgatottan várták ezt az eseményt, hogy kipróbálják az elmúlt felkészülési
időszakban megszerzett új elméleti és gyakorlati sport ismereteiket.
A versenyt a legkisebbek kezdték, majd korcsoportonként és övfokozatonként következtek sorban a többiek. Igyekezett mindenki a legjobb tudása szerint venni az akadályt. Láthattunk remek kata bemutatókat és parázs küzdelmeket versenyzőinktől. Karatékáink fantasztikus
versenyzéssel 5 arany-, 3 ezüst- és 5 bronzérmet szereztek mestereik
és szüleik nagy örömére. Kis településünk sportolói nagy városok csapatait utasították maguk mögé, hisz a csapatok közötti rangsorban a
negyedik helyen végzett egyesületünk.
A dombóvári Karatesuli 2021. december 04-én szervezte meg alapításának
negyvenhatodik évfordulója alkalmából versenyét a Szuhay Sportközpontban. Az egészségügyi előírások betartása és betartatása mellett megrendezett
meghívásos eseményre tizennyolc egyesület 139 versenyzője nevezett. Az
Úrhidai Karate Egyesület 14 versenyzővel, 2 edzővel vett részt az eseményen.

A hagyományoknak megfelelően az erőnléti (fekvőtámasz, felülés és
békaügetés) számokkal kezdtek a versenyzők, majd az egyéni formagyakorlat bemutatók és az egyéni küzdelmek következtek korcsoportonként. Karatékáink remekül megállták helyüket minden versenyszámban. A rengeteg edzésmunka, amit befektettek a felkészülésekbe
most látszott meg igazán. Hisz mosolyogva teljesítették az erőnléti számokat fiatal sportolóink. A kata és kumite számokra pedig az edzők
sem panaszkodhattak, mert gyönyörű formagyakorlatok és látványos
küzdelmek következtek egymás után egyesületünk tagjaitól. Egyesületünk kis sportolói 7 arany-, 14 ezüst- és 36 bronz, vagyis összesen
57 érmet szereztek ezen a versenyen, valamint Varga Bendegúz Ferenc egy külön serleget is átvehetett, mint a verseny legfiatalabb fiú
versenyzője.

KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT
A Polgármesteri Hivatal ügyfél- Tanácsadás:
Városkörnyéki ügyelet:
Építésügy Szfvár, Polgármesteri
Várandós:   Kedd: 08.00 – 10.00 óráig Orvosok Háza, Szfvár, Seregélyesi út 17. Hivatal
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:

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

Háziorvos rendelési ideje:
Dr. Popovics Nóra
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

Tel.: (22) 786-886
08.00 - 12.00 óráig
14.00 - 17.00 óráig
08.00 - 11.00 óráig
13.00 - 16.00 óráig
08.00 - 11.00 óráig

Várandós tanácsadás:
(bejelentkezés alapján)

Hétfő: 8.00-12.00,  12.30-16.00
Szerda:                    13.00-17.00
Tel.: (22) 364-517

Kedd:

12.00 - 14.00 óráig

Gyermekorvos rendelési ideje:

Falugazdász fogadónapja:

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

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

Családsegítő és gyermekjóléti
Fogorvosi szolgálat:
szolgálat ügyfélfogadási rendje:
(Szabadbattyán)
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

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

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:
Szerda:

13.00-16.00 óráig
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

Mátyás király krt. 13. III. em.
Építés ügy. Tel.: (22) 795-780
Hétfő:    08-00-11.30
Szerda:  08.00-11.30,  13.00-15.30

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:

Segélyhívók:

Rendőrség:
                      Tűzoltók:
                      Mentők:

(20) 8059-009

107
105
104

E.ON ügyfélszolgálat:

Észak-dunántúli régió
Áram hibabejelentés: 06-80-533-533
Gáz hibabejelentés:
06-80-301-301

Úrhida Község hivatalos honlapja:

SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ: ÚRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Levelezési cím: 8142 Úrhida Kossuth utca 66.• tel,/fax.: 22/ 364-514 • Úrhida Község hivatalos honlapja: WWW.URHIDA.HU
Készült: KÉK ELEFÁNT NYOMDA • Székesfehérvár, Jancsár köz 2. • Tel.: (22) 338-674 • kekelefantnyomda@gmail.com
• www.kekelefant.hu • info@kekelefantnyomda.hu
FELELŐS VEZETŐ: NAGY ATTILA

www.urhida.hu

