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Megkezdődik az új iskola tervezése
A tavaly októberi kormánydöntésnek megfelelően megjelent
a közbeszerzési felhívás az új iskola tervezési feladatainak ellátására. A kiírás szerint a tervező feladata egy 8 osztályos (4
alsó és 4 felső tagozatos) általános iskola megtervezése „B”
típusú tornateremmel, melegítőkonyhával és étkezővel, valamint a hozzá kapcsolódó kiszolgáló funkciókkal.
Ezenkívül, udvari közlekedővel- és zöldfelülettel, parkolókkal, játszótérrel és sportolásra lehetőséget adó pályákkal látják el az intézményt, mindezt akadálymentesítve, egészen a
telekhatárig.
A tervezőnek generál tervezői feladatokat kell ellátni, amely
tartalmazza az előzetes tervezési program szakmai és műszaki felülvizsgálatát, részletes tervezési program készítését
az építtetővel együttműködve az előzetes Tervezési Program
alapján. Továbbá a nyertes pályázó végezheti el a teljes épület, valamint a játszó-, pihenő- és sportterület berendezési
tervének elkészítését, a konyhatechnológiai terv elkészítését,
valamint a biztonságtechnikai, légtechnikai és tűzvédelmi
rendszerek tervezését is.
Az iskola hasznos alapterülete összesen 4.055 négyzetméteres lesz, az általános oktatási területek hasznos alapterülete
pedig csaknem 1000 négyzetméter.
Mint azt az Úrhida Hírek korábbi számában is írtam a tervezés és maga a beruházás sem önkormányzati szinten fog
megvalósulni, hanem a tankerület és a BMSK Zrt. bonyolítja
ezeket a feladatokat, az önkormányzatnak a területet és a közműveket kell biztosítania.
A projekt előkészítése során kiderült, hogy a köznevelés
intézményekben kötelezően (minimális) megépítendő helyiségeire vonatkozó előírások 2012-ben megváltoztak, így
a 2008-ban készült megvalósíthatósági tervek nem megfe-

lelőek. A jogszabályváltozás miatt jóval több helyiséget (pl.
szaktantermek, szertárak, egyéb kiszolgáló) kell betervezni,
valamint a tornaterem is közel a dupla méretű lesz, mint a
korábban tervezett.

A 2008-ban tervezett iskola, a jelenlegi szabványoknak már nem felel meg.

A megnövekedett alapterület miatt az általunk felajánlott ingatlan nem volt megfelelő, közel egy hektáros területet kellett
találnunk az új intézménynek.
A testület által kijelölt terület közvetlenül kapcsolódik a szabadidőparkhoz, az iskolás gyermekek, túl az intézményudvarán kiépítendő lehetőségekkel akár a szünetekben, vagy
tornaórák keretében is élhetnek a park adta lehetőségekkel.
(játszótér, kondipark, futballpálya)
					Bognár József
					 polgármester

Új bölcsöde építése
pest már 100% feletti a kihasználtsága az intézménynek.
A Képviselő-testület mindezek figyelembe vételével egy az
óvoda mellet a korábban az új iskola építésére tartalékolt
területén kétcsoportos 24-28 fő befogadására alkalmas új
bölcsőde építéséről döntött.

A Képviselő-testület 2017-ben az óvoda épületében saját forrásból egy 14 fős bölcsődei csoportszobát alakított ki, ami a
jelenleg a településen élő 95 fő bölcsődés korú gyermek ellátásához már nem elegendő.
Szintén az óvoda épületében a növekvő óvodai létszám miatt
2019-ben a tornaszobából egy óvodai csoportszobát kellett
kialakítani, az így 100 főben meghatározott létszámhoz ké-

Az előkészítő munkálatok folyamatban vannak, a koncepciótervek elkészültek, bírjuk a megyei önkormányzat támogatását, bízzunk benne, hogy hamarosan megjelenik a pályázat az
új intézmény megvalósításához.
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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Elismerésben részesült Pásztor Sarolta
úrhidai bőrműves
A Magyar Kézművességért Alapítvány (AMKA) az Ipartestületek
Országos Szövetségével (IPOSZ) és a Budapesti Kereskedelmi és
Iparkamara Kézműipar Tagozatával együttműködve a Magyar
Kézművesség-2021, valamint „ A Virág a Magyar Művészetbenkézműves szemmel” nyílt pályázatot hirdetett. A megméretetésen
hazai és határon túli magyar népművészek, kézműves iparművészek olyan alkotásokkal vehettek részt, amelyek természetes alapanyagokból, kézműves technikákkal készültek.
A pályázat eredményhirdetésére a Duna Palotában került sor, az
elismerést, melyet Gál Anna az alapítvány titkára, és Fábry Zoltán
(faműves, Népi iparművész, Wlassics Gyula Állami díjas) kuratórium elnök írt alá, az oklevelet Németh László, az IPOSZ elnöke
adta át. Pásztor Sarolta régóta foglalkozik bőrrel, annak sokszínű
tárgyalkotásaival. Kezdetben a magyar népművészet kincstárát felidéző, csikószőrös táskákat, ostorokat, tarisznyákat stb. készített. A
lószerszám készítésébe is belekóstolt, a mai napig fűz sallangokat,
varr kantárokat.
Mostanra tovább lépett a népi hagyományőrzés csodás világától, de
annak technikáit továbbra is felhasználja. Az utazótáskák felé fordult figyelme. Ez az a tárgy, amely
hű társunk az utazásunk során, az
elegancia és a stílus megjelenik az
alkotásaiban, így az egész életünk
része lehet.
A kalandos utazásra csábító táskái
közül három került válogatásra.
Két szakmai zsűri, a Népi Iparművészet és a Képző- és Iparművészet döntése alapján díjazásra javasolták mindhárom alkotást.
Pásztor Sarolta büszke utazó táskáira, melyek nemrég bekerültek
a Hagyományok Házában rendezett 2021 XVII. Élő Népművészet
Országos kiállítására is. Gratulálunk!

Kossovics Máté begyűjtötte
második magyar bajnoki címét.
Szeptember vége felé jár az idő. Lassan vége felé közeledik az idei
windszörf idény. Az öt fordulós magyar bajnokság már lezárult a
Balatonon ahol Kossovics Máté Bic Techno U17 kategóriában idén
sem talált legyőzőre így begyűjtötte második magyar bajnoki címét
is! Máté a magyar bajnokságon kívül több nemzetközi versenyen
és edzőtáborban is részt vett. Év elején egyesületével a Körte Se-vel
Horvátországban Viganjban edzet majd Splitben versenyzett . Már
nyáron az Olaszországi Garda tavon készült és ugyan itt elindult
egy ifjúsági IQ Foil Vb-n. Következett egy Techno Eb az Észtországi Tallinban ahol Máté nagyon összeszedett módon versenyezve
legjobb magyarként a 10. helyen zárt (de volt időszak mikor is a
4. helyen állt) Máté előtt áll még idén egy Franciaországi felnőtt IQ
Foil EB melyre tapasztalat szerzés céljából utazik ki.

Az IQ Foil osztály nemrég mutatkozott be ( támasztószárnyas
Windszörf) ahol is a versenyzők a víz fölött siklanak 50-60 km/h-s
sebességgel. Máté jövőre már csak erre az egy osztályra koncentrál hiszen 2024-től a Párizsi olimpián már ez a hivatalos windszörf
osztály. Gratulálunk Máténak az elért eredményeihez és sok kitartást kívánunk az előtte álló évekhez a Magyar Nemzeti Widszörf
Vállogatott tagjaként!

Széchenyi Viktor Díjban részesült Joó Ilona Katalin
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér Megyei Szervezetének
megyei elnöki kabinetvezetőjeként végzett elhivatott, színvonalas
szakmai munkája elismeréseként.
Széchenyi Viktor Díjban részesült
Joó Ilona Katalin.
Az elismerést Nádasdladányban, a
megújult Nádasdy-kastélyban Megyenap keretében tartott ünnepi
közgyűlésen, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, Dr. Molnár Krisztián adta át. Ezúton is gratulálunk!

Köszönetnyilvánítás
A Falvak Kultúrájáért Alapítvány a koronavírus járvány miatt,
2021. 09. 18-án tartotta a XXV. Magyar Kultúra Napja Gálát a Stefánia palota színháztermében.
Abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy az Alapítvány Tanácsadó Testülete javaslata és a kuratórium döntése alapján elmúlt
15 éves polgármesteri és közösségszervező tevékenységemért a
Magyar Kultúra Lovagja címet adományozta számomra.
Úgy gondolom, hogy az elismerés nemcsak engem illet, hanem a
Képviselő-testületet, az önkormányzat, az intézmények dolgozóit,
a civil szervezeteket, a falu közösségét. Az elmúlt évek közös munkájának eredménye ez a megtiszteltetés.
Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni mindenkinek a közösség érdekében végzett munkájáért, mert biztos vagyok benne, hogy
mindannyiunk közös szándéka, hogy Úrhida egy élhető, mindenki számára szerethető, vállalható település legyen, olyan község,
amely közös ügyünk, közös felelősségünk és közös örömeink forrása. Köszönet érte!
Bognár József
polgármester
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Tisztelt Úrhidaiak!
Szeretném felhívni az Önök figyelmét, hogy a
KÖZMEGHALLGATÁS
várható időpontja
2021. október 27-én 17 óra.
Bognár József
polgármester

Tündérker Óvoda és Bölcsöde hírei
Intézményünk a rövid nyári pihenőt követően augusztus 30-tól fogadta ismét a gyerekeket. A nyár során a szokásos karbantartási
munkák történtek, frissítő festés a bölcsődei egységben, a Nyuszi
csoportszobában és a konyhán, a nyári nagytakarítás, évzáró és évnyitó értekezletek, munkavédelmi oktatás stb. Készülődtünk az új
nevelési évre, készültek új dekorációk, átköltöztek a csoportok má-

lői értekezleteken tájékoztatást kaptak a szülők az aktualitásokról,
az első félév programjairól. Novemberben fogadóórákra várjuk a
szülőket, ahol saját gyermekeik fejlődéséről informálódhatnak a
pedagógusoktól.
Aki esetleg lemaradt a szülői értekezletről kérem, bizalommal forduljon a csoportos óvó nénikhez, akik szívesen tájékoztatják Önöket!
Csoportbeosztások:
Nyuszi (kis):
Blahó Tamásné (Nelli néni) és Gálné Varga Lilla
dajka: Szőke Krisztina
Csiga (kis-középső) csoport:
Jánosi Katalin és Petró Sarolta
dajka: Lévay Ágnes
Süni (nagy-középső) csoport:
Kertészné Vámi Anikó és Dunai Tünde
dajka: Pallagné Pajor Erika
Katica (nagy):
Gyüszü Melinda és Novottny Andrea
dajka: Farkas Melinda
pedagógiai asszisztens: Gerencsérné Fritz Renáta
Napocska bölcsődei csoport:
Kisgyermeknevelők: Bagó Vivien és
Török-Schultz Vivien (szakmai vezető)
dajka: Bakos Józsefné (Rozi néni)
Főzőkonyhánkon a szakácsnők Keserű Józsefné (Éva) valamint -új
kollégával kiegészülve – Sziksz Péter Ferenc szakács irányításával
készül a finom ebéd, reggeli és uzsonna, segítőjük Berki Istvánné
(Aranka). A konyhánk biztosítja az óvoda és bölcsőde gyermekei,
dolgozói étkeztetése mellett az iskolások, a nyugdíjasok és a vendégebédet igénylők ellátását is.

sik csoportszobába, szóval izgalmas és mozgalmas nyarunk volt!
Augusztus utolsó napjaiban útra keltek a kisgyermeknevelők és a
kiscsoportos óvó nénik, végiglátogatták az új kisgyermekeket és
családjaikat, köszönjük, hogy szívesen fogadták őket! Nagy öröm
számunkra megismerni az új családokat, gyerekeket :) !
Óvodánk udvara új játékkal bővült szeptember elején, a kisebbek
számára alkalmas mászóka és csúszda segíti a mozgásigények kielégítését – az eszköz Alapítványunk támogatásának köszönhető
(adó 1%) és az Önök felajánlásainak! Köszönjük!
Augusztus végén sort kerítettünk a szomszéd iskola és pedagógusai meglátogatására, szíves invitálásnak tettünk eleget. Jó hangulatú, kellemes beszélgetés, közös
programtervezések jellemezték
a találkozót, bízunk benne lesz
még folytatás!
Az új nevelési év szeptember
1-én elkezdődött, a jelenlegi adatok alapján maximális
kihasználtsággal. Az óvoda 4
csoportban 100 fő, a bölcsőde 1
csoportban max. 14 fő gyermeket tud fogadni.
A csoportok kialakításánál törekedtünk a korosztályonkénti
homogénebb összetételre, így
egy kiscsoporttal, egy kis-középsővel, egy nagy-középsővel
és egy nagycsoporttal indul az
új nevelési év. Az évindító szü-

Az élelmezésvezetőnk Vigvári-Boda Bernadett, aki szívesen informál minden érdeklődőt az étkezéssel kapcsolatosan. Továbbá nála
lehet befizetni és lemondani az étkezést, elérhetősége:
22 / 462-721 vagy urhidaiovodaelelmezes@gmail.com.
Utazó gyógypedagógus - logopédus Friesenhahn Mihály (Misi bácsi) jelenleg „szűri”a 3. és 5. életévüket betöltött gyermekeket és
azokat is, akiket a szülők jeleztek nála. Misi bácsi minden pénteken
tart fogadóórát, a fejlesztőszobában lehet őt megtalálni, kérem, forduljanak probléma esetén hozzá!
Házirendünk alapján 6 - 17 óráig tartunk nyitva, reggel 8.30-ig lehet beérkezni az óvodába, utána zárjuk a bejárati ajtót. Kérem a
kedves szülőket gyermekeik érdekeit szem előtt tartva szíveskedjenek betartani az óvoda házirendjét!
Elérhetőségünk: E-mail: ovoda@urhida.hu, Tel: 22/462-720
Bozsák Szilvia
intézményvezető
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Tanévkezdés az iskolában
A tanévzárást követő két hétben a napközis tábort a Csodaszarvas
pályázat keretében szerveztük meg. A tábort hasznos eszközökkel
megtöltött ajándékzsákok átadásával nyitottuk.

Változatos, élményszerű programokat szerveztek tanítóink: Börgöndpusztai Állatsimogató, egész napos légvárazás, kutyás bemutató, lovaskocsikázás, mézkóstoló, fittness és karate foglalkozások,
papírszínház, arcfestés, kerékpáros ügyességi vetélkedő.

Rengeteg kül- és beltéri játékos eszközt sikerült beszereznünk a
fenntartónk jóvoltából. A legkedveltebbek a vízibomba, vízipisztoly volt, amik a rekkenő hőségben kellemes kikapcsolódást nyújtott. Tanévünk szeptember elsején kezdődött, a szűkkörű, első osztályosok részvételével lebonyolított reggeli tanévnyitó ünnepséggel
és az azt követő osztályfőnöki órákkal. Az iskolai élet a járványveszély miatt még mindig kisebb változtatással indult: csengetési
rend módosulásával, délelőtt az osztályoknak az udvaron kijelölt
tartózkodási helyekkel. A szülőket és a kísérőket bejelentkezéssel
várjuk. Az ügyintézés elsősorban telefonon és emailen történik.

A tantestületünkben a teljes állású kollégák tekintetében nem történt változás a nyár folyamán, részmunkaidős pedagógusok esetében igen. Az angol órákat Dr. Makkné Fekete Andrea, az 5. osztályos matematika órákat Muskovits Attila tartja.
Ebben a tanévben Szabó Veronika iskolai szociális munkás segíti
tanulóinkat és szüleiket, aki minden hónap 2. szerdáján 8-10 óráig

tart iskolánkban fogadóórát. Gyógypedagógusunk, logopédusunk
és fejlesztő pedagógusunk fejlesztik részképesség problémával
küzdő gyermekeinket. Két nap pedagógiai asszisztens, és hetente
rendszergazda segíti munkánkat. Hittant oktatóink: Szauter Réka
katolikus, Szabó Virág református és Horváthné Farkas Nikolett a
HIT Gyülekezete hitoktatója.
Az osztályfőnökök ez évben sem változtak, de az osztálytermek
kismértékben módosultak. A magas 8. osztályos tanulólétszám

miatt idén is csoportbontásban tanítjuk tanulóinkat matematikából, idegen nyelvből és informatikából. Az angolt az idei tanévtől
felmenő rendszerben nemcsak választható, de kötelező tanóra keretében is bevezetjük.
A KRÉTA elektronikus napló idén is kötelező minden állami iskolában. Tagiskolánk az előző évek gyakorlatának megfelelően
használja az e-naplót. A miniszteri utasítás alapján az elektronikus
ellenőrző is kötelező, aminek a napi használatát segíti az okostelefonos alkalmazás.
A köznevelési törvénynek megfelelően minden osztályban heti 5
órás testnevelés van az órarendbe építve, amiből két óra sportkör.
Testnevelés és a sportköri órák keretében a 2. és 5. osztályok az
első félévben úsznak, a 3. és 6. osztályosok terveink szerint a második félévben lovagolnak, a többi osztály asztaliteniszezik, kerékpáros oktatáson vesz részt, önvédelmet és népi játékokat tanulnak.
Akadályversenyen a községi tanösvényt járják végig az osztályok
játékos feladatok végrehajtásával az akadálypontokon szeptember
15-én.
A tavalyi évhez hasonlóan a törvényi változásoknak megfelelően
minden tanulónk kötelessége, hogy részt vegyen a 16 óráig tartó
foglalkozásokon. Ez alól az intézményvezető adhat felmentést a
szülő írásbeli kérésére. Alsóban minden osztályban külön napközis
tanórai foglalkozások vannak, míg felsőben a délutáni tanulószobás tanulási idő alatt a tanévben három tanulócsoport működik,
ahol nemcsak az írásbeli házi feladat készül el, hanem a szóbeli is.
A tanulás tanítására idén is nagy figyelmet fordítunk. Egy-egy javasolt technikát más-más pedagógussal gyakorolnak be diákjaink.
A házi feladatokat mennyiségét is mérsékeltük, és főleg az otthoni
tanulási módszerek begyakorlására helyezzük a hangsúlyt.
Választható szakköreink az angol, furulya, logika, ügyes kezek,
internet, főzési alapismeretek, rajz. Tanévünkben is korrepetálásokkal, fejlesztő, logopédiai, gyógypedagógiai foglalkozásokkal,
felvételi előkészítővel segítjük tanulóink eredményes előmenetelét.
Szeptember végén Erdei iskolába, Gántra kirándulnak 8. osztályosaink. Az ökoiskola keretében tanévünkben az épületünk külső
tartós dekorálását tűztük ki egyik fő célul. A Boldog Iskola címet
idén is megnyertük és alsóban a 2. osztályban fogjuk a napközi keretein belül boldogságórákat tartani.
A Titkok Háza természettudományos élménypedagógiai órák vagy
élményközpontok látogatása még az első félévben folytatódik,
ahogy az iskolagyümölcs programunk az 1-6. osztályokban és az
iskolatej is.
Októberre tervezett programjaink az Aradi vértanúkról megemlékezés osztálykeretben, falu szintű megemlékezés a köztársaság kikiáltásáról, foglalkozás a leendő elsősöknek, készülődés a Márton
napra.
Intézményünk honlapja http://www.urhidaiskola.hu/ címen elérhető, email címe: urhidaiskola@gmail.com és a facebookon is megtalálhatnak minket.
Liedermajer Heléna
tagintézmény-vezető

5

2021 SZEPTEMBER

Úrhidai Vigadalom

Az Úrhidai Vigadalom szervezésében megrendezésre került versenyek eredményei:
XXI. Úrhida Vándorkupa futball torna:

A korábbi két nap idén, most egy nap lett a vírus helyzet miatt. A
programokat úgy válogattuk össze, hogy mindenki kedvére valók
legyenek. Idén első alkalommal került megrendezésre a felnőtt kispályás labdarúgó torna az I. Sárrét Kupa.
A XV. Csülökfesztiválra idén az eddigieknél is több, 11 fajta étel
került nevezésre. A nap folyamán folyamatosan érkeztek a „retro”
autók a Veterán autó és motor kiállításra. Reggeltől késő délutá-

I helyezett: Úrhida
II. helyezett: Jenő
III. helyezett: Balinka-Mecsér
Legjobb kapus: Szeiler Gábor
Legeredményesebb játékos: Kéri Patrik
XV. Úrhida Csülökfesztivál:

nig gyermek programok zajlottak. Volt hab party a Sárrét Tűzoltó
Egyesület jóvoltából. Népi játszótér, légvár, Dudó játszóház, Andi
bohóc és homokkép készítés is.
A képviselő-testület Úrhida Községért kitüntető címet adományozott
Petőcz Ádámnak, a koronavírus
járvány ideje alatt az idősek és a
gyermekek ellátásában végzett kiemelkedő tevékenységéért, valamint Kossovics Andrásnak, a település közterületeinek rendezése
és csinosítása érdekében végzett
munkájáért. A faluvezető külön
köszöntötte Mayer László helyettes
esperes-plébánost pappá szentelésének 25. évfordulója alkalmából.
Ezek után a II. Úrhidai Country és
Linedance találkozótól volt hangos
a környék. 19 órától Falusi Mariann és Weisz Viktor. 21 órától Zoltán Erika szórakoztatta a népes
közönséget. A nap zárása az Utcabál volt, ahol hajnalig mulattak a
táncoslábú társaságok.

Zsűri: - Mihályi Csaba - Franco étterem és pizzéria tulajdonosa Gál József - Velence korzó étterem és pizzéria konyhafőnöke
I helyezett: Kovácsi Fenegyerekek - mágikus káposztás csülök
II. helyezett: Zömbik Pecsenye - tejfölös csülök)
II. helyezett: Lapszéli Margók - csülökpörkölt)
Különdíj: Nyertesek csapatnak - csülkös babgulyás
Úrhidai Veterán autó-motor találkozó:
Az autó „szépségversenyen” első helyezést ért el Viktor Tamás tulajdonában lévő kék Cadilac.
A motor szépségversenyen első helyezett Spang Tibor lett, Zündapp KS750 motrával.

Anyatejes táplálás világnapja
Köszönet Polgármester Úrnak
és Jánosi Máriának a támogatásukért, meghívott vendégeinknek, Hortobágyi Lucának,
Gráczer - Bíró Krisztinának és
a Mosolyra hangolók együttesnek a színvonalas bemutatóikért és mindenkinek, aki
segített abban, hogy ez a rendezvény ismét létrejöhetett!
Csodás érzés volt a sok boldog
kis gyermeket látni! Remélem
jövőre folytathatjuk!
Fekete Éva védőnő
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Szüreti Felvonulás
Az idén szeptember 18-án, szombaton került sor a Szüreti Felvonulásunkra. Délelőtt 10 órától gyülekeztek a lovasok, kocsik
és persze a mulatság táncosai a Szabadidő parkban. Szebbnél
szebb lovak és kocsisaik jöttek el Úrhidára, hogy megmutassák
nekünk büszkeségeiket.

Nehéz időszakon van túl az Úrhidai Nyugdíjas Egyesület.
A koronavírus járvány nem csak az egyének életét veszélyeztette, hanem a civilszervezetek életében is mély nyomot
hagyott. Az elmúlt év őszétől ez év nyaráig tartó hosszú kihagyás sok kérdést vetett fel a közösség jövőjét illetően. A
nagymúltú szervezet, mindig is fontos szerepet töltött be Úrhida közösségi életében.
Hála az összetartozás érzésének, a járvány nem tudta megtörni,
és az év első programja, kirándulása is igazolta, hogy szomjúhozta mindenki a közösségi életet, a névnap-szülinap ünnepi
program sikere pedig a jövőbe vetett hitünket erősítette meg.
Reméljük mindannyian, hogy az egyesületünk az év hátralévő
részében újra a megszokott életét élheti majd és tervezett programjainkat is megvalósíthatjuk!
Polyák István
egyesületi elnök

Középpontban a papír
Kreatív délelőtt a papír körül! – a két hopmester, Gabriella és
Tímea ezzel fogad szombaton a szabadidőparkban. A kulcsszó
pedig az „újra” – azaz papír-re-forma. Mondhatnánk: papírforma – az előzetes esélyeknek megfelelően…
Nem csak szomszédos településekről jelentek meg a meghívottak, messzebbről is lovagoltak 12 falu fogott össze, hogy ez a
nap teljes legyen. A szinte már hagyományos útvonalon vonultak végig. Volt olyan rész, ahol a felvonulás eleje és vége másmás utcában járt.
A Szüreti felvonulás szereplői több helyen megálltak, a Kisbíró
kihirdette a falunak az eseményt, majd a táncosok bemutatták
műsorukat. A közönség süteménnyel, üdítővel, köszönte meg a
színvonalas bemutatót. A felvonulás több mint három órán keresztül tartott, mire a Tájházhoz ért. Köszönöm mindenkinek,
aki hozzájárult a naphoz: A reggeli előkészületeket a Nyugdíjas
Klub tagjainak. A finom sertés pörköltet Rózsika néninek. A
10 kg lisztből készült galuskát Szilárdnak, Mónikáéknak, Rózsika néninek. A megállókban a lakók kedvességét a kínálást. A
fergeteges hangulatot Császár Józsinak és Petőcz Istvánnak. A
biztonságot az Úrhidai Polgárőrségnek. Az elmúlt egy heti segítséget Ákosnak és Józsinak, Klaudiának a csajoknak. Az estét
egy teltházas szüreti bállal zártuk! idén térségünkben a legszínvonalasabb szüreti felvonulást sikerült létrehoznunk!
Kissné Müller Alexandra
művelődésszervező

Úrhidai Nyugdíjas Egyesület

Kicsit bővebben, miről is van szó – jegyzem meg, de a hölgyeket
nem kell győzködni, mondják sorra. – A középpontban ma a papír
áll! A számos workshop, a könyv- és papírgyűjtés (az úrhidai könyves buszmegálló megteremtéséhez), a könyvcserebere, a sok-sok
információ és a kreatív, alkotó együttlét.
A két fő szervező csapatot, a Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökséget Baráth Gabriella, a Zöldellő Sárrét Egyesületet
Kecskés Tímea mutatja be.
– A projektünk (2Lifes) – az újrahasználat, mint hulladékcsökkentési mód előmozdítása által – hozzájárul a környezeti fenntarthatósághoz, a foglalkoztatás növeléséhez és a szolidaritáshoz – mondja
Gabriella.
– Küldetésünknek tekintjük megteremteni és hosszú távon életben
tartani térségünkben a környezettudatos, fenntartható, élhető települések közösségét – így Tímea.
A 7 éves Annabella kutyát fon… Igen, fonni is lehet kutyust, papírból – tudjuk meg a magyaralmási Tóth Árpádné Kamillától (alias: Ca Mom Ille). Még szemet is ragasztanak rá, a kimeríthetetlen
gombos dobozból válogatva, és mágnest, hogy a fruska, ha akarja,
a hűtőre biggyessze.
A pavilon és a sátor árnyékában kézművesek szorgoskodnak, mutatják a fortélyokat az érdeklődő kicsiknek és nagyoknak. A bemutatókat a gyerekek alkotásai ellenpontozzák.
Csak kapkodjuk a fejünket, mi minden van itt! Kalligráfia, könyvjelzőkészítés, könyvkötés, könyvmentés, könyvszobrászat, papírfonás, papírgyöngyfűzés, papírmerítés és papírtekercselés.
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Úrhidai alkotókör
A színek és a formák csodás világa, egy alkotóközösségben munkálkodás élménye és a festészet szeretetének eredményeként jött
létre idén az „Úrhidai alkotókör”.

A hétköznapi szokásoktól eltérő, feltűnően furcsa, vagy képbe nem
illő esemény észlelése esetén kérjük, értesítse a közelben lakó polgárőrt vagy hívja (akár név nélkül is) az Úrhidai Polgárőrség vagy a
rendőrség ügyeleti telefonszámait!
Továbbra is várjuk a lakosság megkeresését különböző észrevételeik kapcsán, valamint a lakosság azon tagjait, akik szívesen csatlakoznának kis közösségünkhöz.
Petőcz Ádám
elnök

A Karateklub élete

A koronavírus járvány sem tudta megakadályozni, hogy a közösség ne tudja megtalálni a módját a közös alkotásnak. Az elmúlt idő
alatt készített képekből nyílik kiállítás a ’Civilház” kamaragalériájában október 15-én 17 órakor. Szeretettel invitálunk mindenkit a
kiállítás megnyitóra és az azt követő irodalmi estre.
Polyák István
festő-grafikus

Úrhidai polgárőrség
Az Úrhidai Polgárőrség folyamatosan lát el közterületi járőrszolgálatot a településen.

Augusztus 14-én megrendezésre kerülő Úrhidai Vigadalom elnevezésű rendezvény biztosítását végeztük az előkészületektől a rendezvény zárásáig. A biztosítás során rendkívüli esemény nem történt.
Valamint szeptember 18-án a szüreti felvonulás útvonalát biztosítottuk. A szolgálatban vagy ügyeletben lévő POLGÁRŐRÖK a 0620/319-63-69-es telefonszámon hívhatóak!

Egyesületünk sportolói nem igazán pihentek az iskolai nyári szünetben. Június végéig szorgalmasan jártak az itthoni edzésekre,
majd július közepén részt vettünk a Shotokan Dojok Szövetsége
központi edzőtáborán, amelynek a helyszíne Zalaszentgrót volt. A
mindennapi edzések sorozata mellett jutott idő más aktív sportok
kipróbálására is a szervezőknek köszönhetően. A környékkel is ismerkedett a csapat. Így felkerestük az egervári várkastélyt, a szentgróti termálfürdőt, a zalaegerszegi skanzent, valamint volt szülinapozás és esti szalonnasütés is. A háttér munkában nagy segítséget
kaptunk a szülőktől, akik elkísérték gyermekeiket az edzőtáborba.
Rövid pihenőt követően a Velencei-tó partjára vezetett kis csapatunk útja, ahol az SKDUN Hungary országos edzőtáborában
edzhettünk. A tábor magas színvonalú volt mind szakmailag, mind
a közösségi élet szempontjából. Az edzésvezetők szakmai hozzáértése és sokszínűsége változatossá tette a tábori életet. Ezeknek
köszönhetően karatékáink az egy hét alatt megkaptak egy havi
technikai anyagot, amelyekre nagyon jól tudnak edzőink alapozni
a verseny felkészülések időszakában.
Hamarosan megkezdődik az őszi versenyszezon. Reméljük, hogy
kis sportolóink felkészülése eredményes volt és reményeinknek
megfelelően sikereket fog hozni számukra!

Ritka alkalom, hogy Úrhidán a művészetek mind a három ága
-a képzőművészet, irodalom és a zene - egy napon egy rendezvény keretein belül nyújt élményt.
Október 15-én pénteken 17 órai kezdettel a „Civilház”-ban az
idén alakult Úrhidai Alkotókör első bemutatkozását láthatják,
majd ezt követően a Székesfehérváron élő és alkotó Zilahy L.
Ágnes író ajánlja „Szeretet, avagy kárhozat” című könyvét.
A Civilházas program után pedig egy kis sétával az úrhidai
templomban egy európai hírű kórus a Vox Mirabilis Kamarakórus ad jótékonysági hangversenyt 19 órai kezdettel.
A rendezvény napjáig plakáton és interneten is tájékoztatjuk
önöket. Minden kedves érdeklődőt nagy szeretettel várunk.
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Úrhidai programajánló
Ritka alkalom, hogy Úrhidán a művészetek mind a három ága -a képzőművészet, irodalom és a zene - egy napon
egy rendezvény keretein belül nyújt
élményt. Október 15-én pénteken 17
órai kezdettel a „Civilház”-ban az idén
alakult Úrhidai Alkotókör első bemutatkozását láthatják, majd ezt követően
a Székesfehérváron élő és alkotó Zilahy
L. Ágnes író ajánlja „Szeretet, avagy kárhozat” című könyvét.
A Civilházas program
után pedig egy kis sétával
az úrhidai templomban
egy európai hírű kórus
a Vox Mirabilis Kamarakórus ad jótékonysági
hangversenyt 19 órai kezdettel.
A rendezvény napjáig
plakáton és interneten is
tájékoztatjuk önöket.

Minden kedves érdeklődőt nagy szeretettel várunk.
Polyák István
festő- grafikus

Hirdessen az Úrhidai Hírekben!
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

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

