
Kedves Úrhidaiak!

Az elmúlt évben a Képviselő-testület több fejlesztés 
megvalósítására is sikeresen pályázott, a támogatási 
szerződések aláírását követően a nyáron az óvoda konyha 
felújítása mellett, több utcánk is megújul.

Úrhidai Tündérkert Óvoda főzőkonyha 
kapacitásbővítése és korszerűsítése

Önkormányzatunk az óvodában működtetett konyha felújí-
tására, fejlesztésére 17 millió forintos támogatásban része-
sült. 
A főzőkonyha működését 1988-ban kezdte meg, felszerelt-
sége kb. 100-150 fő ellátására készült. A konyha biztosítja 
az óvodai, iskolai, gyermekétkeztetésen túl a szociálisan 
rászorulok, nyugdíjasok, intézményi dolgozok és ven-
dég étkezők ellátását, ami napi szinten meghaladja a 220 
főt. A támogatás elnyerésével lehetőség lesz az eszközök 
cseréjére, a korszerű táplálkozást segítő technológia fej-
lesztésére, valamint a burkolatok cseréje, víz, gáz, villany 
hálózat felújítására.

A kivitelezési munkálatok 2017. június 20-án a munkaterü-
let átadással megkezdődtek, a műszaki átadásra reményeink 
szerint augusztus 15-én kerül sor.

A Képviselő-testület az elmúlt két évben sikeresen pályázott 
az adósságkonszolidációban részt nem vett települési ön-
kormányzatok fejlesztési támogatására, valamint két ütem-
ben a nagy esőzések miatt életveszélyessé vált utak felújí-
tására. Az elnyert közel 100 millió forint támogatás mellett, 
az önkormányzat 30 millió forint önerő vállalásával közel 
három kilométer út kap aszfaltborítást és a település elején 
folytatódik a járda építése.

Harangvirág utca a tavaly májusi felhőszakadás után.

A fejlesztés keretében aszfaltozandó utcák:
- Petőfi  utca (a jelenlegi aszfalt burkolat végétől a

Táncsics utcáig)
- Arany J. utca (Templom utca és a Nefelejcs utca között)
- Orgona utca 
- Harangvirág utca
- Kertalja utca

A fejlesztés keretében helyreállítandó utca:
- Gyöngyvirág utca

A kivitelezési munkálatok július 1-ét követően kezdődnek 
meg. Az útépítéssel kapcsolatos munkálatok műszaki 
átadásának időpontja augusztus 31, a Kossuth utcai 
járdaépítés befejezése november 15.
A kivitelezés során az érintett utcák egy-egy szakasza 
esetlegesen az egész utca a forgalom elől el lesz zárva. 
A munkálatok alatt kialakuló torlódásokért, kényel-
metlenségekért ezúton is szeretnénk kérni türelmüket, 
megértésüket.
  Bognár József
  Polgármester
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Ismét rengeteg programmal zártuk a 2016/2017-es nevelési 
évet. Április végén egy héten keresztül az egészséges életmódé 
volt a főszerep. Sok-sok mozgásos tevékenység, torna, játékos 
vetélkedő, különleges zöldségek, saláták is szerepeltek a heti pro-
gramban. A „Kutyaszervíz” kutyaiskola jóvoltából fantasztikus 
bemutatót láthattak a gyerekek, az Úrhidai Lovas Egyesület

Értesítem a Tisztelt érintett lakosságot, illetve az 5/2017. 
(VI.1.) önkormányzati rendelet szerinti Partnereket, hogy 
Önkormányzatunk törvényi kötelezettségének eleget téve 
Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi 
rendeletének elkészítését határozta el.

Az országgyűlés 2016. évben megalkotta a Településkép 
védelméről szóló 2016. LXXIV. törvényt, melynek célja,
hogy a települések az esztétikus lakókörnyezetének kiala-
kítása, illetve védelme érdekében  Településképi Arculati 
Kézikönyvet és helyi településképvédelmi rendeletet alkossa-
nak. A kötelező feladat részletszabályait a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint egyes település-
rendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) 
Korm. rendelet (Korm.R.) V. és VI. fejezete tartalmazza. Az 
arculati kézikönyvet és a rendeletet a képviselő-testületnek 
2017. szeptember 30-ig meg kell alkotnia. 

Az arculati kézikönyv és a településképvédelmi rendelet a 
lakosság és a partnerek javaslatai alapján települési főépítész 
közreműködésével készül.

A lakosság teljes körű tájékoztatása érdekében a készülő 
tervvel kapcsolatban lakossági fórumot tartunk

2017. július 4-én 17 órakor

a Közösségi Ház színház termében, ahová minden 
érdeklődőt  várunk.

A lakossági fórum célja, hogy megismerjük a lakosság 
településképre vonatkozó véleményét, javaslatait annak 
érdekében, hogy a készülő terv a helyi közösség javasla-
tainak fi gyelembe vételével készüljön.

A lakossági fórumot követő 8 napon belül javaslataikat 
eljuttathatják a közös önkormányzati hivatalba.

 Bognár József
 Polgármester

HIRDETMÉNY MEGHÍVÓ

Programterv
2017. augusztus 11. (péntek)
Szabadidőpark:
20:00 óra L.E.P.R.A. együttes műsora

2017. augusztus 12. (szombat)
Szabadidőpark:
8:00 óra XVIII. Úrhida
Vándorkupa futballtorna
XII. Úrhidai Csülök fesztivál
Főzőverseny

/ mindegy mit, csak csülökből /

9:00 óra Gyermek programok

Hagyományőrző programok

11:30 óra XX. Kistérségi
Nyugdíjas találkozó
Önkormányzati kitüntetések átadása

13:00 óra Ebéd

14:00 óra Díjátadás

2017. augusztus 13. (vasárnap)
09 órától Póni Klub Regionális Minősítő verseny

Sok szeretettel várnak minden érdeklődőt a szervezők!

Úrhida Község Önkormányzat szeretettel 
meghívja Önt és kedves családját

2017. augusztus 11-12-13-án
megrendezésre kerülő

XV. Úrhida Napok
programsorozatra.
2017. augusztus 11. (péntek)
Szabadidőpark:
22 00 óra DISCO DJ: Fistu

14:30 óra Oszvald Marika 

                 műsora

15:30 óra Marton Bendegúz

                 műsora

16:00 óra Zumba Petrával

                 és a lányokkal

17:30 óra COCO LOCO

                 együttes műsora

19:30 óra Úrhidai Táncimádók műsora

20:00 óra ABBA SISTERS műsora

21:00 óra Postás Józsi műsora

22:00 óra Tűzijáték

22:10 óra Utcabál kifulladásig

                 (Hutvágner Péterrel)

Egész nap ingyen légvár 
a gyerekek részére!

VETERÁN AUTÓ és
MOTOR KIÁLLÍTÁS!

A Tündérkert Óvoda híreiii

Hirdessen
az Úrhidai Hírekben!

 1/1 oldal 16.000 Ft 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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segítségével pedig lovagolhattak a bátor jelentkezők. Májusban 
Horváth József autómentős bemutatót, körzeti megbízottunk 
Kőmíves Tibor rendőrségi délelőtt keretében a biztonságos 
kerékpározásról, felszereltségről beszélt a gyerekeknek.
Május végén bűvész műsor varázsolta el az ovisokat!

Május első hetében köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat 
anyák napja alkalmából. A következő héten vártuk a leendő 
ovisokat beiratkozásra. Már az óvoda bejáratánál kint vannak a 
csoportbeosztások, névsorok, és minden jelentkező gyermeket 
kiértesítettünk a felvételről. A beiratkozást megelőző ovi-váró 
délutánon lehetőség adódott a szülőknek, gyerekeknek megis-
merkedni az ovival, az óvó nénikkel, kiválaszthatták a jeleket 
is. Az intézmény 100 fő férőhelyes jelenleg minden jelentkező 
gyermek felvételét meg tudtuk oldani. 

Májusban kirándultak az ovisok, a kiscsoportosok a Börgöndi
Fertőzug állatsimogatóba, a nagyok és középsősök pedig a
veszprémi állatkertbe látogattak el.

Május utolsó heteiben került sor az évzáró és búcsúzó műsorokra, 
idén a Katica nagycsoportosok közül 21 kisgyermek köszönt el 
az óvodától, barátoktól, óvó néniktől. Ők szeptembertől iskolások 
lesznek, ezúton is kívánunk nekik sok sikert az elkövetkezendő 
iskolás évekre!                        

Június első szombatján, gyermeknapon vártuk az óvodásokat, 
érdeklődő gyerekeket kézműves foglalkozásokkal.

Június 02-án délután rendeztük meg immár harmadik alkalommal 
az apák napját óvodánkban, vidám, játékos programra invitáltuk 
a nagycsoportos apukákat. Fergeteges hangulat, aktív részvétel, 
nagy versengés, sok nevetés jellemezte. A végén a résztvevők 
jogosan, elnyerték a „legbevállalósabb apuka” címet.

A dm (drogeria markt) felhívására a Katica csoportos gyerekek 
és óvó nénik készítettek napórát. Ezzel nyertek óvodánk részére 
50 db naptejet, 4 db homokozó készletet. 
A naptejeket folyamatosan használjuk a gyermekek bőrének vé-
delmében!

Intézményünk a múlt évben pályázott a biztonságos óvoda címre 
(amely a balesetmentes közlekedést tűzte ki célul). Akkor sajnos 
nem kerültünk be az első 200 óvoda közé, de örömmel jelent-
hetem ki, hogy 2017-ben elnyertük a Biztonságos óvoda címet 
és május végén a nagycsoportosok részt vehettek a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium által biztosított programon.

A nyár a megújulásról szól, intézményünk konyhája június 19-
től nem működik! Fenntartónk, Úrhida Község Önkormányzata 
konyha felújításra adott be pályázatot, amely sikerrel zárult és a 
beruházás megvalósítása június 20-tól kezdődik! A konyha zárva 
tartása idején külső vállalkozó segítségével oldjuk meg a gyerme-
kek étkeztetését.

Pedagógiai asszisztensünk Gerencsérné Fritz Renáta májusban 
életet adott első gyermekének, ezúton is kívánunk jó egészséget, 
sok örömet a kisbabához. A nyár folyamán Tabacsik Melinda óvó 
nénitől is el kell válnunk, mert ő szintén kisbabát vár novemberre, 
neki is kívánunk minden jót!

Az óvoda zavartalan működése érdekében két fő óvodapedagó-
gusi és egy fő szakács állást is hirdetünk, részletek az óvoda hon-
lapján, illetve a www.kozigallas.gov.hu oldalon találhatóak!

Az intézmény augusztus 01-től augusztus 31-ig teljes körűen 
zárva tart! Óvodai ügyek intézése augusztus 27-től!

Régi és új ovisainkat szeptember 1-től (péntek) várjuk! Az új 
kicsik fogadásához szükséges 3 napnál nem régebbi orvosi igazo-
lás, régi ovisainknál a szülői nyilatkozat – amit az óvodában az 
első nap reggelén megtehetnek a szülők! 

Szeptember első tanítási napjának reggelén a hagyományoknak 
megfelelően a 8. osztályosok kísérik át jelképesen az elsősöket 
az óvodából az iskolába! Kérem ezért a leendő elsősöket és szü-
leiket, hogy az ovi udvarán gyülekezzenek!

Ezúton is köszönetet mondunk a szíves segítségért, támoga-
tásokért, a felajánlott adó 1%-ért, adományokért a szülőknek, a 
település lakosainak, vállalkozóknak, egyéb támogatóinknak és 
számítunk rá a jövőben is! A gyerekeknek, családoknak nagy 
örömet szereztek felajánlásaikkal! 

Évnyitó szülői értekezletek időpontjai:
Katica és Csiga csoport (kis) augusztus 31-én (csütörtökön) 16 óra
Süni (nagy-középső csoport) szeptember 12-én (kedden) 16 óra
Méhecske (nagycsoport) szeptember 13-án (szerdán) 16 óra

Kellemes nyarat, jó pihenést kívánok az óvoda minden dol-
gozójának nevében!

 Bozsák Szilvia
 óvodavezető
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Az előző számban közöltek óta a Géza Fejedelem Általános Isko-
lánkban a következő eseményekről számolunk be. 

Márciusban bonyolítottuk le Szabó Gyöngyi tanárnő szervezé-
sében a logika versenyünket. Első helyezést elért tanulóink: 
Szecső Dániel, Belányi Levente, Farkas Réka, Majorosi Zsófi , 
Farkas András, Szabó Flóra, Knauer Csenge, Szalay Alexandra.

Április elején pályaválasztási gyárlátogatást tettek a 6-7. osz-
tályos érdeklődő tanulóink szülői kísérettel a Pappas Autó Kft-nél 
és a Korona Cukrászdában. A 7. osztályosok április végén részt 
vehettek a Szakma Sztár Fesztiválon Budapesten, ahol megis-
merkedhettek különféle szakmákkal.

Április 3-án rendeztük fordított napunkat. Április első hetében 
bekapcsolódtunk a digitális témahétbe Takács Mónika tanárnőnk 
szervezésében. Ezen a héten bonyolítottuk le a fényképezkedést 
is. 

Április 5-7 között gyűjtöttünk papírhulladékot és PET 
palackot, melynek összmennyisége 2,5 tonna volt. A legtöbb 
papírt a 2. és 6. osztály hozott. A befolyt összeget az osztályok 
arányosan megkapták az osztálykasszákba. 10-én az elektronikai 
hulladékgyűjtést szerveztük meg. 

Április az Irodalom hónapja volt Liszi Katalin és Kissné Kör-
mendi Elvira szervezésében. 

Április 7-én rendeztük meg - idén új néven -  hagyományos
„tehetségkutatónkat”. A Mit tudunk mi? programjában 
szerepet kaptak zenés és táncos produkciók, jelenetek, a furulya 
szakkör fellépői, karate-bemutató, valamint egyéni műsorszámok 
is. A színvonalas műsort iskolánk kibővült énekkara zárta: A zene 
az kell című dallal.

Április 11-én a költészet napjáról emlékeztünk meg a már szin-
tén hagyománynak számító közös versmondással. Idén az Arany 
János-emlékév tiszteletére kivételesen Arany-verssel (Epilogus) 
készültek a felsősök. Az alsósok Szabó Magda évfordulója al-
kalmából Ki hol lakik című verséből szavaltak.

Április 25-én iskolai szavalóversenyt rendeztünk, a hónap fo-
lyamán pedig helyesírási versenyen vettek részt iskolánk tanulói. 
Alsóban osztályonként, felsőben pedig 5-6. ill. 7-8. korcsoport-
ban hirdettünk helyezetteket. Első helyezést értek el: Szabó Sára, 
Belányi Levente, Czupi Anna, Lukácsi Dóra, Barabás Miriam, 
Szalay Alexandra.

2016. április 28-án tartottuk az iskolai szavalóversenyt a fenn-
tarthatóság jegyében. A helyezettek könyvjutalomban részesül-
tek. Első helyezést értek el: Urbán Klaudia, Kovács Regina, Rédli 
Szonja.

Április utolsó hetében tartottuk meg az országosan meghird-
etett fenntarthatóság témahetet. Felsősök a vitaminok szerepe 
életünkben témában oldottak meg játékos feladatokat, tartottak 
kiselőadásokat, készítettek plakátokat illetve néhányan interaktív 
tankockát is. Az alsósok a víz szerepével foglalkoztak.

Április 28-án Sárszentmihályon hirdették meg a Zichy-napi 
versenyeket. Anyanyelvi versenyen első helyezést ér el Belányi 
Levente és Lukácsi Dóra. Szövegértés versenyen első helyezést 
szerzett Farkas András. Énekversenyen első lett Keviczki Zita. 
Aszfaltrajz verseny első helyezettei Bán Hanna Júlia, Farkas 
Réka, Schlott Alexandra. Második helyezést ért el Barabás Sára 
és Czimermann Elizabeth ének kategóriában, Szalay Alexandra 
pedig szövegértés versenyen.

Idén újra bekapcsolódtunk a Happy-hét programjaiba 2017. 
május 8-12. között. A vízfogyasztást népszerűsítő program 
keretében tartottunk tanórákat a víz jelentőségéről mindennap-
jainkban és játékos feladatokat is kaptak tanulóink, plakátot 
készítettek, poharat hajtogattak, díszítettek.

Május a sport hónapja volt Soós Tamás testnevelő tanár 
szervezésében. Többféle sportágban versenyezhettek egymással 
az érdeklődő tanulóink többségében házi versenyeinken: május 
10-én kosárlabda bajnokságot, 15-én sakkversenyt rendezett 
Tamás bácsi. A kosárlabda versenyben a 7. osztályosok csapata 
szerezte meg az első helyezést, a sakkversenyben pedig Major 
Márk tanulónk.

Május 11-én szerveztük sportnapunkat, ahol a szokásos közös 
gimnasztika után következetek az egyéni versenyszámok, mint 
a távolugrás, zsákba futás, célba rúgás és dobás, kislabdahajítás, 
hullahoppozás, medicinlabda hajítás és ugrókötelezés. A tízórait 
követően csapatversenyekben, futballban, kidobóban és kötél-
húzásban, mérhették össze ügyességüket, erejüket tanulóink. 

A legjobb eredményt elért tanulók érmeket és vándorkupát ve-
hetett át. Idén a vándorkupát Czentár Imre és Kenessey Martin 
vihette haza.

A sport és az egészség témában iskolai rajzpályázatot hirdetett 
meg Tamás bácsi, ahol az alsóban első helyezést szerzett Imre 
Dorina 2. osztályos, míg felsőben Bedő Dávid 5. osztályos tanu-
lónk.

Május elején tartottuk a Madarak és fák napját. Alsóban a 
napközis foglalkozásokon, míg felsőben a biológia órákon került 
megrendezésre. A tanulóink madár és fafelismerésbe mutathatták 
meg tudásukat interaktív feladatok segítségével.

Iskolánk hírei



Június 3-án az úrhidai gyereknap keretén belül rendeztük meg
idén is iskolánk futball bajnokságát. A gyermeknapi program-
jaink között szerepeltek még többek között sorversenyek, kötél-
húzás, célba dobás, zsákba futás, ugráló kötelezés, hullahoppozás, 
lisztfújás, lekváros kenyér, szörpivó verseny és gyógynövény fel-
ismerés. Tanulóink a játékokban való eredményes részvétellel 
nyomdákat gyűjtöttek, amit sokféle kis ajándékra válthattak be.

Az alsós kirándulásunkra június 12-én került sor, amikor Pancsó 
Arénát látogattuk meg idegenvezető segítségével. Ennek kere-
tében Puskás Ferenc tárgyaiból összeállított kiállítást is meg-
tekinthettük. Kisvasúttal az Alcsúti Arborétumba kirándultunk. 
Végül a Tabajdi Mezítlábas Parkban töltöttünk el egy fél órát.

Június 13-án a felsős osztályokkal a Dunakanyarban másfél 
órát hajókáztunk. Ezután csodás kirándulást tettünk a Pilis-hegy-
ségben az Egri csillagok című fi lm egykori forgatási helyszínén.

A ballagás és tanévzáró ünnepségünket június 17-án tartottuk. 
Az ott elhangzottak közül a tanévre vonatkozó néhány fontos dol-
got kiemelnék.

Iskolánk tanulmányi átlageredménye magas 4,18, az alsóban 4,49 
a felsőben 3,95. Lezárult a nyolcadik osztályosok pályaválasztása 
is. Nagy örömünkre minden tanulót felvettek valamilyen középis-
kolába a rendes felvételi eljárás keretében. Tanulónk 100%-át 
vették fel az általuk első vagy második helyen megjelölt középis-
kolába, az első helyen megjelölt iskolába 12 tanulót, a második 
helyre 2 főt.

Kitűnő lett: Bogdán Nóra, Keviczki Zita, Mohácsi János, Mol-
nár Márton László, Pálffy Zsombor, Szabó Sára , Szecső Dániel, 
Szecső Roland, Szilágyi Szabolcs, Belányi Levente, Kovács Re-
gina, Bán Hanna Júlia, Czupi Anna, Farkas Réka, Ozsváth Réka, 
Szabó Eszter, Lukácsi Dóra, Majorosi Zsófi , Papp Milán, Szabó 
Nóra, Sági Kata, Barabás Miriam, Szalay Alexandra

Néhány közérdekű közlemény: Ügyeletet szerda délelőttönként 
tartunk. Tankönyvosztás várhatóan augusztus végén lesz, amiről 
a szokott módon tájékoztatjuk Önöket. 
Honlapunk folyamatosan frissül, ahol rendezvényeinkről 
bővebben olvashatnak az érdeklődők az www.urhidaiskola.hu ol-
dalon. Mindenkinek jó pihenést kívánok a nyári szünetre!

                    Géza Fejedelem Általános Iskola nevelőtestülete

Május 6. Sárrét Majális és Betyárnap

A X. Sárrét fesztiválnak és majálisnak, illetve egyúttal a II. Bakony-
alja vigalomnak a település önkormányzata és a Hagyaték Lovas 
Egyesület adott otthont az Arany János utcai szabadidőparkban.
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Az időjárás kegyesnek bizonyult, kora reggel a települések kül-
döttségei, elfoglalták főzőhelyüket.  Az ünnepélyes megnyitót a 
Peytu Íjász Hagyományőrző Egyesület bemutatója követte, majd 
megkezdődtek a vicces, népi betyár játékok. A kicsiket játéksa-
rok, a nagyokat kirakodóvásár várta.

Színpadra lépett a szabadbattyáni Pengetős citerazenekar, őket a 
Kelevész együttes követte. Ebéd után a főzőverseny eredmény 
hirdetése zajlott. 14 órától táncház vette kezdetét, ahol  a Barátok 
zenekar húzta a talpalávalót. Délután 16 órától csikós és lovas 
bemutatót tartott Buck Viktor, mely nagy sikert aratott.  Kora este 
a Jó Laci Betyár mulatatta a nézőközönséget, majd kezdetét vette 
a tombolasorsolás.
A majálissal összekötött hagyományőrző nap az Útonállók
zenekar fellépésével ért véget.

XV. Nyárköszöntő gyereknap és IV. Falusi Olimpia 

Az idei évben, a gyereknap és a falusi olimpia egy napon került 
megrendezésre.
A rendezvény fő célkitűzése, hogy egyformán jól szórakozhas-
sanak kicsik,- és nagyok, velük együtt természetesen a szülők, 
nagyszülők is.

Az egész napos program már-már elmaradhatatlan része volt az 
iskolai focibajnokság, ahol kiosztották a győztes csapatnak a ván-
dorkupát, de a többiek is kaptak érmeket, emléklapokat.

Óriási sikert aratott a Borostyánkő Hagyományőrző Egyesület be-
mutatója a közös jurta építés mellett középkori hadi- és viseletbe-
mutató színesítette a gyermeknapot. A hűsítő italról, és az ebédről 

az Önkormányzat gondoskodott, hogy egy gyermek sem marad-
jon éhes, vagy szomjas ezen a szép és vidám napon, a gyerekek 
nagyon örültek a virslinek és a fi nom lángosnak. A látványos 
tűzoltó bemutatót nagy izgatottsággal nézték az ellátogatók. 

Az este folyamán megérkezett a Mézengúzok zenekar, közös 
énekléssel telt a koncert. Az nap zárása képen tábortűz mel-
lett közös szalonnasütést szerveztünk. . Egész nap ügyességi 
vetélkedők, lovaglás, arcfestés, Andi bohóc, légvár várta a gyere-
keket.  Köszönjük a  nap folyamán nyújtott sok segítséget a 
Barátság klubnak és a Szittya Sárrét Lovas Egyesületnek.  

Reméljük mindenki  jól érezte magát, jövőre is várunk titeket. 
A IV. Falusi Olimpián felnőttek, gyerekek is rajtvonalhoz álltak, 
hisz különféle versenyszámokban mérhették össze erejüket a 
sportolni vágyók. Népi ügyességi játékokban, csapatjátékokban, 
erőpróbákban is megmérettethették magukat a versenyzők.

Falusi Olimpia díjazottai:

Erőfeszítés – Süle Rebeka
Futrinka utca – Adorján Márk
Felemelő – Csepeti Bianka 
Páros élet – Bálványos Fanni 
Tömött gömböc – Dőry Ferenc
Célzás – Varga Dániel 
Szemtorna – Csepetiné Gy. Hajnalka
Muszklimozgató – Kocsis Lotti  
Agytorna – Kopándi Rita 
Ugrifüles – Bálványosné B. Andrea 
Szekér út – nyomás – eszközös – konyhai praktikák:
Ozsváth Péter

Futballtorna díjazottai:

Alsó tagozat:
I. Vadorzók
II. Real Madrid
Legjobb kapus: Papp Dániel
Legjobb mezőny játékos: Czimmermann Péter
Legjobb női játékos: Csontos Vivien 

Felső Tagozat:
I. Akárki    
II. Valami
III. Úrhida Fc

6



Bolhapiac 2017.06.10.

Június 10-én szombaton, megrendezésre került az Úrhidai bolha-
piac. Játékok, ruhadarabok, konyhai tárgyak, műszaki eszközök 
cseréltek gazdát. Szerencsére volt érdeklődő bőven, bizonyítva
azt, hogy van igény egy kisebb piacra falunkban is. A jövőben havi 
rendszerességgel szeretnénk cserélgetős, vásárlós délelőttöket. 
Sok szeretettel várjuk az új eladókat és vásárlókat is, a játékok 
és ruhák mellett örülnénk, ha zöldséges és gyümölcsös asztalok 
is lennének

“Felhőtlen jókedv, avagy így játszottunk boldog gyermekként!“ 
Június 14-19 között Nyári napközis tábort szerveztünk az úrhi-
dai gyerekeknek. 1 hetet az önkormányzat 2 hetet pedig az iskola

pedagógusai vállaltak el. Közel 40 gyerek jelentkezett a 
nyári mókára. Az önkormányzatnál töltött 1 hétben vol-
tunk lovaskocsikkal fagyizni, készítettünk csapat címereket, 
agyagoztunk,játszottunk, palacsintát sütöttünk, sportoltunk és 
fi lm vetítésen vettünk részt. Reméljük minden résztvevő jól érezte 
magát az elmúlt napokban. Jövőre is várunk minden kisgyereket!.
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Masszázs Úrhidán!
Feszült, fáradt, fáj a háta?

Vagy csak egy kis lazításra vágyik?

Szakképzett masszőr várja Úrhidán a
Kossuth utca 127. szám alatti

szépségszalonban.

Választható: svéd frissítő masszázs (hát, 
talp, kéz, teljes test), arcmasszázs,
cellulit- vagy zsírégető masszázs,

nyirok masszázs
Jelentkezzen be még ma!

Várom szeretettel:
Eitel Judit

06-70/6795-112
Ajándékozzon masszázs-utalványt 
karácsonyra, születésnapra vagy 

csak egyszerűen szeretetből!

Az általános iskola 1967-ben
végzett diákjai 50 éves

osztálytalálkozójukat tartották.

Sokan most is a faluban élnek, de többen távolabbról érkeztek a 
randevúra. Elhunyt társaikra gyertyagyújtással emlékeztek. A régi 
iskolai emlékek felidézése sok derűs pillanatot hozott a délután fo-
lyamán, fotográfi ák is előkerültek.



FELELŐS KIADÓ: SZIBEN-COLOR KFT. - 8142 ÚRHIDA, ZRÍNYI U. 10.
SZERKESZTŐSÉG: ÚRHIDAI POLGÁRMESTERI HIVATAL, TEL./FAX: (22) 364-514

8142 ÚRHIDA, KOSSUTH L. U. 66. • Úrhida Község hivatalos honlapja: WWW.URHIDA.HU
TÖRDELÉS ÉS NYOMDAI MUNKÁK: SZIBEN-COLOR KFT.

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

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

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

Falugazdász fogadónapja:
Gerlinger Éva
Hétfő: 12.30-16.00 óráig
Telefon:                      (70) 436-2393

Családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálat ügyfélfogadási rendje:
Az úrhidai polgármesteri hivatalban:
Kedd 12.00-15.00 óráig
Szerda 10.00-13.00 óráig
Telefon:                      (30) 412-1962

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:
 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:
Hétfő-péntek: 08.00 - 12.00 óráig
 12.30 - 16.00 óráig
Szombat: Zárva
Tel.: (22) 362-208

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

Építésügy Szfvár, Polgármesteri 
Hivatal
Városház tér 1. fsz.

Építés ügy. Tel. (22) 537-233
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 08-00-16.00 óráig
Szerda: 13.00-18.00 óráig
Péntek: 8.00-12.00 óráig

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

Járási ügysegéd:
Az úrhidai polgármesteri hivatalban:
Szerda: 14-00-14.30 óráig

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

Segélyhívók:
                      Rendőrség: 107
                      Tűzoltók: 105
                      Mentők: 104

Úrhida Község hivatalos honlapja:

www.urhida.hu
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