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ÚRHIDAI TÜNDÉRKERT ÓVODA FŐZŐKONYHA 
KAPACITÁSBŐVÍTÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE.

A növekvő gyermeklétszám, a kötelező óvodáztatás 
várható hatása és a gazdaságos üzemeltetési költsé-
gek elérése miatt 2013-ban a képviselő-testület célul 
tűzte ki az óvoda épület komplex fejlesztését, melyet 
2014-ben a Belügyminisztérium 30 millió forintos
támogatásával, közel 70 millió forint önerő vállalásával 
sikerült részben megvalósítani. A fejlesztés keretében 
két csoportszobával és a hozzá tartozó létesítmények-
kel bővült az intézmény, valamint a meglévő óvodaépü-
let energetikai korszerűsítése is megtörtént. Sajnos az 
óvodában működő főzőkonyha kapacitásbővítését és 
korszerűsítését a képviselő-testület már nem tudta vál-
lalni. 

A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel 
és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – 
2015 márciusában pályázatot hirdetett a gyermekétkez-
tetés feltételeit javító fejlesztések támogatására.
Támogatást kaphatnak az önkormányzati fenntartású, 
óvodai gyermekétkeztetést szolgáló főzőkonyha és 
kapcsolódó kiszolgáló létesítmény létrehozása vagy 
bővítése, fejlesztése érdekében benyújtott pályázatok. 
A képviselő-testület egyhangú döntése értelmében a 
pályázat benyújtásra került.

A főzőkonyha működését az épület átadásával egy 
időben, 1988-ban kezdte meg. Kapacitása, felszerelt-
sége az akkori igényeket megfelelően kielégítette.
A konyha felszereltsége kb. 150. fő ellátását biztosí-
tottja. A demográfi ai folyamatok miatt, az intézmények 
növekvő igényeit, valamint a konyhatechnológiában 
beállt változásokat nem sikerült a képviselő-testületnek 
rendezni. 

A konyha biztosítja az óvodai, iskolai, gyermekétkez-
tetésen túl a szociálisan rászorulok, nyugdíjasok, intéz-
ményi dolgozok és vendég étkezők ellátását, ami napi 

szinten meghaladja a 200 főt. A kötelező óvodai ellátás-
sal további emelkedés várható, ezért kapacitás tekinte-
tében szeretnénk elérni a 220 adagot. 

Bár maga az épület energetikai korszerűsítése a tavalyi 
esztendőben megtörtént, de az eszközök cseréje a 
korszerű táplálkozást segítő technológia fejlesztésével, 
valamint a burkolatok cseréje, víz, gáz, villany hálózat 
felújítása szükségszerű lenne. Az új és modern gépek 
energetikai besorolása már a mai kornak megfelelő, így 
jelentős megtakarítást lehet majd elérni. A beruházás 
Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-bizton-
sági felügyelők által történt ellenőrzés során készült 
jegyzőkönyv megállapítása szerint is indokolt és feltét-
len szükséges.
 Bognár József
 polgármester

Hirdessen
az Úrhidai 
Hírekben!

 

1/1 oldal   10.000 Ft
1/4 oldal     3.000 Ft
1/2 oldal     5.000 Ft
1/8 oldal     2.000 Ft

Bruttó áron
Hirdetésfelvétel: Polgármesteri hivatalban
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Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Ma már mindenki előtt általánosan ismert az a sajnálatos 
tény, hogy egyre többen tapasztalhatják meg a gyomnövé-
nyek által kiváltott allergia kellemetlen tüneteit, melyek
ellen életkortól és nemtől függetlenül senki sincs bizto-
sítva.
Természetesen a kockázatot teljesen megszüntetni nem tud-
juk, de kérem, tegyünk meg mindent azért, hogy települé-
sünk az allergiával küszködők számára is élhetőbbé váljon.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 
2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdés szerint „a 
földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az in-
gatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását meg-
akadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs 
időszak végéig folyamatosan fenntartani.”

Fenti rendelkezés betartását belterületen a település 
jegyzője, illetve a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, 
külterületen a körzeti földhivatal a megadott határnap 
elteltével folyamatosan ellenőrzi.

Önkormányzatunk mindig is nagy hangsúlyt fektetett a köz-
területek, önkormányzati tulajdonban lévő területek rend-
ben tartására, és erre a jövőben is kiemelt fi gyelmet fordít.
A tiszta, rendezett településkép mindannyiunk érdeke.

Úgy vélem, minden hatósági intézkedésnél hatékonyabb 
megoldás, ha ki – ki a saját portáján, önmagáért és a 
környeztében élőkért felelősséget vállalva időben elvégzi a 
szükséges munkálatokat.
 Bognár József
 polgármester

A Tündérkert Óvoda hírei
Április végén tartottuk az óvodai beirat-
kozást, mivel 2015 szeptembertől kezdődik 
a kötelező óvodáztatás (azoknak a gyer-
mekeknek, akik 2015. augusztus 31-ig 
betöltik a 3. életévüket) nagy fi gyelmet fordítottunk a
fi gyelemfelhívásra.

A 2015 /2016-os nevelési évben a várható gyermeklétszá-
munk 86 fő – 88 fő. Az intézmény bejárati ajtóján kifüggesz-
tésre kerültek a csoportbeosztások, amelyek hamarosan az 
ovi honlapján is elérhetőek lesznek. 
Terveztük az egységes óvoda- bölcsőde kialakítását, de a 
csekély érdeklődés miatt ez nem valósulhatott meg! Azon-
ban a jogszabály engedi (lehetőségünk is van rá), hogy 
felvehető az a gyermek, aki fél éven belül betölti 3. életévét.

Május elején az édesanyákat köszöntöttük, ez alkalom-
mal sem közös ünnepséggel, hanem meghitten személyre 
szólóan. 

Május 15-én rend-
őrségi délelőttöt 
tartottuk, két rend-
őrautót is kipróbál-
hattak a gyerekek, 
sok fontos infor-
mációt kaphat-
tak a rendőrök 
munkájáról!

Május 20-án csatlakoztunk az iskolai sportnaphoz, Rubos 
Kati vezényelte a közös tornát.

Május végén kirándultunk, mind a négy csoport ellátogatott 
a Tropicariumba ahol eltöltöttek egy délelőttöt. Az autóbusz 
költségeket nagyrészt a farsangi bevételből fi nanszíroztuk.
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Az évzáró műsorok keretében mutatták be, az év közben 
tanultakat a kicsi Katicák és a középsős Sünik.

 A két nagycsoport (Cica és Méhecske) évzáró – búcsúzó 
műsorral köszöntek el az óvodától a pajtásoktól, az óvoda 
dolgozóitól.
21 gyermek kezdi meg az általános iskolai tanulmányait 
szeptembertől.

Június első szombatján, gyermeknapon vártuk az óvodá-
sokat, és nagy örömmel fogadtuk a régen látott, már isko-
láskorú gyermekeket, és szüleiket. A gyermeknap keretén 
belül fogadtuk a szabadbattyáni óvodásokat az ovi-foci 
tornán, amely a két település, az intézmények, szülők jó 
kapcsolatát is erősítette.

Június 12-én rendeztük az első apák napját óvodánkban, 
vidám, játékos programra invitáltuk az apukákat. Fer-
geteges hangulat, aktív részvétel, nagy versengés, sok neve-
tés jellemezte. A végén a résztvevők jogosan, elnyerték a 
„legbevállalósabb apuka” címet.

Tájékoztatom a szülőket, a lakosságot, hogy folyamatosan 
gyűjtjük egész évben a papírhulladékot és Pet palackot 
a hivatal felöli udvaron elhelyezett kék és fekete konté-
nerekben! Az óvodán belül is szelektíven gyűjtjük a hulla-
dékot, a gyerekeket ez által is a tudatos környezetvédelemre 
neveljük zöld óvodaként! 

A dm (Drogeria Markt) felhívására a kreatív Süni cso-
portos gyerekek és óvó nénik alkottak mesét Tóni ken-
gururól és a napvédelemről. Ezzel nyertek 50 db naptejet, 
színező füzeteket, társasjátékokat. Gratulálunk nekik!
A naptejeket folyamatosan használjuk a gyermekek bőrének 
védelmében! 
Július 31-én (pénteken) nevelés nélküli munkanapot tar-
tunk!

Az intézmény augusztus 01-től augusztus 31-ig teljes 
körűen zárva tart! Óvodai ügyek intézése augusztus 25-től!
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Régi óvodásainkat augusztus 31-től (hétfő) fogadjuk, 
az új ovisokat szeptember 1-től (kedd) várjuk! A új ki-
csik fogadásához szükséges 3 napnál nem régebbi orvosi 
igazolás, régi ovisainknál a szülői nyilatkozat – amit az 
óvodában az első nap reggelén megtehetnek a szülők!

Szeptember első tanítási napjának reggelén a hagyomány-
oknak megfelelően a 8. osztályosok kísérik át jelképesen az 
elsősöket az óvodából az iskolába!

Ezúton is köszönetet mondunk a szíves segítségért, tá-
mogatásokért, 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 fel-
ajánlásaikkal! 

Évnyitó szülői értekezletek időpontjai:
- Méhecske (kiscsoport) és Cica (vegyes csoport) augusz-

tus 27-én (csütörtökön) 16 óra
- Katica (középső csoport) szeptember 8-án (kedden) 16 

óra
- Süni (nagycsoport) szeptember 9-én (szerdán) 16 óra

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

 Bozsák Szilvia
 óvodavezető

Iskolánk hírei
Az előző számban közöltek óta a Géza Fejedelem Általános 
Iskolánkban a következő eseményekről számolunk be. 

Idén már hatodik alkalommal rendezte meg az OÉTI a víz-
fogyasztást népszerűsítő Happy-hét programját 2015. már-
cius 23-27. között, amelyen iskolánk is részt vett. Legfőbb 
célja, hogy a vízbevitel mennyisége nőjön, míg ezzel ellen-
tétben a cukros, szénsavas üdítők fogyasztása csökkenjen, 
hiszen így megelőzhető a fi atalkori elhízás.

Több izgalmas feladattal készültünk iskolánk tanulói 
számára. Saját szórólapot készítettek a diákok, a tanórákon 
kizárólag víz bevitelére volt lehetőség. Alsó és felső tago-
zaton egyaránt 45 perces oktatást tartottunk a folyadék-
pótlásról. Rajzversenyt és divatbemutatót hirdettünk, ahol 
sok érdekes mű érkezett természetesen vizes palackkal 
fűszerezve. Az alsósok számára csapatokban sportversenyt 
rendeztünk, ahol 1 literes vizes üvegek felhasználásával 
teljesítették a gimnasztikát, az akadálypályát, és a célba 
dobást. Újdonság volt idén, hogy iskolánkban fl ash mo-
bot is szerveztünk a vízfogyasztás népszerűsítésére. Ez az

esemény jó alkalom volt arra, hogy felhívjuk a fi gyel-
müket a gyerekeknek arra, mivel veszíthetünk vizet, illetve
hogyan lehet azt pótolni.

Márciusban a Vörösmarty Mihály Művelődési Ház és 
Könyvtár Mit jelent neked a Húsvét? rajzpályázatot hir-
detett meg, ahol II. helyezést ért el Magyar Alíz és III.
helyezettek lett Grabecz Hanna és Székelyi Éva tanulóink. 
Felkészítő tanáruk Agócs Kinga.

Április hónap programjait magyartanárunk, Liszi Katalin 
és Kissné Körmendi Elvira bonyolította le. Április 10-én a 
költészet napja alkalmából közös versmondást szerveztünk, 
ahol József Attila verseket szavaltunk osztályonként. 

Április 9-én Kokavecz Péter 5. osztályos tanulónk első 
helyezést szerzett a Rákóczi-kupa matematika versenyen. 
Felkészítő tanára Szabó Gyöngyi. Április 15-én vettek részt 
az 5. osztályosok csapata a Világnyelvész megyei idegen
nyelvi vetélkedőn, ahol III. helyezést szereztek. Csapattagok 
Csizmadia Máté, Knauer Csenge és Kokavecz Péter voltak. 
Felkészítő tanáruk Bán-Németh Ildikó.

Április 16-17-én lezajlott a leendő elsősök beiratkozása. 
Örömteli hír, hogy jövőre 15 tanulóval indítjuk első osztály-
unkat. Az elsősök osztályfőnöke Kissné Körmendi Elvira 
tanító néni lesz. 

Április 17-én iskolánk tanulói fogászati szűrővizsgálaton 
vettek részt. Aznap délután a hagyományokhoz híven Ki 
mit tud műsorunkat rendeztük meg, ahol színes változa-
tos előadással szórakoztattuk az érdeklődő közönséget. Az 
előadáson furulya, színjátszó, táncszakköröseink és ének-
karosaink adtak ízelítőt abból, amit idén tanultak.

Április elsején tartottuk hagyományos fordított napunkat. 
Április 17-én vettek részt felsős diákjaink a Chernel
István Természettudományi Vetélkedő döntőjén, ahol 
Németi Lídia 7. osztályos tanulónk 4. helyezést ért el. 
Felkészítő tanárok Bán Balázs és Liedermajer Heléna volt.
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Április 18-án a Szülői Munkaközösség elnöke Kokaveczné 
Eitel Judit szervezett jótékonysági bált az iskola támoga-
tására.

Április 20-22 között rendeztük tavaszi papírgyűjtési
akciónkat, ahol közel 3 tonna papírt gyűjtöttek diákjaink. 
A legtöbbet a negyedik és a hatodik osztály gyűjtötte. Az 
ebből befolyt összeget a gyűjtés arányában az osztály-
pénzbe osztottuk vissza. 

Április 21-én versmondó versenyt tartottunk, melynek 
témája a növények volt. Sok résztvevővel szép szavalato-
kat hallottunk, közülük is a legjobbak voltak: Farkas Réka,
Kubicsek Réka, Szalay Dominik, Barabás Miriam, Csizma-
dia Máté Noel. Jutalmul könyvet és oklevelet kaptak.

Április 22-én zajlott le a Természet-Ember-Környezet 
verseny megyei döntője, ahol 4. helyezést ért el Csizmadia 
Máté és Knauer Csenge csapata. Felkészítő tanárok: Bán 
Balázs és Liedermajer Heléna. 

Április 23-án Székesfehérváron Kerékpáros Közlekedési 
Versenyben vettünk részt. Alsós csapatunk III. helyezést 
ért el, ahol a csapattagok Belányi Liliána, Érsek Katalin, 
Kolonits Kristóf és Szalay Dominik voltak, míg a felsőben 
Knauer Csenge ért el III. helyezést. Felkészítő tanáruk Tatár 
Attila technika tanárunk volt.

Hónap folyamán házi helyesírás versenyt hirdettünk. Első 
helyezést értek el a helyesírás versenyen Szabó Eszter, 
Barabás Sára, Farkas András, Barabás Miriam, Knauer 
Csenge, Magyar Alíz, Kossovics Lili és Császár Elena. Az 
ő jutalmuk is könyv és oklevél volt.

Április 28-án Székesfehérváron 4. osztályosaink vettek 
részt informatika versenyen. Harmadik helyezést ért el 
Érsek Katalin, akit Takács Mónika tanárnő készített fel a 
Paint vetélkedőre. 

Április 29-én, a Föld Napja megünneplése keretében isko-
lánk alapítványának 100%-os támogatásával Budapestre 
látogattunk  a Természettudományi Múzeumba. A legkiseb-
bek autóbusszal, míg iskolánk nagyobbik része vonattal,
illetve Budapesten metróval utazott a múzeumhoz, ahol 
az alsó tagozatosok az állandó kiállításokat tekintették 
meg, többek között megismerkedve az élet fejlődésével, a 
dinoszauruszok korával, illetve fantasztikus ásványok és 
kőzetek között barangolhattak. Felsős diákjaink egy miszti-
kus világba nyerhettek betekintést, amelyet egy világszerte
is szenzációsnak mondható múmiavilág című interaktív 
kiállítás révén ismerhettek meg. A múzeumi program végez-
tével a kisebbek egy remek játszótéri kaland után térhettek 
haza, míg a nagyobbak még hajózhattak egyet Budapest 
legszebb részein, kihasználva, hogy a fővárosi utazáshoz 
váltott bérletünk ezt is lehetővé tette. Tanulóink egy remek 
hangulatú és sok élménnyel és új ismerettel teli kirándulá-
son vehettek részt.

Május elején a hagyományokhoz híven az anyák napját osz-
tálykeretben tartottuk alsóban az osztályfőnökeink vezeté-
sével. 

Május 5-én Vigyázz, kész, pénz! vetélkedő középdöntőjébe 
bejutott a hetedik osztályos csapatunk, akik Győrben má-
sodik helyezést értek el. Felkészítő tanáruk Szabó Gyön-
gyi volt, csapattagok Kossovics Lili, Németi Lídia, Németi 
Sámuel, Soós Benedek, Urbán Krisztián.
Május a sport hónapja volt, Kátay Zsanett tanárnő szervezé-
sében.
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A hónap folyamán alsós labdarúgás és minden diákunknak 
pedig célba-kosárra dobó versenyt rendezett a tanárnő.
Attila bácsi kerékpáros közlekedési versenyt hirdetett 
május végén. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók verseny-
helyzetben próbálhassák ki erőnlétüket, tudásukat, érez-
zék a versenyszámok közösségépítő hatását. 2015. 05. 21-
én megrendezésre került a már évek óta megszokott nap, 
a sportnap. Vegyes korosztályú csapatok haladtak az ál-
lomások között. Feladatok között szerepelt: futóverseny, 
távolugrás, célba rúgás, fl oorball, szökdelés, kosárra dobás, 
de volt kötélhúzás, váltóverseny és célba dobás is. A nap 
végén eredményt hirdettünk a futó versenyszámban, akiket 
éremmel és oklevéllel jutalmaztunk. A legsportosabb tanuló
alsóban Bán Hanna, felső tagozaton Dőry Dániel, akik a 
vándorkupát vihették haza. 

Május 13-án, szerdán a győri AUDI gyárban voltunk 
gyárlátogatáson a 6-7-8. osztályosokkal. A Fejér Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett „Iparkodjunk 
gyerekek!” címmel megrendezett szakmaismereti verse-
nyen különdíjként nyerték 7. osztályos tanulóink. Kosso-
vics Lili, Németi Lídia, Németi Sámuel, Urbán Krisztián. 
A versenyen 10 csapatból 5. helyezést értek el, csak néhány 
ponttal lemaradva az elsőktől. A különjáratos buszt és a 
kirándulás teljes összegét a Fejér Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara fi zette.

Intézményünk idén csatlakozz az MLSZ futball utánpótlást 
támogató Bozsik programhoz, aminek keretében tanéven-
te több alkalommal a különböző korcsoportos tanulóinkat 
elszállították a Sóstói Stadionba, ahol a környékbeli isko-
lákból, településekről érkező csapatok körmérkőzéseket 
játszhattak. A programban résztvevő iskolaként a tanév vé-
gén 50.000 forint értékben választhattunk sporteszközöket. 
Június 6-án bonyolítottuk le gyermeknapunkat a falugyer-
meknap részeként, amit a Szabadidőparkban került megren-
dezésre. A célbadobástól a lisztfújó versenyen át a fűszer- 
és gyógynövény felismerésig igen sokféle versenyt, játékos 
és szellemi vetélkedőt és arc és testfestést is szerveztünk, 
amiken minden évben nagy lelkesedéssel vesznek részt 
gyermekeink.
   

Június 10-én, szerdán kiváló időjárási körülmények között 
tettünk sokszínű tanulmányi kirándulást a felsősökkel Tata, 
Tatabánya környékén az alapítványunk támogatásával. 
Elsőként „Samut” a vértesszőlősi előembert látogattuk meg, 
majd egy csodás hajókiránduláson vettünk részt a Tatai
Öreg tavon, amit kiegészítettünk egy kis fagylaltozással. 
Ezek után nagyon érdekes szakvezetéssel egybekötött láto-
gatást tettünk a Tatabányai Bányamúzeumba, ahol a föld alá 
is lemerészkedtünk. Itt a múzeumban betekintést is nyer-
hettünk a múlt század eleji iskolai körülményekbe is, hiszen
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egy korhűen berendezett osztálytermet nézhettünk meg. 
A kirándulás záró programjaként kalandos túrát tettünk a 
tatabányai Turul Emlékműhöz, illetve a közelében található 
Szelim barlanghoz, ahol teli torokból kipróbálhattuk a bar-
lang akusztikáját.

Június 11-én az alsósokkal kirándultunk. Gárdonyban 
élvezetes, játékos várvédő játékokban vettünk részt, akik 
hősiesen helytálltak a vitézi próbán esküt tettek és okleve-
let kaptak. Ezután Gárdonyi Géza szülőházát látogattuk 
meg, ahol az író kézírásán kívül titkosírását is megismer-
hettük. Majd a Katonai emlékparkban a pákozdi csata jele-
neteit látogattuk, lövészárkokban jártunk, a békefenntartó 
katonákat néztük meg, és élvezetes repülőgép vezetésben 
vettünk részt szimulátor segítségével.
A Sukorói Tájmúzeumban növény- és Állatvilággal
ismerkedhettünk, a kilátóból megcsodáltuk a környék táját.  
Befejezésül a fa játszótéren, jó levegőn, nagy térben kifut-
károztuk magunkat.
Sok szép élménnyel, ismerettel tértünk haza. Köszönet min-
denkinek, aki az alapítványt támogatta, mert a kirándulás-
nak a költsége alapítványi pénzből került kifi zetésre.

A Bendegúz Akadémia éves levelezős versenyén matemati-
ka tantárgyból Csizmadia Máté Noel arany fokozatot ért el.
Az utolsó tanítási napunk június 11-én volt. A ballagás és 
tanévzáró ünnepségünket június 20-án tartottuk. Az ott el-
hangzottak közül a tanévre vonatkozó néhány fontos dolgot 
kiemelnék. 
Iskolánk tanulmányi átlageredménye magas 4,13, az al-
sóban 4,39 a felsőben 3,87. Lezárult a nyolcadik osztályo-
sok pályaválasztása is. Nagy örömünkre minden tanulót fel-
vettek valamilyen középiskolába a rendes felvételi eljárás 
keretében, többségüket első vagy második helyen. 
Tanulmányi vagy versenyeredményük, magatartásuk vagy 
szorgalmuk miatt a következő tanulókat jutalmaztuk egy-
egy könyvvel és oklevéllel.
Kitűnő lett az első osztályból Bán Hanna Júlia, Czupi Anna, 
Farkas Réka, Lukácsi Míra Boróka, Ozsváth Réka, Rédli 
Szonja, Schlott Alexandra, szabó Eszter, a második osztály-
ból: 
Barabás Sára, Lukácsi Dóra, Majorosi Zsófi , Papp Milán, 
Nagy Noel a harmadik osztályból Grabecz Hanna, Magyar 
Míra Anna, Soós Barnabás Marcell, Szabó Nóra Andrea, 
Szilágyi Panna, a negyedik osztályból Barabás Miriam, 
Sági Kata, az ötödik osztályból Csizmadia Máté Noel, a 
hatodik osztályból Magyar Aliz Jázmin, Szalay Alexandra, 
a hetedik osztályból Németi Lídia. 

Versenyeken elért helyezése miatt igazgatói dicséretben 
részesítettük az alábbi tanulóinkat: 
Rédli Szonja, Bán Hanna Júlia, Barabás Sára, Kosssovics 
Máté, Bodnár Benjámin, Grabecz Hanna, Szilágyi Panna, 
Szab Nóra Andrea, Kolonits Kristóf, Szalay Dominik, 
Barabás Miriam, Kenessey Martin, Németi Benjámin, Hor-
váth Liliána, Érsek Katalin, Belányi Liliána, Knauer Csenge 
Anita, Kokavecz Péter, Csizmadia Máté Noel, Székelyi 
Éva, Magyar Aliz Jázmin, Török Alexia Regina, Németi
Lídia, Németi Sámuel, 

Nyári napközis tábort tartanak pedagógusaink június 22-től 
július 3-ig a kiküldött program alapján.

Néhány közérdekű közlemény: A tankönyvosztás várhatóan 
augusztus végén lesz. Idei változás, hogy a tankönyveket 
csak a szülő veheti át, amikor a számlát megkapja, melyet 
szeptember 15-ig kell kiegyenlíteni. A könyvosztáskor kér-
jük leadni a kedvezményes, ingyenes tankönyvre jogosul-
taknak az igazolást. A következő tanév első napja szeptem-
ber 1., hétfő. Szokásainkhoz híven az első órában lesz a 
tanévnyitó ünnepség, ezért mindenki ünneplőben jöjjön.
A többi óra osztályfőnöki lesz.
Mindenkinek jó pihenést kívánok a nyári szünetre, és a 
gyerekeket várjuk vissza kipihenten szeptember elsején!

                 Géza Fejedelem Általános Iskola nevelőtestülete
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Családi nap és II. Falusi olimpia 
Úrhidán

A reggeli borult ég ellenére folyamatosan gyülekezett a falu 
apraja-nagyja a rendezvényre, ahol 13+1 feladatot hajthat-
tak végre a különböző helyszíneken kialakított állomáso-
kon helybeli fi atalok segítségével: volt egyebek mellett 
kötélhúzás, erőpróba petrencés rúddal, talicskázás, ugráló 
kötelezés és sodrófahajítás. A fekvőtámasz felmérés és 
rönknyomás mellett zsákbanfutás, medicinlabda-dobás és 
furfangos fejtörők szórakoztatták a résztvevőket. A rendez-
vényen az érdeklődők a Falusi Olimpia versenyszámai mel-
lett a II. Sárrét Mezei Futóversenyre és a futball tornára is 
nevezhettek. 

       

A II. Falusi Olimpián felnőttek, gyermekek, sőt egész csa-
ládok is rajtvonalhoz állhattak, hisz különféle versenyszá-
mokban mérhették össze erejüket a sportolni vágyók. Népi 
ügyességi játékokban, csapatjátékokban, erőpróbákban is 
megmérettethették magukat a versenyzők. A programok 
során nem csak izmaikat acélozhatták a részvevők, hanem 
kreativitásukat is kipróbálhatták a rendezvényhez kap-
csolódó családi napra kilátogatók. A sport programokat 
kézműves foglalkozás, sétakocsikázás, lovagoltatás és a 
Géza Fejedelem Általános Iskola színjátszó csoportjának 
mesejátéka is színesítette.

II. Sárrét Mezei Futóbajnokság eredményei: 
• Gyerek / lány kategória: 1. Hegyi Noémi Anna  
 2. Grabecz Hanna     
 3. Estelecki Mercédesz  

• Gyerek / fi ú kategória: 1. Kossovics Máté 
 2. Rédli Máté    
 3. Soós Barnabás

• Felnőtt / női kategória: 1. Rédli Nikolett
 2. Hámori Gabriella   
 3. Bálványosné Bakai Andrea 
 

• Felnőtt / férfi  kategória: 1. Tóth Ádám
 2. Dömös Róbert    
 3. Estelecki Balázs

Falusi Olimpia díjazottai:   

Erőfeszítés – Major Balázs
Futrinka utca – Dömös Róbert   
Felemelő – Urbán Krisztián
Eszközös – Huják Eszter
Páros élet – Bánhalmi Tibor
Tömött gömböc – Szabó Zoltán
Célzás – Rédli Nikolett, Budai Izabella
Szemtorna – Bátor Blanka
Nyomás – Major Balázs
Muszklimozgató – Huják Attila
Agytorna – Estelecki Mercédesz
Ugrifüles – Rédli László
Szekér út – Belányi László
Konyhai praktikák – Major Balázs 

A „Legsportosabb család” cím győztese: a Major család.

Nyárköszöntő Gyermeknap

Az idei évben június 6-án a Szabadidő Parkban rendeztük 
meg ezt az eseményt. A rendezvény fő célkitűzése, hogy
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egyformán jól szórakozhassanak kicsik,- és nagyok, velük 
együtt természetesen a szülők, nagyszülők is. Akik nagyon 
szívesen jöttek és kísérték a kisebbeket.

Már reggel 8 óra előtt elkezdődött a nyüzsgölődés, percről 
percre gyűltek az izgatott gyerekek. Megérkezett a Dog 
Plusz Egyesület, a kutya bemutatóval, ahol nem csak meg-
csodálhatták, hanem simogathatták, játszhattak a kutyu-
sokkal. Óriási élményt adott nekik. Nem késlekedett Andi 
bohóc sem, aki sok-sok színes lufi ból állatokat varázsolt a 
gyermekeknek, hosszú sorban, türelmesen kivárták, hogy 
legyen mindenkinek lufi  állatkája.

A hűvösben fapadokon, asztalokon arcfestés zajlott ez is 
nagyon nagy sikerrel. Sorra jöttetek a meghívott vendégek, 
a lovasok, a Veterán autósok és motorosok is meglepték 
Úrhida kicsinyeit és nagyjait. Ugyan ekkora élmény volt 
a lovaglás, melyet a lovak tulajdonosai bonyolítottak, és 
vigyáztak a gyermekek épségére. A programot színesítette 
még a kötélhúzás, agyagozás, lisztfújás, kerékpár ügyességi 
játékok, ugráló kötél verseny és persze az elmaradhatatlan 
légvár, amiből idén is kettő volt, hogy a legkisebbek sem 
maradjanak le erről a közkedvelt játékról. Az egész napos 
program már-már elmaradhatatlan része volt az óvodai és 
az iskolai focibajnokság, ahol kiosztották a győztes csapat-
nak a kupát, de a többiek is kaptak érmeket, emléklapokat. 

Az árnyékos kiülőben számtalan társasjátékkal játszhattak, 
akik már elfáradtak a napon. A hűsítő italról, és az ebédről 
az Önkormányzat gondoskodott, hogy egy gyermek sem 
maradjon éhes, vagy szomjas ezen a szép és vidám napon. 
Volt itt lekváros kenyérevő verseny, zene-bona, vigadalom. 
Ebédre virslit, kenyeret, mustárt, lángost, szörpöt kaptak 
a gyerkőcök. A játékok jutalmaként csokikat, és az egész-
séges müzli szeleteket zsebelhették be. Mindenki nagyon 
jól érezte magát. Csak úgy repült az idő, észre sem vették, 
hogy már késő délután van, és véget ért az idei Gyermek-
nap. Jövőre is szeretettel várjuk kedves kis lakosainkat!

A Közösségi ház programjaiból   

Minden hónapban kézműves foglalkozást tartunk a Közös-
ségi Házban, márciusban húsvétváró kézműves fog-
lalkozást tartottunk, április végén az anyák napja volt a fo-
glalkozás témája, május végén, pedig a nyári papírvirágot 

készítettünk. Továbbra is 
várjuk kicsiket és nagyokat 
egyaránt!
  
Teleházunkban lehetőséget 
biztosítunk, a közös já-
tékokra a számítógépeken, 
illetve foglalkozásokat tartunk a szövegszerkesztő prog-
ramról, az internet használatáról és további hasznos tudni-
valókról. Célunk az internet klubbal a lakosok ismereteinek 
bővítése, új kapcsolatok kiépítése és persze a gyerekek 
szórakoztatása. 

Május 8.-án egy játékos délutánra invitáltunk településünk 
lakóit a Közösségi ház nagytermébe. A játékos kedvűek egy 
remek hangulatú, tudást igénylő népszerű társasjáték inter-
aktív változatát próbálhatták ki. Minden megjelent csapat 

alaposan kitett magáért. 
Szinte végig fej-fej mel-
lett haladtak a cél felé és a 
legutolsó mindent eldöntő 
kérdés hozta meg végül is 
a győzelmet a Babi néniék 
nevű csapatnak. 

Filmklub
Május 22.-én közös fi lmnézésen vehettek részt azok, akik 
társaságban szerettek volna megnézni egy klasszikust az 
elmúlt évekből. Közkívánatra a Jégkorszak című rajzfi lm 
került bemutatásra. Vidám hangulatban, szinte nagy mozis 
érzésekkel zajlott a vetítés. A fi lm megtekintését követően 
rövid beszélgetés keretében a jelenlevők értékelték a bemu-
tatott fi lm mondanivalóját és a történelmi korszakot.
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Meghívó
Úrhida Község Önkormányzat szeretettel meghívja Önt és kedves 

családját 2015. augusztus 14-16-án megrendezésre kerülő

XIII. Úrhida Napok 
programsorozatra.

Programterv

2015. augusztus 14. (péntek): 
Tájház:
18 óra Megnyitó 
 
Szabadidőpark:
20:00 óra EVM Rock együttes műsora
22:00 óra DISCO DJ. Gömbee

2015. augusztus 15. (szombat)
Szabadidőpark:
8:00 óra XVI. Úrhida Vándorkupa futballtorna
 X. Úrhidai Csülök fesztivál
  Főzőverseny / mindegy mit, csak csülökből
13:00 óra Ebéd
14:00 óra Díjátadás
15:00 óra XVIII. Kistérségi Nyugdíjas találkozó
 Önkormányzati kitüntetések átadása 
16:00 óra Ihos József műsora
17:00 óra Tehetséges fi ataljaink
19:00 óra BOKA és a KLIK együttes fergeteges rock & roll műsora
21:00 óra L.L. JUNIOR műsora
21:40 óra Demons Of Hessa Gótikus Hastánccsoport műsora
22:00 óra Tűzijáték
22:10 óra Pálya bál kifulladásig. (Hutvágner Péterrel, Nagy Zoltánnal)

Egész nap ingyen légvár a gyerekek részére!
2015. augusztus 16. (vasárnap)
09 órától  IV. Úrhida Kupa Póni Klub Regionális Minősítő verseny
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Karateklub élete
A 2015. május 9-én Kartalon megrendezett 4. Galga-SZAC 
Kupa - nemzetközi karate versenyre, 4 nemzet (Anglia,
Románia, Magyarország és Szlovénia) 20 klubjának
közel 400 nevezése érkezett be. Külön öröm volt, hogy a 
Wado-Ryu klubok mellett idén is részt vettek a Shito-Ryu,
Shotokan és Wado-Kai stílusok képviselői is emelve a 
verseny színvonalát. A verseny főbírája Shihan Shibamori 
Kando (9. Dan) volt. Az eseményt Sensei Rostás Tibor (6. 
Dan) a WUKF európai alelnöke is megtekintette.

A Karate Senshi Kyokai 8 versenyzője lépett tatamira és 
mindenki felkészültségi szintjének megfelelően remekül 
helytállt, a 6 arany, 4 ezüst és 4 bronzérem magáért beszél. 
Versenyzőink sikeres szereplésének köszönhetően a 20
csapat közül összesítésben a 7. helyen zárt egyesületünk.
A verseny szint felmérő volt minden nevező csapat számára 
a júniusi belgiumi Herstalban megrendezésre kerülő Gyer-
mek, Kadett és Junior Európa Bajnokság előtt.      

A WUKF világszövetség 2015. június 5-7. között rendezte 
meg Gyermek, Kadett és Junior Európa Bajnokságát Bel-
giumban Herstal városában. A 24 nemzet, 40 karate szövet-
ségét felvonultató mezőnyben a Shotokan Dojok Szövetsége 
az előkelő 6. helyet szerezte meg, maga mögé utasítva nagy 
karate múlttal rendelkező szövetségeket. Az 1287 egyéni és 
119 csapat nevezés közel 900 versenyzője sorakozott fel a 
megnyitón, ahol érdekes táncos és énekes produkciót láthat-
tunk. A versenyt megelőző napokban egyesületünk vezetője 
részvett a szokásos bíróképzésen, ahol ismét sikeres bírói 
vizsgát tett. A verseny színvonalára nem lehetett panaszunk, 
hisz szinte minden kategóriában 30-40 versenyző indult, 
soraikban korábbi versenyek Európa és Világbajnokaival. 
Egyesületünk fi atal versenyzője Kolarovszki Petra izga-
tottan készülődött a megmérettetésre, mivel tavasszal kor-
csoportot váltott. A kadetteknél nincs övfokozati csoport 
megbontás, itt együtt versenyeznek a fehér övesek a fekete 
övesekkel. Petra narancs öve ellenére kata versenyszám-
ban a közép mezőnyben végzett, ami remek teljesítmény. 
Másnap a kumite versenyszámok következtek, ahol ügye-

sen menetelt ifjú sportolónk, 
de a későbbi döntős román 
versenyző útját állta, így nem 
sikerült Petrának a dobogóra 
állnia ezen a versenyen. De 
sok tapasztalattal és élmény-
nyel tértünk haza, ahol vár 
mindenkit a következő pró-
ba, az övvizsga. Reméljük a 
felkészülést egy sikeres vizs-
ga követi és boldogan me-
het minden kis karatékánk a 
megérdemelt nyári pihenőre!

Polgárőr hírek
Mi jelent a SZ. E. M rövidítés?

Szomszédok Egymásért Mozgalom

Tulajdonképpen egy nagyon egyszerű dolog. Szinte min-
denki részt vesz benne, tudtán kívül is, amikor kinéz ott-
hon az ablakon, vagy mondjuk, kinti munkát végezve 
megkérdez valakit, akit még nem látott arra járni, hogy kit 
keres. Apró, mindennapos cselekedetek, amelyek a kisebb 
településeken mindennaposak, hisz az ott lakók ismerik 
egymást, feltűnik, ha idegen jár arra. Egymás közelében 
lakók veszik a fáradságot, és szóba állnak a szomszédok-
kal a cél érdekében: egymás dolgainak, ingatlanának fi gye-
lése, szokatlan dolgok észlelése révén a lakók kis közös-
sége megelőzze a betöréseket, egyéb bűncselekményeket. 
Ha rálátnak egymás házára, telkére, autójára, stb. kicseré-
lik a telefonszámaikat egyéb elérhetőségeiket, akkor nagy 
valószínűséggel egyikük, vagy többen közülük könnyeb-
ben, hamarabb észreveszik a betörési kísérleteket, rongá-
lásokat, netán illetéktelenek ott jártát, beköltözését is. Mint 
mondtuk, egyszerű dolog: fi gyelni kell a szomszédokra és 
segítséget kell kérni. 

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 telefonszá-
mait! 

Apró dolog, amit nem nehéz 
megtenni egymásért és önma-
gunkért! 

Továbbra is várjuk a lakosság 
megkeresését különböző észrevételeik kapcsán, valamint 
a lakosság azon tagjait, akik szívesen csatlakoznának kis 
közösségünkhöz. 



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.

Masszázs Úrhidán!
Feszült, fáradt, fáj a háta? Vagy csak egy kis lazításra vágyik?

Szakképzett masszőr várja Úrhidán a Kossuth utca 127. szám alatti szépségszalonban.
Masszázs tetőtől-talpig, hogy jól érezze magát testében és lelkében egyaránt.

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

frissítő talpmasszázs, nyirok masszázs

Jelentkezzen be még ma!

Várom szeretettel: Kokaveczné Eitel Judit
06-20/2699-650  |  06-70/6795-112

Ajándékozzon masszázsutalványt névnapra,
születésnapra vagy csak egyszerűen szeretetből!

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási 
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: 8.00-10.00 óráig
Telefon: (70) 436-2393

Gyermekjóléti szolgálat ügyfélfogadási 
rendje:
Az úrhidai polgármesteri hivatalban:
Szerda 8.00-10.00 óráig
Tel.: (22) 364-514
Székesfehérvár, Tolnai u. 10. szám 
alatt:
Csütörtök: 12.00-16.00 óráig
Tel.: (22) 202-400

Családsegítő szolgálat ügyfélfogadási 
rendje:
Szoboszlay Renáta
Az úrhidai polgármesteri hivatalban:
Hétfő 10.00-12.00 óráig
Tel.: (22) 364-514
Székesfehérvár, Sütő u. 12. szám alatt:
Péntek: 08.00-13.00 óráig
Tel.: (22) 202-400

Védőnő rendelési ideje:
Soósné Fekete Éva
Tel.: (22) 786-626;  +36 (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: (bejel. 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
Székesfehérvár, 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. Somogyi Lajos Tel.: (22) 363-117
Szabadbattyán, Széchenyi u. 16/a.

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 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt.
Győr, Kandó Kálmán út 11-13.
Ügyfélszolgálat: 06-40-220-220
Hibabejelentés: 06-80-533-533
Közvilágítás hibabejelentő:
 06-80-533-533

E.On Dél-dunántúli Gázszolgáltató Zrt.
Székesfehérvári Régió
Székesfehérvár, Királysor 1/a.
Hibabejelentés: 06-40-404-040

Építésügy Szfvár, Polgármesteri Hivatal
Városház tér 1. fsz.
Építésigazgatási Iroda (22) 537-177
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 13-00-15.00 óráig
Szerda: 8.00-12.00, 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

Segélyhívók: Rendőrség: 107
                      Tűzoltók: 105
                      Mentők: 104

www.urhida.hu
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