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A Kossuth utca felső szakaszának komplex rekonstrukciója 
elnevezésű projekt a befejezéséhez közeledik. A munka-
gépek már a végső simításokat végzik, lezárul egy közel 
15 éves folyamat melynek eredményeként a Kossuth utca 
tömegközlekedéssel érintett teljes szakaszán, megoldott a 
csapadékvíz-elvezetés, a gyalogosok számára rendelkezésre 
áll a biztonságos közlekedést nyújtó járda és az önkormány-
zat kezelésében lévő szakaszon egy teljesen újjáépített és a 
korábbiaktól 1,5 méterrel szélesebb burkolatú úttest épült. 
A fejlesztés megvalósítása érdekében hat pályázat került 
benyújtásra, négy sikeres pályázat eredményeként a közel 
650 millió forintos bekerülési költségből mintegy 480 millió 
forint támogatásból a többi az önkormányzat saját forrásá-
ból került felhasználásra.

Biztosan többen is emlékszünk azokra az időkre, amikor a 
csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítetlensége miatt, a csa-
padékvíz jórészt az úton, vagy az azt szegélyező padkán 
folyt. Nagyobb esőzések alkalmával elmosva azt, mély árkot 
hagyva maga után. Ezáltal a gyalogosforgalom számára, 
nem maradt más lehetőség, csak az úttesten való közleke-
dés, ami komoly balesetveszéllyel járt.
2006-ban a Képviselő-testület számára egyértelművé vált, 
hogy a vízrendezési feladatok elvégzése tovább már nem 
halogatható, és ezt követően lesz csak lehetőség a járdaépí-
tésre is. 

Kossuth utca fejlesztésének I üteme

A Kossuth utca fejlesztésének tervezésével kapcsolatos 
egyeztető tárgyalások a Közlekedési Hatóság, a Magyar 
Közút az Alba Volán és az érintett közműszolgáltatók bevo-
násával már 2007-ben megkezdődtek. 
Az iskola, az óvoda, az orvosi rendelő, a polgármesteri hi-
vatal és a posta balesetmentes elérhetősége miatt első 
ütemben, a település központi részén kellett a fejlesztést 

In memoriam – Emlékezés Fritz Mihályra Tisztelt Úrhidaiak!

Megdöbbenéssel és mély 
szomorúsággal értesül-
tünk 2022. szeptember 07-
én, meghalt Fritz Mihály.
Fritz Mihály 1956. június 
20-án Székesfehérváron 
született egy kétgyerme-
kes család első gyerme-
keként. Gyermekkorát, 
általános iskolás éveit Fe-
hérváron a Börgöndi ut-
cában töltötte. Általános 
iskolája elvégzése után 
kitanulta az akkor még „ 
parkettázó” mesterséget. 

Igazi mestere lett szakmájának. Már inas éveit is az akkori 
IKV-nál végezte, így természetes volt, hogy ott is állt pályára. 
Jó szakemberré vált. Szeretett dolgozni, szerette szakmáját, 
munkáját odafigyeléssel, szakértelemmel és lelkiismerete-
sen végezte. Munkatársai is szerették, és becsülték munka-
bírásáért, emberszeretetéért. Segítőkészsége nem ismert 
határokat. Életének meghatározó emléke maradt az 1975-ös 
év, amikor megismerkedet élete párjával Marikával, akivel 
közösen építették fel úrhidai családi házukat. Misi és Marika 
házasságát gyermekeik: Misike és Reni megszületése tette 
még boldogabbá.

Misi jó szívű, önzetlen, segítőkész, nagy akaraterővel ren-
delkező pozitív személyiségű ember volt. Bárki kért tőle 
segítséget, ő segített. Jó szándékkal fordult mindenki felé. 
Ő olyan ember volt, aki szerette a társaságot, szeretett jókat 
beszélgetni, fontosak voltak számára az emberi kapcsolatok, 
fontos volt számára az a közösség, ahol élt, a falu lakossága.
Ebből a meggondolásból 1998-tól önkormányzati képviselő-
ként dolgozott a településért, a fejlődésért, a lakosokért. Azt 
hogy településünk most ilyen szép arcát mutathatja, nagyon 
nagy része volt benne. Képviselőtársai megbecsülték tevé-
kenységét, munkájának elismeréseként 2019-ben alpolgár-
mesternek választották. Hálája jeleként a képviselő-testület 
a közösség érdekében végzett kiemelkedő munkájáért, a te-
lepülés anyagi és szellemi értékeinek gyarapításáért, illetve 
a település rangjának, hírnevének növelése érdekében ki-
fejtett jelentős tevékenységéért, Úrhida Község Díszpolgári 
Címét adományozta részére a faluban, aki ismerte mindenki 
szerette és tisztelte. Sajnos a sors elragadta tőlünk.

Hiányát sokáig, emlékét örökre megőrizzük.  Misi, nyugodj 
békében!

Bognár József
polgármester
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kezdeni, de a csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítettlensége 
miatt a vízelvezetéssel a befogadó Malomcsatornáig volt szük-
ségszerű tervezni. A jogerős építési engedélyt 2009 szeptembe-
rében kaptuk meg. 2009-ben a Képviselő-testület megrendelte 
az érintett szakaszon a csapadékcsatorna nyomvonalára eső 
MATÁV oszlopsor áthelyezésének engedélyezési terveit. 
A csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésére, és a járda megva-
lósítására lehetőség, a Regionális Operatív Program keretében 
2010 májusában adódott. A benyújtott pályázat pozitív elbírá-
lásának köszönhetően önkormányzatunk közel 100 millió forint 
vissza nem térítendő uniós támogatást nyert a beruházás meg-
valósítására.

A kivitelezés során csaknem 1 km hosszúságú, akadálymente-
sített járda, a járda alatt ugyanilyen hosszon csapadékcsatorna, 
valamint 2,2 km hosszon árokfelújítás valósult meg. A település-
táblától a Malom csatornáig a Magyar Közút végezte el a meglé-
vő nyílt árok felújítási munkálatainak kivitelezését.

Kossuth utca fejlesztésének II. – III. üteme

A Kossuth utca további fejlesztésének tervezése rögtön az első 
ütem befejezését követően elkezdődött. A II., illetve a III. ütem 
kiválasztásánál már akkor egyértelművé vált, hogy nagyságren-
dileg nagyon eltérő költségvetéssel kell számolni a Kossuth utca 
alsó, illetve a felső szakasza között. 
Amíg az alsó szakaszon az I. ütemben elkészült nyílt árok nyom-
vonalán kialakított zárt csatorna és felette járda építésével meg-
oldható a beruházás az akkori számítások szerint 45-50 millió fo-
rintos költségvetéssel, a felső szakaszon viszont jóval nagyobb 
beavatkozás szükséges. A hatóságokkal történt egyeztetést 
követően a Képviselő-testület az utca felső szakasz komplex 
felújításának terveit megrendelte és engedélyeztette.  Az első 
pályázati lehetőség már 2012-ben adódott a regionális program 
keretében, de sajnos forráshiány miatt nem kaptunk támogatást 
a kivitelezésre. Majd 2016-ban nyílott újra lehetőség az új uniós 
fejlesztési program keretében a beruházás megvalósítására, de 
sajnos ismét forráshiány miatt elutasításra került a pályázatunk.

2015-ben a Képviselő-testület megrendelte a Kossuth utca alsó 
szakaszának terveit és szintén 2016-ban pályázott az adósság-

konszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatására 
kiírt pályázat keretei között ennek megvalósítására. A pályáza-
tunk 2016 decemberében 44 millió forintos támogatásban ré-
szesült, így 2017 nyarán átadásra került a beruházás. 

Így a Kossuth utca fejlesztéséből már csak a felső szakasza ma-
radt hátra. A 2019. évi önkormányzati választásokat követően az 
újonnan megválasztott Képviselő-testülettel egyetértésben úgy 
döntöttünk, mivel nagyobb támogatású pályázat nem mutatko-
zott, hogy a 300 millió forintot meghaló költségvetésű beruhá-
zást több lépésben kívánjuk megvalósítani.

I sz.  Cukrászda – Szegfű utca  270 m
II.sz.  Szegfű utca – kis Jókai utca 120 m
III. sz  kis Jókai utca – Platánfa utca 260 m
IV. sz.  Platánfa utca – Hársfa utca 260 m
V. sz  Hársfa utca – Dózsa utca  140 m

Úrhida Község Önkormányzat 2020 májusában nyújtott be pá-
lyázatot Magyar Falu program keretében a Kossuth utca felső 
szakasz I. ütem kivitelezésére (Cukrászda – Szegfű utca) 

A pályázat 30 millió forintos támogatásban részesült, így a 72 
millió forint költségvetésű beruházáshoz a Képviselő-testület-
nek még 42 millió forint saját forrást kellett biztosítani. 

Mivel az I. ütem által érintett szakaszon található buszvárót ha-
tósági előírás miatt a kis Jókai utca elé át kellett helyeznünk, 
ezért a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a II. ütem (Szegfű 
utca – kis Jókai utca) kivitelezésének költségét 33 millió forint a 
korábbi évek megtakarításainak terhére biztosította.
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Kossuth utca felső szakasz komplex felújításának befejezése

2021. januárjában a 2014-2021 közötti uniós fejlesztési ciklus 
maradvány kereteiből újabb pályázatok nyíltak meg.  Képvise-
lő-testület a Kossuth utca felső szakasz komplex felújításának 
befejezése érdekében február 15-én pályázatot nyújtott be a 
Településfejlesztési Operatív Program (TOP-2.1.3-16) felhívásra. 
Bízva a pályázat pozitív elbírálásban, feltételes közbeszerzési el-
járás lebonyolítása is megtörtént a kivitelező kiválasztására.

A pályázat támogatásáról szóló döntésről 2021. november 04-
én kaptunk értesítést, a hivatalos bejelentésre december 02-án 
a megyeházán került sor. Az építés a kis Jókai utcától, a Dózsa 
utcai elágazó közötti szakaszt érintette, a beruházás sajátossága, 
hogy kerítéstől kerítéséig tart. Kivitelezés tekintetében hasonló-
képpen, mint az előző szakaszon, az út jobb oldalán lett kialakít-
va a zárt csapadékvíz-elvezető csatorna és felette az útburkolat-
tól kiemelt szegéllyel elválasztott 1,5 méter széles járda. 

Az útburkolat a jelenlegi 4 méterről 5,5 méterre szélesedett. 
Ezek következtében az út nyomvonala és a szintje is megválto-
zott. Azért, hogy a kiépített szennyvízcsatorna nyomvonalán a 
későbbiekben megsüllyedések ne jöjjenek újra elő, teljes útalap 
építés történt, és a kivitelezés során az ivóvizet biztosító eternit 
csővezeték is ki lett cserélve. 

A beruházás a műszaki átadást követően a következő hetekben 
megtörténik. Ezúton is szeretném megköszönni a lakosság tü-
relmét, megértését, amelyet tanúsítottak az elmúlt hónapok-
ban. Bízom benne, hogy a fejlesztéssel megvalósult infrastruk-
túra hosszú ideig szolgálja településünkön élők biztonságát.

Bognár József
 polgármester

A belterületi utak felújításának támogatására, a tavalyi évben pá-
lyázatot nyújtottunk be, a tömegközlekedéssel érintett Dózsa utca 
útburkolatának szélesítésére. A pályázatunk 20 millió forint támo-
gatásban részesült. Mintegy 40 millió forintos önkormányzati for-
rás biztosításával, az idei év végéig elkészül az útburkolat 1 mé-
terrel történő szélesítése és a teljes felújítása. A Dózsa utcai járda 
felújítására a Magyar Falu Program keretében az idei évben adtunk 
be pályázatot, amely szintén támogatásban részesült. A pályázaton 
nyert 10 millió forint támogatás mellett az önkormányzatnak még 
20 millió forintot meghaladó önerőt kell vállalnia, hogy a fejlesztés 
megvalósuljon. A tervezett térkő burkolatú járda a Kossuth utca és 
a Táncsics utca közötti szakaszon, a meglévő járda nyomvonalán 1 
m szélességgel és 780 m hosszon vezet és jövő év szeptemberéig 
kell elkészülnie.

Bognár József
 polgármester

A hatályos jogi szabályozás értelmében 
tilos a kerti hulladék égetése. A tiltás 
alól az önkormányzat helyi rendeletben 
felmentést adhat, amiben szabályozza 
az égetés feltételeit, körülményeit is. 
Úrhida Községi Önkormányzat Képvi-
selő-testületének az 1/2021. (I. 6.) ön-
kormányzati rendelete (továbbiakban: 
Rendelet) tartalmazza az avar és növényi 
hulladék nyílt téri égetésének szabályait. A Rendelet területi ha-
tálya Úrhida Község közigazgatási területére terjed ki. A Rende-
let szempontjából avar és növényi hulladék: a fanyesedék, ág, 
gally, fű, lomb, lábon álló növényzet, tarló és növénytermesz-
téssel összefüggésben keletkezett hulladék. A kerti hulladék 
nyílttéri égetése július és augusztus hónapok kivételével egész 
évben hétköznapokon lehetséges. Ünnepnapokon, szombaton 
és vasárnap kerti hulladékot égetni tilos. Tilos a nyílttéri égetés 
a hatóság által elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idején, il-
letve a füstköd-riadó alkalmával elrendelt korlátozás időtartama 
alatt. Az avar és kerti hulladék égetése 18. életévét betöltött, 
cselekvőképes személy által vagy felügyelete mellett, a tűzvé-
delmi előírások betartásával végezhető úgy, hogy az égetéssel, 
az égetés hősugárzásával környezeti, vagyoni kár nem okozható 
és az égetés az emberi egészséget nem veszélyeztetheti, a tü-
zelőanyag az emberi egészségre ártalmas égésterméket kibo-
csátó anyagot nem tartalmazhat.
Az égetendő avar és növényi hulladék nem tartalmazhat sem-
milyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes hulla-
dékot. Az égetésre – a füstképződés csökkentése és a környező 
lakosok kímélete érdekében – száraz anyaggal, a meteorológiai 
viszonyokra figyelemmel, szélcsendes időben kerülhet sor.
A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyúj-
tója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és 
felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terje-
dése megakadályozható, illetőleg eloltható. Az égetés befejezé-
sével a tüzet el kell oltani és a parázslást, izzást – vízzel, földtaka-
rással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni. Kérek mindenkit 
a szabályok betartására.

dr. Pahola Tünde 
jegyző

Dózsa utca burkolat szélesítése,
felújítása és járda felújítása

Avar és növényi hulladék nyílt téri égetése
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A rövid nyári szünet után szeptember 1-től ismét kitárta ka-
puit az óvoda és a bölcsőde, folyamatosan fogadjuk a kiscso-
portos óvodásokat és az új bölcsiseinket. Az intézmény mű-
ködése maximálisan kihasznált, 4 csoportba 103 fő óvodás és 
a bölcsődei csoportunkba 12 fő gyermek jár hozzánk.  Jelen-
leg minden férőhelyünk betöltött, a bölcsődei jelentkezések 
egész évben folyamatosak! Az érdeklődőket kérem, keressék 
fel honlapunkat ahol megtalálják a szükséges információkat, 
felvételi kérelmet! Az óvodai beszoktatások során lehetőséget 
adtunk az anyukás beszoktatásra, amellyel sokan éltek, szep-
tember végéig az összes kiscsoportos beszoktatása megtörté-
nik. A kolléganők augusztusban végig látogatták a családokat, 
köszönjük, hogy fogadták őket!

Óvodai csoportbeosztások:
A 2022/2023 nevelési évben 42 fő tanköteles gyermekünk 
van, ők azok, akik 2023. augusztus  31-ig betöltik 6. életévüket 
és iskolába mennek szeptembertől! 

Bölcsődei Napocska csoport:

Kisgyermeknevelők:
 Török-Schultz Vivien (szakmai vezető), Bagó Vivien
Bölcsődei dajka: Bakos Józsefné

Elérhetőségeink: 
intézményvezető 22/462-720  ovoda@urhida.hu
élelmezésvezető 22/462-721  urhidaiovodaelelmezes@gmail.com

Főzőkonyhánkon a szakácsaink Hadobás József és Sziksz Péter 
Ferenc irányításával készül a finom ebéd, reggeli és uzsonna, 
segítőjük Berki Istvánné (Aranka). 
A konyhánk biztosítja az óvoda és bölcsőde gyermekei, dol-
gozói étkeztetése mellett az iskolások, a nyugdíjasok és a ven-
dégebédet igénylők ellátását is.  Az élelmezésvezetőnk Vigvá-
ri-Boda Bernadett, aki szívesen tájékoztat minden érdeklődőt 
az étkezéssel kapcsolatosan a fenti elérhetőségeken!
Utazó gyógypedagógus - logopédus Friesenhahn Mihály (Misi 
bácsi) már felmérte illetve jelenleg is „szűri”a 3. és 5. életévüket 
betöltött gyermekeket illetve azokat is, akiket a szülők jeleztek 

nála. Misi bácsi minden pénteken tart fogadóórát, a fejlesz-
tőszobában lehet őt megtalálni, kérem, forduljanak hozzá bi-
zalommal probléma vagy bármi kérdés esetén!
Házirendünk alapján 6 - 17 óráig tartunk nyitva, reggel 8.30-ig 
lehet beérkezni az óvodába, utána zárjuk a bejárati ajtót. Ké-
rem a kedves szülőket gyermekeik érdekeit szem előtt tartva 
szíveskedjenek betartani az óvoda házirendjét, előírásait!
Az intézményt csak egészséges gyermek látogathatja, beteg-
séget követően mindig orvosi igazolással fogadjuk a gyerme-
keket! Amíg az időjárás engedi sok időt fogunk az udvaron 
tölteni a gyerekekkel! Jelenleg, minden korlátozás nélkül lehet 
látogatni az intézményt, fertőtlenítő folyadék kihelyezett a be-
járatoknál. 
A nyár során elvégzésre kerültek a karbantartási munkálatok, 
udvari játékok, korlátok festése, tisztasági festés és megújult 
a konyhai dolgozók öltözője, mosdó helyisége, új szekrények 
kerülnek a gyermeköltözőkbe is szeptember végéig. Az élel-
miszer nyersanyag árak változásai és beszállítóink jelzései mi-
att a fenntartó is módosította a térítési díjakat, a változásokat 
az intézmény faliújságján, valamint a honlapunkon is megta-
lálják! Honlapunk: www.ovoda.urhida.hu
Az évnyitó szülői értekezletek már megtörténtek, október kö-
zepén ismét szervezünk „Tök jó napot!”, novemberben Márton 
napra várjuk az érdeklődőket. Október 7-én nevelés nélküli 
napot tartunk az oviban, szakmai előadások lesznek az alapít-
ványunk által, NEA pályázati keretből.

Bozsák Szilvia
intézményvezető

Óvodánk hírei

Csoport: Óvodapedagógus Dajka/ped.asszisztens

Katica (kis) Gyüszü Melinda
Novottny Andrea

Farkas Melinda
Gerencsérné Fritz Renáta

Nyuszi 
középső)

Blahó Tamásné
(Nelli néni)

Csókásiné Tabacsik 
Melinda

Szőke Krisztina

Csiga
(nagy-középső

Jánosi Katalin
Petró Sarolta

Portisch Árpád Györgyné 
(Anikó néni)

Süni
(nagy)

Dunai Tünde
Zsuzsanna

Kertészné Vámi Anikó
Pallagné Pajor Erika



2022 OKTÓBER 5

A tanévzárást követő két hétben a napközis tábort mozgalmas, 
változatos programokkal megszerveztük: tanulóink Siófokon, 
Balatonfüreden hajókáztak, kétszer kerékpártúrán vettek részt, 
Székesfehérváron a Sóstói tanösvényt és a Koronás Parkot is meg-
látogatták, a szokásos grillpartyt is tartottunk és helyben kutyabe-
mutató, agyagozás is volt.

Tanévünk szeptember elsején kezdődött, a szűkkörű, első, negye-
dik, ötödik és nyolcadik osztályosok részvételével lebonyolított 
reggeli tanévnyitó ünnepséggel és az azt követő osztályfőnöki 
órákkal. Az előző évek gyakorlatát folytattuk, háromnegyed nyolc-
tól kezdődik az oktatás és negyed órás szüneteket tartunk. A szü-
lőket és a kísérőket elsősorban bejelentkezéssel várjuk. Az ügyin-
tézés elsősorban telefonon és emailen történik. 

A tantestületünkben a nyár folyamán Liska-Boros Nikoletta fej-
lesztő és gyógypedagógus érkezett. Ebben a tanévben Szabó Ve-
ronika iskolai szociális munkás segíti tanulóinkat és szüleiket, aki 
minden szerda délelőtt előzetes bejelentkezés alapján tart isko-
lánkban fogadóórát. Két nap pedagógiai asszisztens, és hetente 
rendszergazda segíti munkánkat. Hittant oktatóink: Szauter Réka 
katolikus, Szabó Virág református hitoktatója.  Az osztályfőnökök 
ez évben sem változtak, Az angolt az idei tanévtől felmenő rend-
szerben nemcsak választható, de kötelező tanóra keretében is ok-
tatjuk.

A KRÉTA elektronikus napló idén is kötelező minden állami is-
kolában. 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 okostele-
fonos 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 többi osztály asztalitenisze-
zik, kerékpáros oktatáson vesz részt, önvédelmet és népi játékokat 
tanulnak. Akadályversenyen az Európai Diáksport Napján község 
külterületén geocaching vetélkedő lesz, amelynek fő témája a kör-
nyezetvédelem.

A tavalyi évhez hasonlóan a törvényi változásoknak megfelelő-
en minden tanulónk kötelessége, hogy részt vegyen a 16 óráig 
tartó foglalkozásokon. Ez alól az intézményvezető adhat felmen-
tést a szülő írásbeli kérésére. Alsóban minden osztályban külön 
napközis tanórai foglalkozások vannak, míg felsőben a délutáni 
tanulószobás tanulási idő alatt a tanévben két tanulócsoportra 
volt igény. 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, szolfézs, furulya, 
logika, kreatív, ügyes kezek, internet, főzési alapismeretek, rajz, 
újságíró. Tanévünkben is korrepetálásokkal, fejlesztő, logopédiai, 
gyógypedagógiai foglalkozásokkal, felvételi előkészítővel segítjük 
tanulóink eredményes előmenetelét. Az Ökoiskola címet továbbra 

is birtokoljuk és az energiata-
karékosság jegyében tervez-
zük a programokat. A Boldog 
Iskola címet idén is megnyer-
tük és alsóban a 2. osztály-
ban fogunk a napközi kere-
tein belül boldogságórákat 
tartani. Az iskolagyümölcs és 
az iskolatej programba idén 
is bekapcsolódtunk.

Ősszel a Szüreti vagy Márton napi osztálybulikat is tervezzünk. 
Októberre tervezett programjaink az Aradi vértanúkról megem-
lékezés osztálykeretben, falu szintű megemlékezés a köztársaság 
kikiáltásáról, foglalkozás a leendő elsősöknek. Novemberben a 
versmondó versenyt és az egészségnapot tervezzük. Járványügyi 
intézkedéseket szerencsére nem kellett hoznunk. Digitális okta-
tásra a tervek szerint nem kell számítanunk. Az első fogadóórát 
pedig október 5-én szerdán 16 órától tartjuk. Nyílt napot hagyo-
mányainkhoz híven szintén tartunk, februárban. 
Intézményünk honlapja http://www.urhidaiskola.hu címen elér-
hető, email címe: iroda@urhidaiskola.hu és a facebookon is meg-
találhatnak minket. 

Liedermajer Heléna 
tagintézmény-vezető

Iskolánk hírei
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Úrhidai Vigadalom

Idén XIX. alkalommal rendeztük meg az Úrhidai vigadalom ren-
dezvényünket. Szombaton korán reggel már elfoglalták helyei-
ket a csapatok, kipakolták a sikeres főzéshez szükséges dolgokat 
s nem sokáig vártak, hamarosan érezni lehetett a finom hagy-
ma, szalonna, fűszerek és még ki tudja milyen titkos hozzávalók 
illatát. Amíg a főzőverseny a park egyik oldalán zajlott, a mási-
kon a gyerek programoké és a Veterán autó és motor kiállításé 
volt a főszerep. 

Nagy volt a tét: megtartani vagy megszerezni a vándorcsülköt! 
Közben megérkeztek a Veterán autómotor kiállításra a szebbnél 
szebb old timerek is, ekkorra teljesen benépesült látogatókkal, 
résztvevőkkel, fellépőkkel a Szabadidőpark. Gyermekprogra-
mok zajlottak, légvárban ugrálhattak a gyerkőcök egész nap.

A délutánt a Drop the beat Tse táncos műsora nyitotta, majd a 
Polinéz táncokba nyerhetett betekintést a közönség. Ezt követő-
en Alexa Ákos szórakoztatta a kicsiket és a nagyokat bűvész pro-
dukciókkal. Utána megint a táncé volt a főszerep, hisz a Happi-
ness Tse tánccsoport nyűgözte le a parkba látogatókat.  

A helyi aranytorkú Bíró Kriszti se maradhatott ki, kicsiket meg-
mozgatva, vele zártuk a délutáni programsorozatunkat. Majd 
este hat órától, Badár Sándor lépett a színpadra, aki kellőképpen 
meg hozta mindenkinek a jó kedvét. Folytatás képpen Auth Csil-
la slágereit hallgathattuk. 

Következtek a táncoslábú úrhidaiak, az Úrhidai Country Line-
dance klub, Erika vezetésével. Tőlük country ráncokat láthat-
tunk. Az est fénypontja Opitz Barbi volt, aki a mai slágerekkel 
kedvezett a fiatal és idős korosztálynak egyaránt. Az est további 
jó hangulatáról a Discover Band gondoskodott, aki az úrhidai 
közönség kedvéért még a Reptér című számot is átalakította, és 
együtt tomboltak a parkba ellátogatók. 

XVII. Úrhida Csülök fesztivál helyezettjei:

I. helyezett:
Törpkonyha

csülkös betyárleves
sajtgombóccal cipóban 

II.helyezett:
Csülök Csókák

vörösboros csülökragu
sós cobblerrel

III.helyezett:
Masszív Team

csülökpaprikás
tócsniban tálalva Szili módra

Különdíj:
Csü-Csülök csapat

tárcsában sült ropogós csülök 

Zsűri:
Gál József és Rácz Jenő séfek 

VIII. Úrhidai veterán autó és motor kiállítás helyezettei:

Legszebb autó: Hegyesi László Trabant 601 S kocsija
Legszebb motor: Spang László Zündapp-ja
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A gyülekező a falu központjá-
ban, Szabadidő parkban volt, 
ide gyülekeztek a felvonulók, 
a díszített kocsik, hintók, lova-
sok. A menetet az Úrhidai Pol-
gárőrség biztosította.  A zenét 
a helybéli Császár Józsiék szol-
gáltatták. A menet útvonala 
idén kicsit megváltozott, de a 
sok segítségnek köszönhető-
en újabb megállókat tudtunk 
kialakítani a falu különböző 
pontjain.  Azért így is, a falu 
legtöbb utcáját érintettük. A 
menet során öt megálló volt. 
Minden megállónál össztánc 
van, illetve a felvonulókat meg-
vendégelik.

A megvendégelést – ez is ha-
gyomány – alapvetően az utca-
beliek, baráti társaságok adják 
össze (édes és sós sütemények, 
zsíros kenyér, házi bor, házi pá-
linka, ha van, akkor must stb.) A 
menetet a kisbíró vezényli, irá-
nyítja, az induláskor és az állo-
másokon versbe szedett mon-
dókával emlékezik meg a falu 
történéseiről. Táncolni persze 
nem csak az állomásokon, ha-
nem közben is lehetett. A me-
net a Tájházhoz ért vissza, ahol 
Rózsika által készített pörkölt 
várta  a felvonulókat. 

A Vörösmarty Könyvtár pá-
lyázatot hirdetett a Könyvvel 
a szabadban címmel, aminek 
a lényege az volt, hogy meg 
kellett mutatni lakóhelyünk 
természetes zöld területeit, Az 
ifjú korosztálynak pedig annyi 
volt a feladata, hogy készítsen 
egy fotót kedvenc könyvéről 
egy természetes zöld terüle-
ten a fotót pedig küldje el a 
könyvtáros e-mailcímére.

A kisorsolt nyertes pedig 
Gyarmathy Balázs volt, aki a 
Bookline-on keresztül, ötezer 
forintos értékhatárig választ-
hatott egy könyvet.

Köszönöm, hogy beküldtétek:
Bokor Miklós, Somogyfoki 
Gabriella, Somogyfoki Eszter, 
Pisch Polett, Bokor Viktória,  
Bagó Lara, Lukács Dóri, Lukács 
Lili, Lukács Mira, Gyarmathy 
Máté.

A nyári időszak nem tekinthető karatés versenyszezonnak, ám a 
sportágban ilyenkor sem áll meg az élet. Ilyenkor kerülnek meg-
rendezésre az egyesületi kirándulások, az edzőtáborok és az 
övvizsgák.  Június elején rendezte meg a Depónia KFT. a szoká-
sos éves jótékonysági és figyelemfelkeltő futóversenyét a TESZ 
futást, amelyen egyesületünk is képviseltette magát immár 
harmadik alkalommal. Remek állóképességi feladat volt ez kis 
sportolóinknak a hónap végén megtartott övvizsga előtt, ahol 
mindenki kiérdemelte legújabb fokozatát és vidáman várhatta 
az újabb nyári kalandokat. 

A vizsgát követő hétvégén került sor a szokásos családi napos 
kirándulásunkra. Az idei évben a Vértes Panoráma Tanösvényt 
barangolta be kis csapatunk, majd a Csákberényben található 
Vadászati és erdészeti múzeumot is megtekintettük. 
Egyesületünkből Soós Tamás nemzetközi bíróként részvett a 
WUKF karate világszövetség által az Amerikai Egyesült Államok-
ban, Fort Lauderdaleben megrendezett karate világbajnoksá-
gon 2022. július 02-07. között, ahol munkája elismeréseként 
átvehette a legújabb bírói minősítését. 
2022. július 21-24. között került megrendezésre a Zalaegerszegi 
Regionális Karate Központ szervezésében az SDSZ karate szö-
vetség nyári edzőtábora Zalaszentgrót városában. Zala, Veszp-
rém és Fejér megyéből öt sportegyesület közel 60 sportolója 
érkezett a táborba, amelynek a csapatépítés és a közösségi él-
mények mellett az volt az elsődleges célja, hogy csoportos felké-
szülési lehetőséget biztosítson az utánpótlás- és a korosztályos 
versenyzőknek. A jelenlevő mesterek között folyamatos volt a 
szakmai tapasztalatcsere, mindezek mellett a technikák minő-
ségének és hatékonyságának javítása, valamint a támadások 
előkészítése volt a cél. Az edzőtábor az őszi versenyszezon felké-
szülésének jegyében zajlott. Az itt eltöltött néhány nap alatt mi-
nőségi edzőmunkát végeztek a sportolók, és az edzőpartnerek 
hatékonyan segítették egymást a felkészülés során. 
Egy rövid pihenő után versenyzőink a Shotokan Liga központi 
edzőtáborán vettek részt 2022. augusztus 13-18. között, amely-
nek helyszíne a velencei gyerektábor volt, közel 200 résztvevő-
vel. 
Igazán tartalmasnak mondható a tábor mind szakmailag és 
mind a közösség építés terén is. A napi három edzés, az edző-
képzés, a közös programok a többi egyesület sportolóival mind-
mind önmagukért beszélnek. 
A tábor célja az őszi versenyszezonra és a szövetségek világbaj-
nokságaira való felkészülés volt. A feladat a különböző kumite 
elemek sulykolása, selejtező katák gyakorlása volt övszintnek 
megfelelően. 
A nagy létszám miatt több csoportra volt szükség. Ezért az Ip-
pon Shobu edzéseken Shihan Juhász Ferenc szakmai irányítása 
mellett több mester is segítette a színvonalas edzőtábori mun-
kát. Ugyanez elmondható a WKF szekció edzéseire is az utóbbi 
idők legnagyobb érdeklődése mellett, amelyet a megszokott 
kiváló színvonalon Shihan Kozma Erzsébet vezetett, az ő mun-
káját szintén több mester támogatta. 
Reméljük a sok fáradságos munka és izzadságcsepp fényes ér-
mekké változnak majd az őszi versenyszezonban karatékáink 
nyakában, és ismét sikeresen veszik az újabb akadályokat!

Szüreti felvonulás

Könyvvel a szabadban

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

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
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:	 (20)	8059-009

Segélyhívók: 
                      Rendőrség:	 107
																						Tűzoltók:	 105
																						Mentők:	 104

Úrhida	Község	hivatalos	honlapja:

www.urhida.hu

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

KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország terüle-
tén 2022. október 01. és november 28. között nép- és lakásszám-
lálásra kerül sor. 
A népszámlálásra vonatkozó legfontosabb szabályokat, beleért-
ve a gyűjtendő adatok körét a 2021. évi népszámlálásról szóló 
2018. évi CI. törvény (népszámlálási törvény) írja elő. A népszám-
lálási törvény szerinti adatszolgáltatás – az egészségügyi állapot-
ra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiség-
re vonatkozó adatok kivételével – kötelező.
Az adatgyűjtés a mai kor igényeinek megfelelően egyrészt az in-
terneten, a kérdőívek önálló kitöltésével, valamint elektronikus 
eszközt használó számlálóbiztosok közreműködésével valósul 
meg, papír kérdőívek nélkül. A népszámlálás 2022. október 01. 
és november 28. között három időszakra tagolódik: 
• 1. időszak: 2022. október 01. és 2022. október 16. között inter-
netes önkitöltési időszak (az online kitöltött kérdőíveket az adat-

gyűjtő rendszer 2022. október 16. éjfélig fogadja) 
• 2. időszak: 2022. október 17. és 2022. november 20. között 
számlálóbiztosok közreműködésével zajlik az adatgyűjtés (azok 
körében, akik részéről az internetes önkitöltési időszakban nem 
érkezett elektronikus kérdőív) 
• 3. időszak: 2022. november 21. és 2022. november 28. között 
pótösszeírás (ebben az időszakban már csak azon személyek ösz-
szeírására kerülhet sor, akik a számlálóbiztosok általi interjú ke-
retében sem teljesítették az adatszolgáltatási kötelezettségüket. 
Ezen időszak alatt az összeírásból kimaradt személyeknek kell 
jelentkezniük a helyi népszámlálási felelősnél (jegyzőnél). 

A népszámlálás során a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a nép-
számlálás részleteiről, a legfontosabb információkról felkérő le-
velet – mely tartalmazza az online kitöltéshez szükséges egyedi, 
címhez rendelt azonosítót is – fog küldeni valamennyi magyaror-
szági címre.  A 2022. évi népszámlálással kapcsolatban részletes 
tájékoztatást – az összeírásról, a népszámlálás jelentőségéről, az 
adatfelvétellel kapcsolatos eseményekről és teendőkről - a www.
nepszamlalas2022.hu oldalon találhatnak az érdeklődők. 

dr. Pahola Tünde 
jegyző, helyi népszámlálási felelős

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

Tájékoztatás a népszámlálásról


