
Körforgalom épül a 7201-7202 jelű utaK csomópontjában

tisztelt Úrhidaiak
Bizonyára már a tavalyi évben mindenkinek feltűnt a 
Székesfehérvár - Úrhida, Szabadbattyán – Sárszent- 
mihály utak kereszteződésében megkezdődtek a körfor-
galom kialakításának előkészítő munkálatai. A terület ki-
sajátítása, lőszermentesítése, feltárási munkálatok rendben 
befejeződtek. A Magyar Közút Fejér Megyei Igazgatóságának 
tájékoztatása szerint a beruházás kivitelezési munkálataira 
kiírt közbeszerzési eljárás is eredményesen zárult. A nyer-
tes Útéppark Kft. március végén kezdheti meg az építési 
munkálatokat, melyek előre láthatólag négy hónapig tartanak 
majd. Az építés során folyamatos forgalomkorlátozással kell 
számolni. 
Ezúton is szeretném kérni a lakosság türelmét és megértését 
az építkezés során felmerülő nehézségekért. 

 Bognár József 
  polgármester

a kistelepülések gazdasági helyzetéről, 
fejlesztési lehetőségeiről a 2014-2020-as 

uniós fejlesztési program tükrében

tisztelt Úrhidaiak!

az elmúlt esztendőkben jelentősen átalakult az önkor-
mányzatokat érintő jogszabályi környezet, amely változá-
sokat hozott az önkormányzatok által ellátandó feladatok 
tekintetében és új alapokra helyezte az önkormányzatok 
gazdálkodásának, finanszírozásának rendszerét is.

Úrhida községet érintően 2013. január elsejét követően a 
központi költségvetésből biztosított források a legszigorúbb 
gazdálkodás mellett sem fedezik a kötelező feladataink el-
látásának költségeit. Az elégtelen finanszírozás problémáját 
alapvetően az SZJA helyben maradó 8%-ának megszün-
tetése, a gépjárműadó 60%-ának elvétele, valamint a jöve-
delem differenciálódás megszüntetése okozza. Ezen források 
jóval meghaladják azt az összeget, amennyit a köznevelési, 
igazgatási és egyes szociális feladatok elvonása indokolna. 
Számításaink szerint Úrhida község esetében az előző évek-
hez viszonyítva ez a különbözet meghaladja a 30 millió 
forintot. 

Helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatá-
sainak alakulása:

*A Kormány önkormányzati rendszermegújító programjának ered- 
ményeként, az állam és önkormányzatok közötti feladatok újraelosztása 
2012-től a megyei, majd 2013-tól a települési feladatok csökkenését, és így 
a helyi önkormányzatoknak juttatandó támogatási források szűkülését is 
jelentette.
Az Önkormányzati Törvény közel azonos feladat és hatáskört 
telepít minden települési önkormányzathoz.  Az ezek ellá-
tásához szükséges forrásokat az önkormányzatok saját bevé-
telei, az átengedett központi adók, a költségvetési normatív 
hozzájárulások és támogatások együttesen kell biztosítsák.
A feladattelepítés viszont nem veszi figyelembe az önkor-
mányzatok eltérő bevételi potenciálját. Az elmúlt években 
többször felmerült az önkormányzati feladat és hatáskör 
átrendezésének szükségessége a kapcsolódó finanszírozással 
együtt, erre azonban sajnos mindeddig nem került sor. 
Látni kell, hogy míg a feladatokhoz kapcsolódó normatív 
hozzájárulások és támogatások egyformán járnak minden 
településnek, addig a helyi bevételek, amelyekből ki kellene 
egészíteni a központi költségvetésből kapott forrásokat, nem 
mindenkinél teremtődnek meg a megfelelő mértékben. Ezért 
is lenne szükség a jövedelemkülönbség mérsékléshez hason-
ló kiegészítő mechanizmusokra.
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A kistelepülések gazdasági helyzetéről, fejlesztési lehetőségeiről a 2014-2020-as 
Uniós fejlesztési program tükrében 

 
Tisztelt Úrhidaiak! 
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Helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatásainak alakulása 
 

Év IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezet teljesítés adatok (mFt) 

2008. 1 421 716,0
2009. 1 308 451,9
2010. 1 259 386,6
2011. 1 195 626,5

2012.* 1 066 707,2
2013.* 674 808,4
2014.* 715 854,9
2015* 690 484,9

 
* A Kormány önkormányzati rendszermegújító programjának eredményeként, az állam és 
önkormányzatok közötti feladatok újraelosztása 2012-től a megyei, majd 2013-tól a települési 
feladatok csökkenését, és így a helyi önkormányzatoknak juttatandó támogatási források 
szűkülését is jelentette.  
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az új finanszírozási rendszer ellehetetleníti, és kilátástalan 
helyzetbe hozza azokat a vidéki kis községeket, akik eddig 
igyekezetek felelősen gazdálkodni, aránytalanul jó helyzetbe 
kerültek azok a települések jórészt városok, akik nagyobb 
iparűzési adóbevétellel rendelkeznek.

Mint bizonyára Önök is emlékeznek 2012-2013-ban elkezdtük a 
felkészülést településfejlesztési fórumokon a 2014-2020-as fej-
lesztési időszakra. A projekt ötleteket, fejlesztési elképzeléseket 
összegyűjtöttük. Az elmúlt két évben hol járási, hol megyei szin-
ten egyeztetünk, excel táblák sokaságát készítettük, hogy a lehető 
legnagyobb számban valósuljanak meg az elképzeléseink. Hiszen 
a kormány azt ígérte, hogy alulról építkezve az igényeket megis-
merve akarja meghatározni a fejlesztésekre fordítható kereteket. 
Aztán a tavalyi év vége felé megjelentek a pályázati felhívás 
tervezetek és szertefoszlani látszanak az ígéretek, értelmét veszti 
az elmúlt évek munkája.

A kormány határozott célja a gazdaság erősítése, ami az uniós for-
rások 60%-ának az ilyen irányú felhasználását jelenti. Evvel egyet 
is lehet érteni, de az önkormányzatok infrastrukturális beruházá-
sai számára biztosított források nagyságrendje megszégyenítő, 
a kistelepülések esetében az előző fejlesztési ciklus töredéke. Bel-
területi útépítésre se hazai, se uniós forrás nem áll rendelkezésre. 
A Területfejlesztési Operatív Program keretében, (TOP. megyei 
uniós forrás) intézményi felújításra, csapadékvíz elvezetésre, 
több tízszeres a túligénylés a települések részéről. A pályázatok 
pontozási rendje, feltételrendszere úgy lett kialakítva, hogy szinte 
csak a hátrányos helyzetű városok számára teljesíthető.

nem szerencsés, hogy a kistelepüléseknek a pályázati támoga-
tásokból csupán a maradékelv alapján osztanak ki forrásokat. 
a kistelepüléseknek is lehetőséget kellene adni és olyan 
pályázatokat kiírni, amelyeken ők is tudnak nyerni és így a 
helyi fejlesztési igényeket ki tudják elégíteni.

 Bognár József 
 polgármester

sZja 1% felhívás!!!
tisztelt adófizető lakosság!

Ezúton felhívjuk szíves figyelmüket, 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 Polgárőrség 18267990-1-07 
„szittya” sárrét Vidéki lovas egyesület 18502136-1-07
Úrhidai lovas egyesület 18501805-1-07
 
Tisztelettel:
 Bognár József
 polgármester

Horváth piroska
Húsvét hétfőn

Rügyet bont a karcsú tavasz,
bokor mögé fut a ravasz
róka koma, kertek alatt -
míg a hajnal csendben hasadt,

felkel a fény sziromágyból,
tavasz ébred, pattan ágról
le a földre, a kikelet
kékíti a szürke eget,

húsvét napján az asztalon,
megterítve és gazdagon,
sorakozik minden, mi jó,
ami szemnek, szájnak való,

kosárkában tojás, hímes,
piros, sárga, kék és míves,
lányok ajkán mosoly, csábos -
locsol is már Feri, János.

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

 Bognár József 
  polgármester

nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.

országos szinten átalakul a hulladékgazdálkodás, ápri-
lis elsejétől megkezdi működését a már bejegyzett nemzeti 
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt., 
amely a szakmai koordinálásért felel.

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő 
Zrt-t az állam 500 millió forint jegyzett tőkével, 4,8 milliárd forint 
tőketartalékkal hozta létre. Az új társaság elsőként a számlázás 
kialakítását végzi el, felméri a vagyont, s ennek alapján optimali-
zálható lesz országosan a fejlesztés.

Az átalakítással nem emelkedik a szemétszállítás díja, sőt a szelek-
tív hulladékgyűjtési rendszer terjedésével akár mérséklődhet is, 
miközben emelkedik a szolgáltatás színvonala. A kormány hama-
rosan megtárgyalja a hulladékégetési stratégiát is.

A hulladékgazdálkodás eddigi rendszere óvatos becslések szerint 
is 13 milliárd forint veszteséggel működött, az új rendszerben 
szeretnének nonprofit jellegű gazdaságos működést kialakítani. 
Jelenleg a 171 közszolgáltató egyharmada veszteséges.

Célul tűzték ki azt is, hogy nagyobb arányban teljesüljön a hul-
ladékhasznosítás. Az Európai Unió 50 százalékot ír elő a szelek-
tív hulladékgyűjtés arányára, ám az irányelv további szigorítása 
várható. A tervek szerint az eddigi térfogat alapú gyűjtést átala-
kítják a szennyező fizet elv alapján tömegalapúvá.
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Úrhidai fiatalok Klubja
“beindultunk – téged is várunk!

Az Úrhidai Fiatalok Klubja vagyunk, csapatunk 16-26 év közötti 
helyi fiatalokból áll. A Klubot február elején alapítottuk 11 fő 
részvételével. Legfontosabb célunk, a településünk fiataljainak 
összekovácsolása, összefogása, Úrhida ifjúsági közösségi éle-
tének fejlesztése, színesítése. Szeretnénk a meglévő rendezvé-
nyeket gazdagítani és újakat létrehozni. A fiatalok érdeklődési 
körének megfelelő klubokat kialakítani, tartalmas szabadidős 
programokat szervezni és azt, hogy minél többen segítségünkre 
legyetek ebben.
Elérhetőek vagyunk mind személyesen, mind pedig elektroniku-
san: a facebookon és az urhidaifiatalok@gmail.com e-mail címen 
is.

csatlakozzatok hozzánk, szervezzünk együtt programokat!
Várjuk kérdéseiteket, javaslataitokat, ötleteiteket!”

tündérkert óvoda Hírei
Óvodánkban az újév mozgalmasan indult pedagógusaink 
számára, három kolléganőnk minősítési eljáráson vett részt. Nagy 
örömünkre mindhárman sikerrel teljesítették a feladatot. Ezúton 
is gratulálunk nekik az elért eredményeikhez!

február hónap a farsang jegyében 
telt, sajnos beköszöntöttek a vírusos 
megbetegedések az oviba is ezért 
gyakoriak voltak a gyermekek meg-
betegedései. A betegségek ellen az 
oviban játékfertőtlenítéssel, gyakori 
szellőztetéssel, kézmosással tudunk 
védekezni.

Február közepén felnőtt Farsangi Retro bulit szerveztünk az óvoda 
javára, a zenét Császár József szolgáltatta, aki a közreműködési 
díját felajánlotta intézményünk részére. Ezúton is köszönjük neki 
a felajánlást és a remek hangulatú rendezvényt! A bevételt az ovi-
sok tavaszi kirándulására fordítjuk. 
március elején készülünk a nőnapra csoportonként illetve 
megemlékezünk a Nemzeti ünnepünkről is a gyerekekkel. 
Március 16-án nyuszi váró, húsvéti ügyeskedő, kézműves délu-
tánra invitáljuk a szülőket gyermekeikkel együtt.
Az ovis húsvéti délelőttöt március 24-én tartjuk, meglepetéssel is 
készülünk a gyerekeknek.

Március 21-én a Vadex által 
rendezett erdei óvodai fog-
lalkozáson vesznek részt a 

 nagycsoportosaink 35 fő gyer-
mekkel, Soponyán. 
április 7-8-án (csütörtök-pén-
tek) a Szülői Szervezetünk ren-
dez ruhabörzét használt gyer-
mekruhákból, játékszerekből 
– szeretettel várunk minden 

érdeklődőt, helye az óvoda tornaszobája!

Áprilisban lesznek fogadóórák is, a csoportszobák előtt kifüggesz-
tett tájékoztatók szerint.
egészséghét április 18-22 között kerül megrendezésre, részletes 
programterv a faliújságon lesz elhelyezve. Szokásos módon az 
egészséges életmódról, környezetünk védelméről fog szólni ez a 
hét.

programjaink: többek között lábtorna, zenéstorna, lovaglás 
(Úrhidai Póni klub támogatásával), vitaminnap, mézkóstolás 
(interaktív előadás egy méhésszel), virágültetés…
A Föld napján április 22-én délelőtt várjuk a szülőket is növé-
nyeket ültetni!
május első hetében az édesanyákat, nagymamákat köszöntjük!
Május közepére tervezzük a tavaszi nagykirándulásokat, részletek 
később a faliújságon lesznek. Rendőrségi délelőttöt is tervezünk 
május elején.
Május 20-án (pénteken) a Méhecske és Katica csoportosok 
évzárója lesz.
Május 27-én (pénteken) a Cica és a Süni csoportosok évzárója és 
a nagycsoportosok búcsúzója lesz.
Május 21-én (szombaton) 9-12 óráig ovis családi napot tervezünk 
a szülőkkel, gyerekekkel együtt a focipályán.
A nagy sikerű Apák napját is szeretnénk megismételni június 
3-án (pénteken) a Cica és Süni csoportos apukák részvételével!
Június 4-én (szombaton) a települési gyermeknapon is részt 
veszünk!

óvodánk alapítványa: Az 
úrhidai óvodásokért és 
óvodáért alapítvány ebben az 
évben is szívesen fogadja a 
felajánlott adó 1 %-át. A tor-
naszoba, a csoportszobák esz-
közeinek beszerzésére, udvari 
játékeszközökre szeretnénk fordítani a befolyó összeget!

adószám: 18497094-1-07



tájékoztató az óvodai beiratkozásról
2016. április 26-27-28 (kedd- szerda-csütörtök) 8 – 16 óráig

szükséges dokumentumok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- lakcímkártya
- TAJ szám
- orvosi igazolás a gyermek fejlettségéről

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 
esetében 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.”

2016. szeptember 1. napjától azoknak a gyermekeknek kell meg-
kezdeniük az óvodakötelezettségük teljesítését, akik 2016. au-
gusztus 31-ig betöltik 3. életévüket.
Természetesen óvodánk fogadja folyamatosan év közben is a 
gyermekeket, illetve lehetőség van továbbra is 3 éves kor előtt is 
igénybe venni az óvodai ellátást.

A 2013. december 31-ig született gyermekek írathatók most be 
a 2016/2017 tanévre, illetve előjegyzésbe vesszük azokat, akik 
2017. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.

Bővebb felvilágosítás az óvodában személyesen, telefonon a 
22 /364-518 vagy e-mailen kérhető: urhidaiovoda@gmail.com

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

Intézményünk jelenleg 100 fő kisgyermek fogadására alkalmas, 
4 csoportszobával, tornaszobával, tágas, gyönyörű játszóud-

varral rendelkezünk. Csoportjaink átlag 20 fős létszámúak. 
Csoportszobáink tágasak, világosak, barátságos, esztétikus 
berendezéssel, dekorációkkal, modern, jó minőségű fejlesztő esz-
közökkel felszereltek. Minden csoportnak saját öltözője, mosdó 
helyisége van.  

Szakmailag jól képzett óvodapedagógusok (többen szakvizsgával 
is rendelkeznek), szakképzett dajka nénik várják a gyerekeket, 
pedagógiai asszisztenssel is rendelkezünk. Saját főzőkonyhánk 
segítségével biztosítjuk az egészséges, változatos étkeztetést.

Utazó logopédus foglalkozik a beszédproblémás gyermekekkel, 
külön fejlesztő szobában, heti 2-3 alkalommal.

Délután is biztosítunk fakultatív programokat: karate, játékos 
angol, foci, néptánc, mozgásfejlesztő torna.

Törekszünk a homogénebb csoport összetételekre, rugalmas 
tevékenységrendszerünk lehetővé teszi az életkori sajátosságok-
hoz igazodó differenciált képességfejlesztést. Óvodánkban 
kiemelt szerepe van a környezettudatos, természetet óvó nevelés-
nek, a mindennapos mesének, versnek, a szabad játéktevékenység 
biztosításának, hagyományápolásnak, a mozgásigény kielégítésé-
nek, fontosnak tartjuk a mindennapi szabadban történő levegőzést 
– amit a játszóudvarunkon, vagy sétával biztosítunk.

Törekszünk a folyamatos kapcsolattartásra a családokkal, több 
programunk nyitott, amelyre mindig szeretettel várjuk a szülőket 
is: Márton nap, karácsonyi ünnepség a templomban, farsang, 
családi nap, apák napja, kézműves délutánok.

Beszoktatásnál a gyermekek egyéni igényeit figyelembe véve 
lehetőséget kínálunk az „anyukás beszoktatásra” is, amely során 
az édesanya is bent lehet a csoportszobában, az első napokban!

    
 Bozsák Szilvia
 óvodavezető

Iskolánk hírei
Előző számunk óta eltelt időszakban Géza Fejedelem Tagisko-
lánkban a következő események történtek:

A decemberi adventi készülődésre három alkalommal tervezett 
kézműves foglalkozások és a karácsonyi vásár sikeresen megvaló-
sultak Bán-Németh Ildikó és Szalainé Cseh Katalin szervezé-
sében. December 11-én az adventi gyertyagyújtás keretében isko-
lások adtak műsort, míg 18-án délután a falukarácsony keretében 
léptek fel tanulóink egy félórás műsorral. Meghitt karácsonyi ün-
nepségünket és az adventi műsort Bolvári Beatrix, Bognár Andrea 
és Verhás Miklósné szervezte.

Január 22-én zártuk az első félévet. A félévi tanulmányi átlagered-
ményeink a tavalyinál is magasabbak 4,19. Félévkor 2 fő kapott 
elégtelen osztályzatot, amelyek az előző évek tükrében is igen 
alacsony.

A 2015. májusi országos kompetenciamérés eredményét megkap-
tuk, amik az alábbiak.

Kedves leendő ovisaink!
Szeretettel meghívunk Benneteket, szüleitekkel együtt

április 13-én (szerdán) délután 16 órától az 
ovi-váró, ismerkedő délutánunkra!

Megnézhetitek az óvodát, a csoportszobákat, a tornaszobában 
kipróbálhatjátok az eszközöket, nyitva lesz az ovi játszóudvara 

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

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

információkkal.

Várunk Benneteket!

Süni csoportos óvó nénik

4



Kompetenciamérés eredménye 2015.

Iskolánk minden évfolyamon megelőzte a városi iskolák 
átlagát, sőt többségben az országos átlagot is. 
Az előzetes tájékoztatások szerint ebben a tanévben két alka-
lommal szerveztünk foglalkozást a leendő első osztályosoknak, 
december 8-án adventi készülődés, és február 16-án farsangi ví-
gasságok címmel. A nagycsoportosok január 26-án látogathat-
ták meg az első osztályt. Március 9-én a leendő elsős szülőknek 
tartottunk szülői értekezletet. április 1-je és 30-a között a kor-
mányhivatal által meghatározott időszakban várható a bei-
ratkozás, amiről hirdetményt teszünk közzé honlapunkon, 
a facebook oldalunkon és óvodánkban is. beiratkozásra 
kötelezettek Úrhida község közigazgatási területén 6. éle-
tévüket 2016. augusztus 31-ig betöltő gyermekek, intézmé-
nyünkbe vagy a választott iskola első évfolyamára. Májusban 
iskola-előkészítő szülői értekezlet tervezünk a beiratkozott leendő 
kisiskolásaink szüleinek.
Február 3-án tartottuk a félévi szülői értekezletet, március 2-án 
pedig fogadóóránkat. 
Iskolánk tanulói számára minden hónapban tematikus hónapot 
szervezünk, mellyel színesíteni kívánjuk a tanulás szürke hét-
köznapjait és egyben játékosan tanítjuk meg nekik egy-egy 
aktuális téma részleteit. 
Január a népszokások hónapja Bolvári Beatrix tanítónő szervezé-
sében, ahol a januári népszokások témában a gyerekek megis-
merkedtek az újév első napjának és a január hónap legismertebb 
neveihez kapcsolódó népszokásokkal: Antal, Piroska, Vince, Pál. 
A téma lezárása egy vetélkedő volt. Külön az alsó és a felső tago-
zat számára szervezett Bea néni egy játékos vetélkedőt, ahol 4 
fős csapatok vettek részt. Activity, rajzolás, írásbeli válaszadás 
volt a feladatok között. A csapatok nagyon ügyesek voltak. A leg-
kisebbek az elsősök is igen aktívan vettek részt, a nagyobbakkal is 
könnyedén felvették a versenyt.
Január 12-én az alsósok a Mandula Manó Bábszínházat tekinthet-
ték meg, ami a gyerekek körében nagy sikert aratott.
Február a farsang jegyében telt. Februárban 4-én délután szervezett 
a hónap felelőse Lencsésné Kati néni farsangi díszkészítő 
kézműves délutánt. Február 11-én Valentin-napi sütit díszíthettek 
diákjaink, míg Kati néni csillámtetoválást készített. 
2016. február 12-én rendeztük meg hagyományos gyermek far-
sangi bálunkat. Nagy sikere volt a jelmezes beöltözésnek, hiszen 
38 diák öltött ötletesebbnél ötletesebb jelmezt. A zsűri végül nem 
is tudott 3 jelmezt kiválasztani, 14 gyereket is jutalmazott tortával, 
csokival. Első helyezést szerzett Lukácsi Dóra bárány jelmezével 
és Rudniczai Kitti törpe maskarájával. Második helyezést ért el 
Farkas András csirke jelmezével és a 4. osztályos lányok kis csa-
pata, Harsádi Janka, Madler Hédi, Szilágyi Panna Minyonoknak 
öltözött. Harmadik helyezettek lettek Majorosi Zsófi zöldborsó 
és Bagó Laura Harisnyás Pippi jelmezben. Különdíjjal jutalmaz-
tuk Schlott Alexandrát popcorn jelmezével, ami olyan tökéletesre 
sikerült, hogy a zsűri nem saját készítésűnek vélte. Különdíjas 
lett még Czupi Anna kobold, Bán Hanna hattyú, Szabó Nóra a 
matematika rabja, Kovács Regina és Viola pillangó jelmeze.
A mulatságon elmaradhatatlan tombolasorsolásra sok ajándék 

gyűlt össze, amit mind ki is osztottunk. A már hagyományossá 
vált seprűs játékban kicsi és nagy együtt vett részt. A limbóléc 
alatti átjutást több gyerek is ügyesen teljesítette, megmutatva 
ezzel hajlékonyságát, ügyességét. A vidámságot még fokozta a jó 
zene, amelyre mindenki táncra perdülhetett. Reméljük mindenki 
jól érezte magát!

Február 12-ig a Valentin napi szerelmes üzeneteket lehetett leadni 
Kati néninél, aki a címzetteknek továbbította őket. 16-án rendez-
tük a hagyományos Egy perc és nyersz versenyünket, ahol az is-
mert televíziós műsor feladataiból válogattunk. Nyertes csapatunk 
Madler Hédi, Szilágyi Panna, Bodnár Benjámin és Harsádi Janka 
lett a 4. osztályból. Ebből a csapatból a lányok Grabecz Hannával 
kiegészülve igazán eredményesen szerepeltek a 23- án szervezett 
Activity versenyen is az alsósok között, hiszen ott is elsők lettek. 
A nagyobbak versenyében szintén egy 4.-es csapat jeleskedett. 
A Berki Zoltánból, Szalay Dominikből, Bodnár Benjáminból álló 
fiúcsapat fölényes győzelmet aratott a másik két lánycsapaton. 
24-én az 1-3. órában tartottuk hagyományos nyílt napunkat, ahol 
minden osztály munkájába bepillantást nyerhettek a szülők. 
A hónapban hirdettünk még egy álarckészítő rajzversenyt is, 
amelyre szebbnél-szebb és ötletesebb álarcokkal pályáztak a 
gyerekek. A legkiemelkedőbb munkát az 1. osztályos Nagy-Lip-
pai Abigél mutatta be, aki egy papírmasé álarcot készített, és ez-
zel első helyezést ért el. 2. helyezett lett a 2. osztályból Farkas 
Réka, 3. helyen pedig a 3. osztályos Barabás Sára, és a 2. osz-
tályos Juhász Eszter osztozott. A felsősök közül 1. helyezést ért el 
a 8. osztályos Németi Lídia, 2. helyezett a 7.-es Magyar Aliz, a 3. 
pedig az 5.-es Csontos Vivien lett. Köszönjük a sok színes álarcot, 
amely februárban a folyosónkat díszítette!
Március hónap programját Szabó Gyöngyi tanárnő szervezi. A hó- 
napban a hagyományokhoz híven logika versenyt rendezünk és 
rajzpályázatot írtunk ki. A rajzpályázaton Vasarely magyar festőre 
emlékezünk, amihez absztrakt alkotásokat várunk március 26-ig. 
Április elsejére hirdettük a Fővárosi Állat- és Növénykert megláto- 
gatását, amire a jelentkezők alacsony száma miatt nem kerül sor.
Tagintézményünk idén is csatlakozott a Pénz7 országos program-
hoz, amelynek keretében március 7-11-ig a családi költségvetés-
sel foglalkoztak egy-egy órán a tanulóink.
Úrhidán a március 15-ei megemlékezést a hagyományainkhoz 
hűen projektnappal indítjuk. Ennek keretében az alsó és a felső 
tagozatban is négy állomás feladatait oldhatják meg a diákok 
vegyes csapatokban. Március 11-én 11 órától a faluünnepélyen 
verses-zenés műsorral emlékeznek meg diákjaink a forradalom és 
szabadságharc eseményeiről. A programok zárásaként a település 
önkormányzatával és a megjelent vendégekkel együtt megko-
szorúzzuk a falu 1848-as emlékművét.
Nagy örömünkre a második félévben márciustól újra indulhat 
fenntartónk támogatásával a lovasoktatás 1. és 2., valamint az 5. 
és a 6. osztályunkban.

Várható programjaink:
- március 2-án és 11-én a Gyermekjóléti Központ KIABÁL pre-

venciós programja a 7. és 8. osztályosoknak, és március 31. a 3. 
osztályosoknak közösség- és csapatépítő program; március 17-
én az alsósok a Palánta Bábszínház műsorát láthatják;
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Iskolánk hírei 
 
Előző számunk óta eltelt időszakban Géza Fejedelem Tagiskolánkban a következő események 
történtek: 
A decemberi adventi készülődésre három alkalommal tervezett kézműves foglalkozások és a 
karácsonyi vásár sikeresen megvalósultak Bán-Németh Ildikó és Szalainé Cseh Katalin 
szervezésében. December 11-én az adventi gyertyagyújtás keretében iskolások adtak műsort, míg 
18-án délután a falukarácsony keretében léptek fel tanulóink egy félórás műsorral. Meghitt 
karácsonyi ünnepségünket és az adventi műsort Bolvári Beatrix, Bognár Andrea és Verhás 
Miklósné szervezte. 
Január 22-én zártuk az első félévet. A félévi tanulmányi átlageredményeink a tavalyinál is 
magasabbak 4,19. Félévkor 2 fő kapott elégtelen osztályzatot, amelyek az előző évek tükrében is 
igen alacsony. 
A 2015. májusi országos kompetenciamérés eredményét megkaptuk, amik az alábbiak.  

Kompetenciamérés eredménye 2015. 

2014/2015 tanév iskolánk átlaga községi 
iskolák átlaga 

városi iskolák 
átlaga 

országos 
átlag 

matematika 8. 
évfolyam 1632 1555 1593 1618 

szövegértés 8. 
évfolyam 1596 1494 1542 1567 

szövegértés 6. 
évfolyam 1496 1424 1471 1488 

matematika 6. 
évfolyam 1494 1448 1480 1497 

Iskolánk minden évfolyamon megelőzte a városi iskolák átlagát, sőt többségben az országos 
átlagot is.  
Az előzetes tájékoztatások szerint ebben a tanévben két alkalommal szerveztünk foglalkozást a 
leendő első osztályosoknak, december 8-án adventi készülődés, és február 16-án farsangi 
vígasságok címmel. A nagycsoportosok január 26-án látogathatták meg az első osztályt. Március 
9-én a leendő elsős szülőknek tartottunk szülői értekezletet. Április 1-je és 30-a között a 
kormányhivatal által meghatározott időszakban várható a beiratkozás, amiről hirdetményt 
teszünk közzé honlapunkon, a facebook oldalunkon és óvodánkban is. Beiratkozásra 
kötelezettek Úrhida község közigazgatási területén 6. életévüket 2016. augusztus 31-ig 
betöltő gyermekek, intézményünkbe vagy a választott iskola első évfolyamára. Májusban 
iskola-előkészítő szülői értekezlet tervezünk a beiratkozott leendő kisiskolásaink szüleinek. 
Február 3-án tartottuk a félévi szülői értekezletet, március 2-án pedig fogadóóránkat.  
Iskolánk tanulói számára minden hónapban tematikus hónapot szervezünk, mellyel színesíteni 
kívánjuk a tanulás szürke hétköznapjait és egyben játékosan tanítjuk meg nekik egy-egy aktuális 
téma részleteit.  
Január a népszokások hónapja Bolvári Beatrix tanítónő szervezésében, ahol a januári 
népszokások témában a gyerekek megismerkedtek az újév első napjának és a január hónap 
legismertebb neveihez kapcsolódó népszokásokkal: Antal, Piroska, Vince, Pál. A téma lezárása 
egy vetélkedő volt. Külön az alsó és a felső tagozat számára szervezett Bea néni egy játékos 
vetélkedőt, ahol 4 fős csapatok vettek részt. Activity, rajzolás, írásbeli válaszadás volt a feladatok 
között. A csapatok nagyon ügyesek voltak. A legkisebbek az elsősök is igen aktívan vettek részt, 
a nagyobbakkal is könnyedén felvették a versenyt. 
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- április elsején tartjuk fordított napunkat és a Rózsavölgyi Fotóval 
iskolaszintű fényképezkedést terveztünk; április 4-5-én 8-14.30-
ig a hagyományos csiga- és kagylókiállítást szervezünk; 

- április 15-én délután 16 órától tartandó Ki mit tud? rendez-
vényünkre minden érdeklődőt szeretettel várunk; április 22-
én Föld napja; áprilisra papír- és hulladékgyűjtést terveztünk;

- május 12-én tervezzük a sportnapot;
- június 4-re a gyermeknapot, június 9-én szervezzük a tanul-

mányi kirándulásokat;
- június 10. az utolsó tanítási nap.
Honlapunk megújult, ahol folyamatosan frissülő információkat 
olvashatnak az érdeklődők www.urhidaiskola.hu oldalon. Tagin-
tézményünk elnyerte az ökoiskola címet, és a Madárbarát Kerthez 
is csatlakozott Lippai Kitti anyukának köszönhetően.
Az Úrhidai Tanulókért és Iskoláért Alapítvány a tavalyi évben ka-
pott 1%-os felajánlásból a 2015. június 10-én és 11-én szervezett 
év végi tanulmányi kirándulásokat (Tata, illetve, alsóban Gárdony 
és környékére) támogatta 3500 forinttal tanulónként. 
2015. április 29-én a Föld napja alkalmából pedig minden tanu-
lónk ellátogatott Budapesten a Természettudományi Múzeum-
ba, amit hajókázás illetve játszóterezés követett. 5 db használt 
számítógépet is vásárolt alapítványunk 2015-ben, hogy minden 
tanulónk elsősorban az informatika órákon külön gépen dol-
gozhasson.
alapítványunk adószáma: 18490987-1-07, melyre az 1%-os fel- 
ajánlásokat megtehetik az előző évekhez hasonlóan. Előre is 
köszönettel:
 Liedermajer Heléna
 tagintézmény-vezető

Közösségi Ház beszámolója
adventi hétvégék és a falukarácsony

Az elmúlt időszakban is több eseménynek adott otthon a 
közművelődési intézményünk. A 2016-os évben is arra törek-
szünk, hogy minden korosztály találjon a számára érdekes és 
élvezhető programot.

A tavalyi év végén meleg szeretet és béke árasztotta el templom-
unkat, de ugyan úgy a lakosaink szívét is az adventi hétvégék 
és a Falukarácsony ünnep alkalmával. Advent első hétvégéjén 
az Úrhidai Nyugdíjas Egyesület „Szállást keres a szent család” 
hagyományőrző műsorával lépett fel. A második, hétvégén a 
Tündérkert Óvoda adventi műsora volt látható, Ünnepre várás-
zenés műsorral várták a vendégeket. Harmadik advent hétvégéjén 
a Géza Fejedelem Általános Iskola adventi műsora következett. 
Bátran mondhatom, hogy mind a négy esemény megérintette az 
emberek szívét, a műsorok után is jót beszélgetek, teáztak, for-
raltbóroztak, süteményeztek. Ezúton is szeretnénk mindenkinek 
megköszönni a közreműködését!

asztalitenisz bajnokság
2016. január 30-án a sporté és a jó kedvvé volt a főszerep a Közös-
ségi Házban. asztaliteniszt hirdettünk, melyre, nagy örömünkre 
sokan ellátogattak. Kicsik és nagyok egyaránt jelen voltak az ese-
ményen. Egész délelőtt megállás nélkül a labda pattogása és a 
játékosok nevetése töltötte be az IKSZT épületét. Aki lemaradt 
az eseményről, ne bánkódjon, biztosan szervezünk még hasonló 
programot!

Úrhidai télűző felvonulás
Február 20-án szombaton tarka 
jelmezesek járták a falu utcáit. 
Miközben a Tájháznál az Úrhi-
dai Táncimádok szorgosan 
sütötték a csörögefánkot, ez-
zel várva a felvonulókat és a 
betérőket. Jó hangulatba telt 
az idő, a télűzés hagyományit 

követve kiszebábot égettünk, amit a résztvevők körbe álltak, az 
asszonyok pedig körbe táncolták.

szülő klub
Március 9-én Szülő Klubot 
tartottunk, előadónk Nemesné 
Somlai Gitta, pszichológus 
volt. A szülők szívesen jöttek, 
mivel egymás közt tapasztala-
tot tudtak cserélni, szakmabeli 
előadótól mindig újat lehet ta-
nulni. A Klub teljesen ingyenes 
és a gyermekeknek játszóházat biztosítottunk, felnőtt felügyelet 
mellett. A Klub minden hónap első szerdáján látogatható.
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nemzeti ünnep
Március 11-én ünnepi műsorral készültek a Géza Fejedelem 
Általános Iskola tanuló, Nemzeti Ünnepünk alkalmából, felidéz-
ték 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!

táncverseny
A Connector Táncfesztivál idén 
ötödik alkalommal rendezte 
meg országos táncversenyét 
Veszprémben március 05-06-
án, ahol a hazai táncosok mel-
lett Szlovákiából, Szerbiából 
és Lengyelországból is több 
csapat érkezett. A két napos 

rendezvényen több mint 2000 versenyző mérhette össze tudását 
amatőr és profi, gyermek és felnőtt, klasszikus és modern kate-
góriában. Az amatőr modern kortárs kategóriában az Alba Jazz 

Táncműhely több számban is jeleskedett, a Csillogó masni cso-
port Singing számával ezüst minősítést ért el. A csoport tagjai 
Magyar Míra Anna és Szabó Nóra Andrea is, akik az úrhidai álta-
lános iskola 4. osztályos tanulói. 
A felkészítő Tombor Tímea, a Gorsium Művészeti Szakközép-
iskola tánctanára.

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 masszázs, 

frissítő talpmasszázs, nyirok masszázs
jelentkezzen be még ma!

Várom szeretettel: Kokaveczné eitel judit

 06-70/6795-112
Ajándékozzon masszázsutalványt névnapra, 

születésnapra vagy csak egyszerűen szeretetből!

egyházi Hírek

Szentmisék rendje templomunkban 
Úrhida

március 24. nagycsütörtök du. 3 óra
Márc. 25. Nagypéntek du. ½ 5 óra Igeliturgia

március 26. nagyszombat du. ½ 5 óra
Márc. 27. Húsvétvasárnap r. 8 óra Igeliturgia

március 28. Húsvéthétfő r. 8 óra
április 2. szombat du. ½ 6 óra

Április 10. vasárnap r. 8 óra Igeliturgia
április 16. szombat du. ½ 6 óra

április 24. vasárnap r. 8 óra
április 30. szombat du. ½ 6 óra

Május 8. vasárnap r. 8 óra Igeliturgia
május 14. pünkösd szombat du. ½ 6 óra

május 22. vasárnap r. 8 óra (elsőáldozás)
Május 28. szo. Úrnapja du. ½ 6 ó. Igeliturgia

június 4. szombat du. ½ 6 óra
Június 12. vasárnap r. 8 óra Igeliturgia
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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

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.: (22) 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

Kozmetika 
Szentkuti Dorina, Kozmetikus 

06-30-940-53-48
Szépségszalon Úrhida, Kossuth u. 127 

szolgáltatásaim:

Szolgáltatásaim előre megbeszélt időpont alapján vehetők igénybe.
Szeretettel várok minden szépülni vágyó hölgyet és urat.

- tini és férfi kezelés
- nagy kezelés
- arc - dekoltázs 

masszázs
- tápláló maszk, mély- 

hidratáló -, tápláló-
kezelés, 
bőrhalványító - 
bőrmegújítókezelés  
bőröregedést 

késleltető késleltető, 
ránctalanító kezelés

- elektrokozmetikai 
kezelés

- gyanta 
- szemöldök, szempilla 

festés
- szemöldök szedés
- smink 
- 3D szempilla 


