
Bognár József polgármester beszámolt az önkormányzat 
múlt évben végzett munkájáról, valamint tájékoztatta a szép 
számban megjelenteket az idei tervezett fejlesztésekről, 
majd kérdések hangzottak el. 

Az úrhidaiak régi álma 
az új iskola és a tornate-
rem, melyek építésére 
az engedélyezési szintű 
tervek már 2008 óta ren-
delkezésre állnak – emelte 
ki a polgármester. Az 
önkormányzat az okta-
tásért felelős államtitkár, 
Palkovics László ígéretét 
bírja, miszerint az úrhidai 
iskolára és tornateremre
az indokoltság alapján 
kiemelt fi gyelemmel lesz-
nek. A Székesfehérvári 

Tankerület, mint intézményfenntartó, a múlt év végén arról 
tájékoztatta a falu vezetését, hogy várhatóan lehetőség nyí-
lik egy nagyobb volumenű, három ütemben megvalósítható 
fejlesztésre, melynek első ütemében 300 millió forint állhat 
majd rendelkezésre. 

A közmeghallgatás során feltett lakossági kérdések egye-
bek között a fehérvári elkerülő útra való rácsatlakozás 
lehetőségét fi rtatták az úrhidai, sárpentelei útról. Kitértek 
a posta nyitva tartásának meghosszabbítására, szóba hoz-
ták a „jeges autó hangoskodását”, a helyi építési szabályzat 
módosítását, az Avar utcai gáz-gerincvezeték kiépítésének 
lehetőségét.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 V. Varga József
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AZ ÚRHIDAI KÉPVISELŐ-TESTÜLET KÖZMEGHALLGATÁST 
TARTOTT A KÖZÖSSÉGI HÁZ SZÍNHÁZTERMÉBEN.

Nyúl apónak sok a gondja.
Jajveszékel, fejét fogja.

– Reggel óta görnyedezek. 
Hol van a sok nyuszigyerek?

 
Kupacokban áll a tojás,

nyakunkon van a locsolás.
Hogy készüljünk a Húsvétra?
Festésre vár százhúsz véka…
– Ne morgolódj, Nyuszi papa!
Most érkeztünk éppen haza.

Szélsebesen festegetünk,
vasárnapra készen leszünk

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok Úrhida község minden lakójának az Önkormányzat dolgozói és
a Képviselő-testület nevében.

 Bognár József 
   polgármester
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Az Országgyűlés 2015. december 15-én elfogadta a gyermekvé-
delmi törvény módosítását, mely 2017. január 1-jei hatályba lé-
péssel rendelkezik a gyermekek napközbeni ellátása – különös 
tekintettel a 3 éven aluli gyermekek ellátására, felügyeletére –, 
szabályozásának átalakításáról.  A Gyermekvédelmi törvény ren-
delkezése alapján, ha a bölcsődei ellátásra az adott településen leg-
alább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település 
- jogszabályban meghatározottak szerint megállapított - 3 év alatti 
lakosainak száma meghaladja a 40 főt, az önkormányzat köteles 
gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról. Úrhida tekinte-
tében az adott korosztály létszáma közelíti a 70 főt. 

A Képviselő-testület a Gyvt-ben leírtak, a rendelkezésre álló for-
rások, és a fenntarthatóság fi gyelembe vételével az egyik óvodai 
csoport átalakítását tartaná célszerűnek.

Még 2017. év elején egyeztettünk a Fejér Megyei Kormányhi-
vatal Szociális és Gyámügyi Osztálya, valamint a Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Székesfehérvári Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség illetékes munkatársaival bölcsődei cso-
port kialakításával kapcsolatosan. Az egyeztetés eredményeként 
szervezetileg a többcélú, közös igazgatású óvoda-bölcsőde kerül-
ne kialakításra.  

Az infrastrukturális fel-
tételeket a képviselő-
testület a konyha felújí-
tásával egyidejűleg a 
tavaly év nyarán megvaló-
sította, (csoportszobához 
közvetlenül kapcsolódó 
vizesblokk és öltőző rész 
leválasztása) bízva abban, 

hogy már 2017. ősszén megkezdheti működését. Sajnos a Belügy-
minisztérium akkor még nem járult hozzá az óvoda fejlesztésére 
adott támogatás, fenntartási időszakon belüli átszervezésére.

Hosszú utánajárás eredményeként, az idei év első napján 
megérkezett a minisztériumi engedély, így 2018. szeptember 01-
től bölcsődei ellátást is biztosítani tudjuk 12 fő számára.

Ezt a fejlesztést a magam részéről az idei év legkiemelkedőbb 
előrelépésének tekintem, hisz a lakosság átlagéletkorát fi gyelem-
be véve, az ország egyik legfi atalabb és fejlődő településének, a 
törvényi előírások nélkül is kötelessége az itt élő gyermekekről 
helyben történő gondoskodás.

 Bognár József 
   polgármester

A tavalyi évben két ütemben elkezdődött a lakosság által már 
évek óta jogosan elvárt belterületi útfelújítási program. Az első 
ütem keretében, közel három kilométer zúzalékos belterületi út 
kapott aszfaltborítást. 

A második ütemben a Kossuth utca alsó szakaszán a zárt 
csapadékvíz-elvezető rendszer és járda építése készült el.

A tavalyi évben is csapadékos időjárás komoly károkat okozott a 
település úthálózatában. A nagymennyiségben lezúduló víz bale-
setveszélyes mélységben megbontotta az utakat, a pályaszerkezet 
egy részét kimosta, a sáros-zúzalékos törmeléket pedig az 
utak alsóbb, kisebb meredekségű részein rakta le. A központi 
költségvetésből az utak karbantartására, fenntartására kapott for-
rás nem fedezi a helyreállítás költségeit, ezért a képviselő-testület 
vis maior pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz.

A 10 millió forintos támogatásból az idei évben felújításra kerül 
az Arany János, a Kishegyi és az Újszőlők utca egy-egy szakasza. 
A Képviselő-testület elkötelezett, hogy a belterületi úthálózat fej-
lesztését akár saját erő felhasználásával is folytatni kell.

A Képviselő-testület a Kossuth utca felső szakaszának
komplex rekonstrukciójáról nem mondott le továbbra is
keressük a pályázati lehetőségeket.

 Bognár József 
 polgármester

Bölcsődei csoport indítása

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

Belterületi úthálózat fejlesztéseTájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Húsvéti ünnepekre 
való tekintettel változik a szelektív és a kommunális hulladék 

begyűjtése.

2018. április 02. (hétfő) 
helyett 

2018. március 31. (szombat)
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A Képviselő-testület látva a lakosság sportolásra, szórakozásra, 
való jogos igényét az Arany János utcában saját tulajdonú ingat-
lanán 2010-ben elkezdte egy multifunkcionális „Szabadidőpark” 
tervezését és megvalósítását.
A „Szabadidőpark” a településközpontban, az iskolától és az 
óvodától 400 méterre található, területe több mint egy hektár.
A Szabadidőparkban, játszótér, színpad, 80-100 fő fogadására 
alkalmas beülő, kisméretű futballpálya, felnőtt fi tnesspark, biz-
tosíthatja a kulturált szórakozáshoz, sportoláshoz szükséges fel-
tételeket.

A korábbi évek sikeres pályázatainak köszönhetően elkészült a 
terület rendezése, a játszótér, a színpad, a beülő. Az önkormány-
zat saját forrásból alakított ki parkolókat és elkezdte a növény-
telepítést. Az ingatlan akadálymentesítése a területrendezéssel 
megoldódott.

A képviselő-testület még 2016-ban pályázatot nyújtott be Sport-
park kialakítására ezen belül egy 200 méteres hosszúságú futókör 
építésére és 15 db kültéri fi tnes eszköz telepítésére. Sajnos az ak-
kori pályázatról nem kaptunk semmilyen értesítést.

Most ismét lehetőség volt pályázni a LEADER közösségi célú 
fejlesztések keretében és reményeink szerint még az idei évben 
megvalósul az Arany János utcai Szabadidőpark sportparkkal 
való bővítése 
 Bognár József
 polgármester

langalló feltéttel, Rózsika lángosa feltétlenül! 
És persze a fánk. A férfi ak gyümölcsnapot
  tartottak – vegyesgyümölcs pálinkával…

Az úrhidai önkormányzat 
harmadik éve rendezi meg 
a tájháznál a langalló-, lán-
gos- és fánkfesztivált. Most 
a folyosói kemencét fűtötték 
fel a langallósütéshez, a 
kenyérlángos fortélyaival 
Kubikné Editke szolgált. 
Fölkötött karral vezényelte 
le a munkát. Elcsúszott,

megrándult a válla, de a férfi emberek tőle kérdezték azt is, mikor 
milyen fát dobjanak a tűzre. Ő volt a „megmondó asszony”!

A hét nyelven beszélő lán-
gost Rózsikáék sütötték, 
„feltétlenül” meg kellett 
kóstolni. A Táncimádó höl-
gyek az omlós fánkot fi nom 
lekvárokkal és porcukorral 
meghintve kínálták, a gyere-
kek nagy örömére. Bognár 
József polgármester csak egy kicsit szabadkozott, hogy mostanra 
halasztották a télűzés ceremóniáját, de legalább volt mit elűzni. 

„Jöjjön a tavasz, menjen a tél!” – kántálták a népek tánclépésben a 
tűzre vetett csúf kiszebáb körül. Még a tájház udvarán álló harang 
is megkondult…
    
 V. Varga József

Tisztelt adófi zető lakosság!
Ezúton felhívjuk szíves fi gyelmüket, hogy községünkben az idei 
évben hét civil szervezet számára ajánlható fel a személyi jöve-
delemadó 1%-a. Kérjük Önöket, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel 
és támogassák valamely szervezetet – belátásuk szerint – és ezzel 
településünket is.

A támogatható szervezetek az alábbiak:
Úrhidai Tanulókért és Iskoláért Alapítvány 18490987-1-07 
Úrhidai Óvodáért és Óvodásokért Alapítvány 18497094-1-07 
Úrhidai Nyugdíjas Egyesület 18497537-1-07 
Úrhidáért Kulturális és Szabadidős Egyesület 18498576-1-07 
Úrhidai Polgárőr Egyesület 18267990-1-07 
Úrhidai Karate Egyesület 18738061-1-07
Úrhidai Lovas Egyesület 18501805-1-07
 
Tisztelettel:
 Bognár József
 polgármester

A menüsor adta magát szombaton:

Szabadidőpark III. ütem

SZJA 1% felhívás!!!
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Február végén, március első hetén tavaszi szülői értekezleteket 
tartottunk csoportonként, az érdeklődő szülők tájékoztatást kap-
tak az aktualitásokról, a várható programokról.
Februárban a körzeti megbízott Kőmíves Tibor r. ftőrm. tartott 
közlekedésbiztonsági előadást a csoportokban.

Március elején nevelés 
nélküli napon vendégül 
láttuk Kocsisné Gál Csil-
lát „Szurikáta Alapítvány” 
vezetőjét, aki a diabéteszes 
gyermekek közösségbe foga-
dásáról tartott nagyon hasz-
nos szakmai napot intézmé-
nyünk dolgozóinak.

Március 22-én (csütörtökön) a VÍZ világnapját ünnepeljük, egész 
héten ennek a jeles napnak a témája köré épülnek a tevékeny-
ségeink. Csütörtökre minden gyermeket kérünk, hogy kék színű 
pólóba érkezzen az óvodába!
A Vízügyi Főigazgatóságnak köszönhetően nagycsoportosaink 
meghívást kaptak Budapestre a „Minipoliszba” egy délelőttre a 
víz világnapján, amelyet ezúton is köszönünk!
Március 26-án (hétfő) délután 15.30 órától nyuszi váró, húsvéti 
ügyeskedő, kézműves délutánra invitáljuk a szülőket gyerme-
keikkel együtt, helyszíne a Csiga csoportszoba!
Március 28-án (szerdán) tartjuk az óvodánkban a húsvéti nyuszis 
délelőttöt, meglepetésekkel.

Április 3-án (kedden) nevelés nélküli munkanapot tartunk.
Április 5-én délelőtt utazó planetárium érkezik a helyi általános 
iskolába, ahova a nagycsoportosaink is meghívást kaptak egy kül-
önleges műsorra.
Április 12-13-án a Szülői Szervezet anyukáinak szervezésében 
ismét ruhabörzére várjuk az érdeklődőket, helye: a tornaszoba. 
Rengeteg szép és jó minőségű ruhából, játékokból lehet majd vá-
logatni. A bevétel egy részét az óvodásoknak ajánlják fel!
Április 16-tól kezdődnek a fogadóórák, a csoportszobák előtti 
jelentkezési lapon lehet időpontra feliratkozni. 
Tavaszi, anyák napi fotózás lesz április 9-11 között, részletek a 
faliújságon!
Egészséghetünk április 23 – 27 között kerül megrendezésre, 
részletes programterv a faliújságon lesz elhelyezve. Szokásos 
módon az egészséges életmódról, környezetünk védelméről fog 
szólni ez a hét.

Május első hetében ünnepeljük az anyukákat és a nagymamákat, 
nekik kedveskedünk verssel, ajándékkal, dalocskákkal.
Május 18 (péntek) 16 óra Katica és Csiga kiscsoportok évzáró 
műsora.
Május 25 (péntek) 16 óra 
a Süni és Méhecske cso-
portosaink évzáró-búcsúzó 
műsora.

Május 24-én délelőtt az 
ovis gyermeknapon érkezik 
hozzánk a Dudó-játszóház.
Június 01-én (pénteken) 

nagycsoportos apukák részére apák napi délutáni programot 
szervezünk.
Június 02 (szombat) egész napos Nyárköszöntő gyermeknap lesz.
Június 6-7-én lesznek a csoportos kirándulások!
Óvodánk alapítványa: Az úrhidai óvodásokért és óvodáért ala-
pítvány ebben az évben is szívesen fogadja a felajánlott adó
1 %-át. Az tornaszoba, csoportszobák eszközeinek beszerzésére, 
udvari játékeszközökre szeretnénk fordítani a befolyó összeget!
Adószám: 18497094-1-07

Óvodai beiratkozás:
2018. május 8 – 9 (kedd- szerda) 8 – 16 óráig
Szükséges dokumentumok:
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet 

igazoló hatósági igazolványt (gyermek lakcímkártyája), 
TAJ kártya

- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági 
igazolványát (szülő   lakcímkártyája)

2015. szeptember 1-jétől: 
Nkt. 8.§ (2) „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 
31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő 
napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz 
részt….”
…A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények ese-
tében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, vala-
mint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt 
tartva, az ötödik életéve betöltéséig felmentést adhat a kötelező 
óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi 
körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete 
indokolja.”
2018. szeptember 1. napjától azoknak a gyermekeknek kell 
megkezdeniük az óvodakötelezettségük teljesítését, akik 2018.
augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket.
Tájékoztatom a T. Szülőket, hogy várhatóan 2018. szeptembertől 
bölcsődei csoport indul, ezért 3 éves kor előtt a bölcsődei ellátást 
javaslom igénybe venni! Az óvodai férőhelyek fi gyelembevé-
telével van lehetőség az óvodai ellátásra 3 éves kor előtt!
Bővebb felvilágosítás az óvodában személyesen, telefonon a
22 /777-150 vagy e-mailen kérhető: urhidaiovoda@gmail.com

Beiratkozáshoz szükséges adatlap az óvodában kérhető és a hon-
lapunkról lesz letölthető www.ovoda.urhida.hu

 Bozsák Szilvia
 óvodavezető

A Tündérkert Óvoda hírei
k k

i
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Kedves leendő Ovisaink!
Szeretettel meghívunk Benneteket, szüleitekkel együtt
április 11-én (szerdán) délután 15.30-tól az ovi-váró, 

ismerkedő délutánunkra!

Megnézhetitek az óvodát, a csoportszobákat, a torna-
szobában kipróbálhatjátok az eszközöket, nyitva lesz

az ovi játszóudvara is ahol sok-sok játék vár benneteket
(szüleitek felügyelete alatt!) !

A szüleitek megismerkedhetnek az óvoda sajátosságaival, 
Pedagógiai Programjával, Házirendjével, a beiratkozással, 

kapcsolatos információkkal.
Várunk Benneteket!

Óvó nénik



Előző számunk óta eltelt időszakban Géza Fejedelem Tagisko-
lánkban a következő események történtek.

A decemberi adventi időszakban karácsonyi vásárt szervezett 
Lencsésné Cseh Katalin. December 18-án a Palánta Bábmisszió 
tartott az alsós tanulóinknak karácsonyi bábelőadást. December 
20-án délután a falukarácsony keretében léptek fel tanulóink 
rövid műsorral. Meghitt karácsonyi ünnepségünket és az adventi 
műsort Bán-Németh Ildikó, Karácsony Zsuzsanna szervezte.
A Láng Hugó Matematika Versenyen a Teleki Blanka Gimná-
ziumban december 8-án Szabó Nóra 6. osztályos diákunk 6. he-
lyezést ért el.
December 13-án a 
megyei Természet Em-
ber Környezet verse-
nyen III. helyezést szer-
zett Knauer Csenge 8. 
osztályos és Csontos 
Vivien 7. osztályos 
tanulóink. Ezen a na-
pon vettünk részt Sza-
badbattyánban a körzeti játékos sportversenyen, ahol csapatunk 
4. helyezést ért el.
Január 26-án zártuk az első félévet. A félévi tanulmányi át-
lageredményeink a tavalyinál is magasabbak 4,24. Félévkor 1 fő 
kapott elégtelen osztályzatot, ami az előző évek tükrében is igen 
alacsony.
2017. májusi országos kompetenciamérés eredményét megkap-
tuk, amik az alábbiak.

Iskolánk minden évfolyamon megelőzte a városi iskolák át-
lagát, sőt két esetben az országos átlagot is. 
Tisztasági és magatartás versenyünket decemberben a 2. és
8. osztály, januárban a 2. és 3. osztály holtversenyben, felsőben a 
6. osztály nyerte. 

Az előzetes tájékoztatások szerint ebben a tanévben két alka-
lommal szerveztünk foglalkozást a leendő első osztályosoknak, 
december 12-én és február 6-án farsangi vígasságok címmel.
A nagycsoportosok január 17-én látogathatták meg az első osz-
tályt. Március 6-án a leendő elsős szülőknek tartottunk szülői 
értekezletet. 
A leendő első osztályosok beiratkozása áprilisban 12-13-án 8-19 
óráig lesz. Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, en-
nek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a válasz-
tott iskola első évfolyamára beíratni. Az első évfolyamra történő 
beíratáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek 
nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági 
igazolványt és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését 
tanúsító igazolást kell bemutatni. 

Májusban iskola-előkészítő szülői értekezlet tervezünk a beirat-
kozott leendő kisiskolásaink szüleinek.
Február 7-én tartottuk a félévi szülői értekezletet, március 7-én 
pedig fogadóóránkat.

Januártól dietetikust alkalmazunk a Menő menza pályázat kere-
tében, aki felmérte a tanulók táplálkozási szokásait a központi-
lag kiadott kérdőívek segítségével. A kérdőívek eredményeit 
kiértékelte a szülőknek írásban. Ezt követően az egészséges 
táplálkozás alapjairól osztályonként tartott foglalkozást. Már-
ciustól a személyes dietetikai tanácsadások is elkezdődtek, csü-
törtökönként 13-17 óráig, előzetes bejelentkezés alapján.
Február a farsang jegyében telt. Februárban 14-én a hónap felelőse 
Dudás-Bankó Judit néni kézműves délutánt szervezett, melyen 
ajtódíszt készíthettek az érdeklődők. 21-én Activity vetélkedőn 
vettek részt tanulóink, majd az azt követő héten társasjáték partyt 
tartott.
Február 9-én, farsangi 
mulatságot tartottunk isko-
lánk tanulóinak. Közel 50 
diákunk öltött magára ötle-
tesebbnél ötletesebb mas-
karát. Így idén is nehéz fe-
ladat hárult a zsűritagokra, 
akik a pedagógusok, szülők 
és diákok képviselői közül 
kerültek ki. Négy tortával 
jutalmaztuk a legötletesebb, legeredetibb felvonulókat: Bán-
Hannát szabadságszobor, Czupi Annát telefon, Kovács Reginát és 
Violettát bűvész és Pintér Nórát gólya jelmezével. Csokoládéval 
díjaztuk Bálványos Fannit, Molnár Mártont, Rudniczai Kittit és 
Schlott Alexandrát. 

A jó hangulatot csak fo-
kozta a kiváló zene, amelyet 
Tamás bácsi szolgáltatott.
A játékok és a tombolasor-
solások még vidámabbá tet-
ték ezt az estét.
Február 16-án és 19-én 
az iskolarendőrünk tartott 
KRESZ vagy bűnmegelőzés 
témában előadásokat min-
den osztályunknak.

Február 21-én délelőtt tartottuk hagyományos nyílt napunkat, 
ahol minden osztály munkájába bepillantást nyerhettek a szülők. 
Február 22-én mi is megemlékeztünk a Magyar Parasport 
Napjáról. Soós Tamás testnevelő tanárunk szervezésében a 
testnevelés órákon kipróbálhattak egy-egy parasportágat, mint a 
csörgőlabda, fl oorball és vakfutás segítővel.
Március hónapja programját Bán-Németh Ildikó, Lencsésné Cseh 
Katalin, Szalainé Cseh Katalin szervezi. A Menő menza pályáza-
tunk keretében tervezetten megreformáltuk a főzőszakkörünket, 
egészséges ételeket készíthetett minden érdeklődő tanulónk 
pályázatunknak köszönhetően térítésmentesen.
Március 6-án a Kisteleki Bábszínház előadását tekinthették meg 
alsós tanulóink.

Tagintézményünk idén is csatlakozott a Pénz7, azaz a pénzügyi 
tudatosság hete országos programhoz, aminek keretében március 
5-9-ig a felsős tanulóink ismereteit a családi költségvetés, hitelek, 
adósságkezelés témában bővítettük.
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Március 9-én a 4. osztályosok csapata a víz és a mező életközös-
sége témakörben a Bory Jenő Általános Iskolában vett részt verse-
nyen, akik 3. helyezést értek el. Csapattagok voltak: Bán Hanna, 
Czupi Anna, Ozsváth Réka.

Úrhidán a március 15-i megemlékezést a hagyományainkhoz 
hűen projektnappal indítjuk. Ennek keretében az alsó és a felső 
tagozatban is négy állomás feladatait oldhatták meg a diákok ve-
gyes csapatokban. Az alsósok az egyes állomásokon a forradalom 
helyszíneit idézték fel játékos formában, a felsősök pedig nemzeti 
színű díszeket és plakátot készítettek, forradalmi verset írtak és 
TÖRI-totót töltöttek ki. 

A projektnap zárá-
saként közösen 
a Nemzeti dalt, a 
felsősök az általuk 
megírt verseiket sza-
valták és az elkészült 
plakátokat bemutat-
ták. Ezt követően 
az alsósok által 

elkészített nemzeti színű gyümölcssalátával és zöldséges szend-
vicsekkel kínáltunk minden diákunkat a Menő menza pályáza-
tunk támogatásával. Március 14-én 11 órától a falu ünnepélyen 
Bognár Andrea tanárnő szervezésében színvonalas verses-zenés 
műsorral emlékeztek meg diákjaink a forradalom és szabad-
ságharc eseményeiről. 
Március 20-án a Palánta Bábmisszió az alsósoknak a délelőtt 
folyamán tartotta a tavaszi előadását.
A hónap folyamán pár alkalommal reggelente relaxációt tart 
Lencsésné Cseh Katalin. 
Tanulóink fogadalmat tehetnek, hogy a hónap folyamán egész-
ségesebben táplálkoznak, a kiírt szempontoknak megfelelően. 
Plakátkészítő versenyt hirdettünk a hónapban, a nyertes alkotá-
sokkal tervezzük az ebédlő dekorációját.
Nagy örömünkre a második félévben márciustól újra indult a 
fenntartónk támogatásával a lovasoktatás a pedagógiai progra-
munknak megfelelően a 3. és a 6. osztályunkban.

Várható programjaink:
március 19-23. csatlakozás a Happy hét programjaihoz, 
március 27-én egészséggel kapcsolatos előadást tart Lippai Kitti,
március 28-án egészségnap,
április 4-án fordított nap,
április végén fényképezkedés,
április 9-13. digitális témahéthez csatlakozás,
április 11-én Költészet napja közös versmondással,
április 17-én versmondó verseny,
április 23-25 papír- és hulladékgyűjtést,

április 25-én mobilplanetárium (szülői felajánlásokból),
áprilisban az egészség királya, királynője választás hirdettünk,
június 4-én tervezzük a sportnapot;
június 13-án az utolsó tanítási nap,
június 14. pályaorientációs tanítás nélküli munkanap.
Honlapunk megújult, ahol folyamatosan frissülő információkat 
olvashatnak az érdeklődők az www.urhidaiskola.hu oldalon. 
Az Úrhidai Tanulókért és Iskoláért Alapítvány a tavalyi évben ka-
pott 1%-os felajánlásból a tanév végi tanulmányi kirándulását tá-
mogattuk minden tanulónknak. Idén a Denso támogatásával (50% 
önrésszel) interaktív táblát szerez be alapítványunk pályázati tá-
mogatásuknak köszönhetően.
Alapítványunk adószáma: 18490987-1-07, melyre az 1%-os fel-
ajánlásokat megtehetik az előző évekhez hasonlóan. Előre is 
köszönettel:
 Liedermajer Heléna  
 tagintézmény-vezető

Falukarácsony
Az elmúlt időszakban is több 
eseménynek adott otthon a köz-
művelődési intézményünk. A ta-
valyi év végén meleg szeretet és 
béke árasztotta el templomunkat, 
de ugyan úgy a lakosaink szívét 
is az Adventi hétvégék és a Fa-
lukarácsony ünnep alkalmával. 
A negyedik gyertyagyújtás al-
kalmából, közös Falukarácsonyt 
tartottunk a templomban. Rövid 
műsorral kedveskedtek a Nyugdí-
jas Klub tagjai, az Iskola tanulói 

és az Óvoda növendékei az ellátogató érdeklődőknek. Ezúton is 
szeretnénk mindenkinek megköszönni a közreműködését!

Műveltségi vetélkedő
Január elején műveltségi 
vetélkedőt tartottunk a Közös-
ségi Ház Könyvtár termében. A 
megmérettetésre összesen 6 csa-
pat érkezett, hogy a 10 feladatból 
álló „számonkérés” után hazavi-
hessék a legjobbnak járó címet. 
Első helyen a Menő manók csa-
pata végzett, második helyezett a 
„Batmanék” csapata, a harmadik 
helyezett a Malackák lettek.
Köszönjük a csapatoknak ezt a fantasztikus délutánt, reméljük 
lesz még folytatás!

Asztalitenisz bajnokság
2018. január 21-én a sporté és a jó 
kedvvé volt a főszerep a Közös-
ségi Házban. Asztaliteniszt hir-
dettünk, melyre, nagy örömünkre 
sokan ellátogattak. Kicsik és 
nagyok egyaránt jelen voltak az 
eseményen. Egész délelőtt megál-
lás nélkül a labda pattogása és 

a játékosok nevetése töltötte be a Közösségi Ház nagytermét.
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Aki lemaradt az eseményről, ne bánkódjon, minden hónapban 
egyszer asztalteniszezési lehetőséget hirdetünk!

Nőnapi egészségnap – Langalló és 
Lángos Fesztivál március 3-án

A délelőtt folyamán Pereczes Me-
lindával jógázhattak a programra 
ellátogatók, majd ezt követően az 
Úrhidai Táncimádókkal frissül-
hettek fel a résztvevők a Közös-
ségi Házban.
14 órától a tájháznál megleshet-
ték a fi nom lángos, fánk és lan-
galló készítésének rejtelmeit az 
oda érkezők. Jó hangulatba telt 
az idő, a télűzés hagyományit 
követve kiszebábot égettünk, 
amit a résztvevők körbe álltak, az 
asszonyok pedig körbe táncolták. Reméljük mindenki jól érezte 
magát!

Nemzeti Ünnep
Március 14-én ünnepi műsorral 
készültek a Géza Fejedelem Ál-
talános Iskola tanulói, Nemzeti 
Ünnepünk alkalmából, felidézték 
a szabadságharc történését. Az 
iskolások műsorát követően, ami 
a Közösségi Ház nagy termében 

volt látható az ünnepi menet a 
közparkban gyülekezett. Bognár 
József polgármester úr ünnepi 
beszédét követően az Emlékmű 
koszorúzására került sor. A tanu-
lóknak és felkészítő tanárnőnek, 
Bognár Andreának köszönjük a 
műsort!

A Shotokan Dojok Szövetségének éves közgyűlésén került be-
jelentésre, hogy együttműködési megállapodást kötött a Shoto-
kan Stílus Szövetség, a Shotokan Dojok Szövetsége és a Magyar 
Shotokan Karate Szövetség. A hosszú távú stratégia több területen 
is jelentős előrelépést eredményezhet mindhárom szövetségnek.
A közös szakmai munka, edzőképzés, bíróképzés, hazai és 
nemzetközi versenylehetőségek biztosítása mind egy-egy fontos 
szegmense az együttműködésnek. 
2018. január 27-én, Kecskeméten tartotta éves bíró képzését 
a JKA KSZ, amelyen egyesületünket Soós Tamás képviselte. 
Az egész napos elméleti, majd gyakorlati képzést követően a 
részvevők megkapták az éves bírói engedélyt Ippon Shobu verse-
nyeken való bíráskodáshoz. 
Február 10-én, tartottuk szokásos farsangi rendezvényünket,
melyre szinte minden gyermek és felnőtt karatéka jelmezbe bújt. 
A jelmezversenyt szokásosan játék, móka és kacagás követte. Egy 
igazán vidám, családias csapat építő programot sikerült összehoz-
nunk.  
Március 03.-án Ajkán az SKS-SDSZ által megrendezett 7. Sun-
Dome Kupa országos karate versenyre 20 egyesület, közel 180 

versenyzője nevezett.                       
Az Úrhidai Karate 
Egyesület színeiben 
9 karatéka lépett tat-
amira és felkészültségi
szintjüknek megfelelő-
en remekül helytálltak. 
A versenyt megtisz-
telte jelenlétével Shi-
han Juhász Ferenc a 
Magyar Karate Szak-
szövetség alelnöke, az SKS-SKDUN Hungary elnöke is, aki 
elismerően beszélt a verseny színvonaláról. Egyesületünk 
versenyzői 3 arany-, 2 ezüst- és 3 bronzérmet szereztek össze-
sítésben. Kolarovszki Petra elnyerte a „Legeredményesebb 15 
év feletti női versenyző” címet, és megérdemelten vehette át a 
velejáró kupát is. A tavaszi versenyszezon első hazai állomásán 
sikeres rajtot vett kis csapatunk. Várjuk a további szép eredmé-
nyeket!

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván az Úrhidai Karate Egyesület!
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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!

Eitel Judit
06-70/6795-112

Lepje meg szeretteit,
ajándékozzon masszázsutalványt!

Jelentkezzen be még ma!
„Ha nem törődünk a testünkkel, hol fogunk élni?”

Ezúton értesítünk minden kedves érdeklődőt, hogy
kertészetünk áprilistól ismét megkezdi saját 

termesztésű palánták árusítását.
Zöldségpalánta ajánlatunk:

- paprikák
- paradicsomok

- zellerek, káposztafélék
- dinnyefélék

Érdeklődni lehet: Jánosi Zoltán
Cím: Úrhida, Kossuth utca 14/A, 17 óra után

Telefon: 06-20/475-4517
facebook: Jánosi Kertészet

k



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, csütörtök: nincs ügyfélfogadás 
Szerda: 13.00-17.00 óráig
Péntek: 8.00-11.00 óráig
Tel./fax: (22) 364-514

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

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

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

Családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálat ügyfélfogadási rendje:
Az úrhidai polgármesteri hivatalban:
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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