
Megdöbbenéssel és mély szomorúsággal értesültünk 2017. 
március 18-án, szombaton, hogy meghalt Farkas Feri bácsi.
Feri bácsi 1945-ben született, általános iskoláit Sárszent-
mihályon végezte, majd Székesfehérváron asztalos szak-
munkás vizsgát tett. A Sárszentmihályi Állami Gazdaság-
ban talált munkát, ott helyezkedett el. Ezt követően a 
rendőri hivatást választotta életpályául. Szorgalmának, 
tanulásának eredményeként egyre feljebb került a ranglét-
rán, és nyugdíjazásakor, mint rendőr alezredes, rendőrségi 
tanácsos fejezte be az aktív munkát.
Egy ideig Székesfehérváron lakott családjával, majd 
Úrhidán építette fel családi házát. Igazi lokálpatriótává vált. 
Szeretett kertészkedni, szőlőt nevelni. Egyik hobbija az 
olvasás volt. Szerette az ókori római és görög regényeket, 
de a modern irodalom is közel állt hozzá. 
Közéleti ember volt. A rendszerváltáskor önkormányzati 
képviselőnek választották, legnagyobb szavazattal. Egy 
ciklus kihagyásával, 2014-ig volt képviselő, három ciklu-
son keresztül alpolgármester. 
Képviselői munkáját határtalan türelemmel, fáradságot 
nem ismerve, teljes szívvel, és nagy odaadással végezte.
Tevékenységét mindenkor a mások iránt érzett felelősség 

vezérelte. Szociális érzékenysége is példamutató volt. Nem 
múlhatott el karácsonyi csomag osztás a jelenléte nélkül. 
Örült, hogy adhatott, örömet szerezhetett. 
Mindig különös empátiával viszonyult az elesettek és a 
rászorulók iránt.
Feri bácsi mindig vidám, tettre kész, a település közösségi 
életének aktív tagja volt.
Azt hogy településünk most ilyen szép arcát mutathatja, 
nagyon nagy része volt benne. 
Munkájának elismeréseként 2015-ben Úrhida Díszpolgára 
Címet adományozott neki a képviselő-testület.
Tudásával, szakmaiságával nagyban segítette munkánkat. 
Támogatta a civil szervezeteket: a Nyugdíjas Klubot, az 
Úrhidáért Egyesületet, a Barátság Klubot. Minden rendez-
vénynek aktív szervezője és segítője volt. A faluban min-
denki szerette és tisztelte. Sajnos a sors elragadta tőlünk. 
Hiányát sokáig, emlékét örökre megőrizzük. 
Feri, Feri bácsi, nyugodj békében!

 Pereczes László, Bognár József
 Település korábbi és jelenlegi polgármestere

A Képviselő-testület még a nyáron pályázatot nyújtott be a 
Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kuta-
tásáért Közalapítvány felhívására a Templom kertben talál-
ható I-II. Világháborús e mlékmű felújítására.
A jó időjárásnak köszönhetően a felújítási munkálatok 
befejeződtek az ünnepélyes átadásra majd egy későbbi 
időpontban kerül sor.
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In memorIam 
emlékezés Farkas Ferencre

megújult az 
I.-II. VIlágháborús emlékmű 
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Lőrinc PáL: Három füLes

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 Polgárőr Egyesület 18267990-1-07 
„Szittya” Sárrét Vidéki Lovas Egyesület 18502136-1-07
Úrhidai Lovas Egyesület 18501805-1-07
 
Tisztelettel:
 Bognár József
 polgármester

Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Társaságunk az elmúlt évekhez hasonlóan 2017-
ben is térítésmentesen végzi a háztartásonkénti 
szelektív hulladékgyűjtést. Havonta egy-két al-
kalommal lehetősége van az újrahasznosítható, 
illetve a komposztálható hulladék elszállítatására 
az előre meghirdetett szállítási napokon.   

Újrahasznosítható hulladékok gyűjtése

Önnek csak annyit kell tennie, hogy az elszállítás napján reggel 
6:00 óráig áttetsző műanyag zsákban, vagy kötegelve kihelyezi 
az ingatlana elé a következő elkülönítetten gyűjtött anyagokat:
- Ásványvizes, üdítős, PET, egyéb flakonok
- Tiszta csomagoló fóliák, fém- és aludobozok (sörös, üdítő, 

konzerves)
- Papír (újság és karton), illetve a kombinált csomagolóanyagok 

(pl. tejes és gyümölcsös, Tetra-Pack)

FONTOS: Kérjük, hogy az edényzetekbe NE helyezzen 
üveget! Mindig gondoljon arra, hogy minden hulladékunkkal 
emberek dolgoznak. Lehetőség szerint az újrahasznosítható 
anyagok tisztán, laposra hajtogatva/taposva kerüljenek a 
gyűjtőzsákba.

Üveghulladékok gyűjtése
Társaságunk 2017. évben is minden településen biztosítja az üveg 
hulladék elkülönített gyűjtését, hulladékgyűjtő szigeten, illetve 
üveghulladék gyűjtőponton történő elhelyezéssel.

Komposztálható hulladékok gyűjtése 
A biológiailag lebomló hulladék a csomago-
lási hulladék gyűjtésére szolgáló zsákba nem 
keverhető. A levágott füvet és egyéb lágyszárú 
növényeket megfelelő teherbírású BIOLÓGI-
AILAG LEBOMLÓ zsákban (1db zsák max. 25 kg), illetve 
maximum 70 cm hosszú, és 50 cm átmérőjű kötegekben össze-
kötve szállítja el Társaságunk a megjelölt szállítási napokon, az 
ingatlan elől alkalmanként 0,5 m3 mennyiségben. A VERTIKÁL 
emblémával ellátott Biológiailag lebomló zsákok (gyűjtési alkal-
manként 1db) az ingatlannál minden komposztálható hulladék 
gyűjtés alkalmával elhelyezésre kerül.

FONTOS: Kérjük, a komposztálható hulladékot úgy helyez- 
ze ki, hogy az a közterületet ne szennyezze! A zsákban kihelye-
zett zöldhulladék közé kommunális hulladék NEM kerülhet.

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-
testületének rendelete 

az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről

3. Avar és növényi hulladék égetésének szabályai
5.§ (1) A település területén az avar és növényi hulladék 
kezeléséről legfőbbképpen  komposztálással kell gondoskodni.
(2) Az ingatlantulajdonos a nem komposztált avar és növényi 
hulladékot a község területén elsősorban a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatást ellátó közszolgáltatóval köteles elszállíttatni.

Három kis nyúl ül a réten.
Mesebeli faluszélen.

Előttük egy halom tojás,
Húsvét táján ez így szokás.

 
Festék is van jócskán, bőven,

Fut az ecset tekergően.
Tojáson a színes csíkok

Olyan, mint a fürge gyíkok.
 

Nyúlapó is megjön közbe,
Leül köztük ott a földre.
Nagy bajuszát simogatja,

Tojásokat válogatja.

Szebb az egyik, mint a másik,
Nincsen köztük mely hibázik.

Ügyes ez a három füles,
Nem lesz a tál sehol üres.

 
Jut is bőven minden házba,
Locsolóknak tarisznyába.
Kinek nem jut fusson ide,
Nyúlapó tesz a zsebibe.

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok Úrhida község 
minden lakójának az Önkormányzat dolgozói és 

a Képviselő-testület nevében.

 Bognár József 
polgármester

szja 1% felhívás!!!
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Komposztálható hulladékok gyűjtése  
A biológiailag lebomló hulladék a csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló zsákba nem keverhető. A levágott füvet és 
egyéb lágyszárú növényeket megfelelő teherbírású BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ zsákban (1db zsák max. 25 kg), illetve 
maximum 70 cm hosszú, és 50 cm átmérőjű kötegekben összekötve szállítja el Társaságunk a megjelölt szállítási napokon, 
az ingatlan elől alkalmanként 0,5 m3 mennyiségben. A VERTIKÁL emblémával ellátott Biológiailag lebomló zsákok 
(gyűjtési alkalmanként 1db) az ingatlannál minden komposztálható hulladék gyűjtés alkalmával elhelyezésre kerül. 
 

FONTOS: Kérjük, a komposztálható hulladékot úgy helyezze ki, hogy az a közterületet ne szennyezze! A zsákban 
kihelyezett zöldhulladék közé kommunális  
hulladék NEM kerülhet. 
 
 
 

 
Úrhida Község 
Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
rendelete az avar és 

növényi hulladék nyílttéri 
égetéséről 

 
3. Avar és növényi hulladék égetésének szabályai 

5.§ (1) A település területén az avar és növényi hulladék kezeléséről legfőbbképpen  komposztálással kell gondoskodni. 
(2) Az ingatlantulajdonos a nem komposztált avar és növényi hulladékot a község területén elsősorban a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó közszolgáltatóval köteles elszállíttatni. 
6.§ (1) Úrhida község közigazgatási területén nyílt téren – kivéve közterület - csak e rendeletben foglalt esetekben és 
feltételekkel szabad kerti hulladékot égetni. 
(2) A kerti hulladék nyílttéri égetése július és augusztus hónapok kivételével egész évben hétköznapokon lehetséges. 

Ünnepnapokon, szombaton és vasárnap kerti hulladékot égetni tilos. 
  

Település Hulladék típus április május június július augusztus szeptember október november december

Úrhida,  
Komposztálható 4 16 13 11 8 5 3 28   

Újrahasznosítható 18 30 27 25 22 19 17 14 12 



32017 ÁPRILIS

6.§ (1) Úrhida község közigazgatási területén nyílt téren – 
kivéve közterület - csak e rendeletben foglalt esetekben és fel-
tételekkel szabad kerti hulladékot égetni.
(2) A kerti hulladék nyílttéri égetése július és augusztus hó-
napok kivételével egész évben hétköznapokon lehetséges. 
Ünnepnapokon, szombaton és vasárnap kerti hulladékot 
égetni tilos.

 7.§ (1) Tilos a nyílt-
téri égetés a hatóság ál-
tal elrendelt általános 
tűzgyújtási tilalom ide-
jén, illetve a füstköd- 
riadó alkalmával el-
rendelt korlátozás idő-
tartama alatt.  
 (2) Az avar és kerti hul-

ladék égetése 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy ál-
tal vagy felügyelete mellett, a tűzvédelmi előírások betartásával 
végezhető úgy, hogy az égetéssel, az égetés hősugárzásával 
környezeti, vagyoni kár nem okozható és az égetés az emberi 
egészséget nem veszélyeztetheti, a tüzelőanyag az emberi egész-
ségre ártalmas égésterméket kibocsátó anyagot nem tartalmazhat.
(3) Az égetendő avar és növényi hulladék nem tartalmazhat sem-
milyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes hulla-
dékot.
(4) Az égetésre – a füstképződés csökkentése és a környező la-
kosok kímélete érdekében – száraz anyaggal, a meteorológiai 
viszonyokra figyelemmel, szélcsendes időben kerülhet sor.
 (5) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz 
gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket 
és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz ter-
jedése megakadályozható, illetőleg eloltható.
(6) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást, 
izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell 
szüntetni.

 Boda Zsuzsanna 
 jegyző

Február elején nagycsoportosaink ellátogattak az iskolába, az első 
osztályosokhoz. 
Február17-én farsangoltunk, egész délelőtt a mulatságé, bolon-
dozásé volt a főszerep, a szülőket is meghívtuk a műsorra. Előző 
nap kiszebábot égettünk, ezzel sikeresen elűztük a telet!
Február végétől elkezdődtek a szülői értekezletek, március 
végétől pedig fogadóórákon tájékozódhattak a szülők gyermekeik 
fejlettségi szintjétől. Minden évben két alkalommal szervezünk 
szülői értekezletet és fogadóórákat, ez utóbbiak külön is igénybe 
vehetők előzetes egyeztetést követően.

Márciusban a Fejér 
Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat munka-
társa, Káplárné Szentes 
Ágnes tartott előadást a 
részképességek fejlesz-
tésének lehetőségeiről 
a Közösségi Házban 
szülők, pedagógusok 
részére. Nagyon sok gyakorlati tanáccsal, játékeszköz bemu-
tatóval, ötletekkel készült a szakember.
Március 11-én Nőnapi Retro bulit szerveztünk az óvoda javára, 
a zenét Császár József szolgáltatta, aki a közreműködési díját 
ismét felajánlotta intézményünk részére. Ezúton is köszönjük 
neki a felajánlást és a remek hangulatú rendezvényt! A bevételt 
mozgásfejlesztő eszközök beszerzésére fordítjuk! 

Március elején készültünk a nőnapra csoportonként, illetve 
megemlékeztünk a Nemzeti ünnepünkről is a gyerekekkel.

Március 27-én a víz világnapja alkalmából projekt napot 
szervezett számunkra az Országos Vízügyi Főigazgatóság Árvíz-
védelmi, Folyógazdálkodási és Közfoglalkoztatási Főosztálya a 
felkérésünkre. Külön köszönjük Dobó Kristófnak és munkatár-
sainak a nagyszerű, látványos, élményszerű programokat! Szíve-
sen várjuk őket máskor is!

Március utolsó hetében fotózáson vettek részt a gyerekek, készül-
tek egyéni és csoportképek is Szalay Zsuzska segítségével!

Áprilisban is rengeteg programmal készülünk:
Április 6-7-én (csütörtök-péntek) a Szülői Szervezetünk rendez 
ruhabörzét használt gyermekruhákból, játékszerekből – szeretet-
tel várunk minden érdeklődőt, helye az óvoda tornaszobája!
Április 10-én (hétfő) délután húsvéti készülődésre várjuk a 
szülőket, gyerekeket.
Április 11-én (kedd) ovi-váró, ismerkedős délután szervezünk a 
leendő ovisoknak és szüleiknek 15.30-tól!
Április 12-én ovis húsvéti délelőttünk lesz.
Április 18-án (kedd) Nevelés nélküli munkanapot tartunk.
Április 19-én lehet átvenni az iskolai beiratkozáshoz szükséges 
óvodai szakvéleményeket!
Április 20-21-én lesz az iskolai beiratkozás!
Április 24-28-ig egészséghetet szervezünk, többek között virág- 
és egyéb palántaültetés, sportnapot, vitaminnapot, kutyás bemu-
tatót, lovaglási lehetőséget is biztosítunk, lesznek meghívott ven-
dégeink, előadóink! Részletes program az ovi faliújságján!

Május első hetében az édesanyákat, nagymamákat köszöntjük!
Rendőrségi délelőttöt is tervezünk május 12-re (péntek).
Május közepére tervezzük a tavaszi nagykirándulásokat, részletek 
később a faliújságon!
Május 19-én (pénteken) a Süni, Csiga és Méhecske csoportosok 
évzárója lesz.

a tündérkert Óvoda hírei
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Május 26-án (pénteken) a Katica csoportosok évzárója és búcsú- 
zója lesz.
Június 2-án (pénteken) délután a nagycsoportos apukákat várjuk 
szeretettel Apák napjára!
Június 3-án (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 tornaszoba, a csoportszobák eszközeinek beszerzésére, 
udvari játékeszközökre szeretnénk fordítani a befolyó összeget!
Adószám: 18497094-1-07

Tájékoztató az óvodai beiratkozásról
2017. május 8-9-10 (hétfő -kedd- szerda) 8 – 16 óráig
Szükséges dokumentumok:

• a gyermek születési anyakönyvi kivonata
• a gyermek személyi azonosítója, a szülő személyi azonosítója,
• lakcímkártya
• TAJ szám

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 es-
etében 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.”
2017. szeptember 1. napjától azoknak a gyermekeknek kell 
megkezdeniük az óvodakötelezettségük teljesítését, akik 2017. 
augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket.
Természetesen óvodánk fogadja folyamatosan év közben is a 
gyermekeket, illetve lehetőség van továbbra is 3 éves kor előtt 
igénybe venni az óvodai ellátást, amennyiben helyet tudunk biz-
tosítani számukra!
Bővebb felvilágosítás az óvodában személyesen, telefonon a 
22 /364-518 vagy e-mailen kérhető: urhidaiovoda@gmail.com
Beiratkozáshoz szükséges adatlap az óvodában kérhető illetve 
honlapunkról lesz letölthető www.ovoda.urhida.hu

Kedves leendő Ovisaink!
Szeretettel meghívunk Benneteket, szüleitekkel együtt

április 11-én (kedden) délután 15.30 órától az ovi-váró, 
ismerkedő délutánunkra!

Megnézhetitek az óvodát, a csoportszobákat, a tor-
naszobában 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!
Katica csoportos óvó nénik

Bozsák Szilvia 
óvodavezető

Előző számunk óta eltelt időszakban Géza Fejedelem Tagisko-
lánkban a következő események történtek.
A decemberi adventi időszakban karácsonyi vásárt szervezett 
Lencsésné Cseh Katalin és Bán-Németh Ildikó. December 
16-án délután a falukarácsony keretében léptek fel tanulóink 
rövid műsorral. Meghitt karácsonyi ünnepségünket és az ad-
venti műsort Molnárné Pauló Laura, Takács Mónika és Bognár 
Andrea szervezte.
Január 20-án zártuk az első félévet. A félévi tanulmányi átlag-
eredményeink a tavalyinál is magasabbak 4,23. Félévkor 3 fő ka-
pott elégtelen osztályzatot, ami az előző évek tükrében is igen 
alacsony.
2016. májusi országos kompetenciamérés eredményét megkap-
tuk, amik az alábbiak. 

Iskolánk minden évfolyamon megelőzte a városi iskolák át-
lagát, sőt egy kivételével az országos átlagot is. 
Felsős magatartás versenyünk második negyedévi eredményhir-
detése az év elején megtörtént. A 6. osztályosok nyerték a ver-
senyt, akik egy-egy kupont kaptak ajándékul, ami felmutatásával 
egy felelet alól mentesülnek.

Az előzetes tájékoztatások szerint ebben a tanévben két alka-
lommal szerveztünk foglalkozást a leendő első osztályosoknak, 
január 30-án, és február 13-án farsangi vígasságok címmel. 
A nagycsoportosok február 7-én látogathatták meg az első 
osztályt. Március 13-án a leendő elsős szülőknek tartottunk 
szülői értekezletet. Májusban iskola-előkészítő szülői értekez- 
let tervezünk a beiratkozott leendő kisiskolásaink szüleinek.
Február elsején tartottuk a félévi szülői értekezletet, március else-
jén pedig fogadóóránkat. 
Január a népszokások hónapja Bolvári Beatrix tanítónő szervezé-
sében, ahol a népszokások témában vetélkedhettek tanulóink 
26-án.
Szabadbattyánban január 11-én körzeti játékos sportversenyben 
vettek részt alsósaink, ahol harmadik helyezést értünk el. 
Február a farsang jegyében telt. Februárban 7-én délután 
szervezett a hónap felelőse Karácsony Zsuzsa néni bohóckészítő 
kézműves délutánt. 

Február 10-én, farsangi mulatságot tartottunk iskolánk tanulói-
nak. Igazi vidám kavalkádban lehetett részünk. Több mint 30 
kis és nagy diák öltött magára ötletesebbnél ötletesebb mas-
karát. Első helyezést szerzett Bálványos Fanni polip és Molnár 
Márton robot jelmezével. Második helyezést ért el Kovács Re-
gina kistestvérével bárány és pásztor és Schlott Alexandra rózsa-
hordó asszony maskarájával. Harmadik helyezettek lettek Far-
kas Réka kávéként, Major Márk LEGÓ emberként és Majorosi 
Zsófi muffinként. Különdíjasaink: Oláh Sarolta pletykatündér, 

Iskolánk hírei
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(szüleitek felügyelete alatt!) ! 
A szüleitek megismerkedhetnek az óvoda Pedagógiai Programjával, Házirendjével, a 

beiratkozással, kapcsolatos információkkal. 
 

Várunk Benneteket! 
 

   Katica csoportos óvó nénik 
 
        Bozsák Szilvia 
        óvodavezető 

 

  Iskolánk hírei 
 
Előző számunk óta eltelt időszakban Géza Fejedelem Tagiskolánkban a következő 
események történtek. 
A decemberi adventi időszakban karácsonyi vásárt szervezett Lencsésné Cseh 
Katalin és Bán-Németh Ildikó. December 16-án délután a falukarácsony keretében 
léptek fel tanulóink rövid műsorral. Meghitt karácsonyi ünnepségünket és az 
adventi műsort Molnárné Pauló Laura, Takács Mónika és Bognár Andrea 
szervezte. 
Január 20-án zártuk az első félévet. A félévi tanulmányi átlageredményeink a 
tavalyinál is magasabbak 4,23. Félévkor 3 fő kapott elégtelen osztályzatot, ami az 
előző évek tükrében is igen alacsony. 
2016. májusi országos kompetenciamérés eredményét megkaptuk, amik az 
alábbiak.  
 

Kompetenciamérés eredménye 2016. 

2015/2016 
tanév 

iskolánk 
átlaga 

községi 
iskolák 
átlaga 

városi 
iskolák 
átlaga 

országos 
átlag 

matematika 8. 
évfolyam 1552 1537 1569 1597 

szövegértés 8. 
évfolyam 1536 1499 1538 1568 

szövegértés 6. 
évfolyam 1537 1425 1475 1494 

matematika 6. 
évfolyam 1673 1432 1466 1486 

 
Iskolánk minden évfolyamon megelőzte a városi iskolák átlagát, sőt egy 
kivételével az országos átlagot is.  



Szecső Dániel Flesh, Szilágyi 
Szabolcs és Wlaszczyk Hunor 
viking, Ozsváth Levente római 
katona és Moldován Máté Lego-
las jelmezében.
A jó hangulatot csak fokozta 
a kiváló zene, amelyet Tamás 
bácsi szolgáltatott. A játékok 
és a tombolasorsolások még 
vidámabbá tették ezt az estét.

Február 17-én a nyolcadik osztályosoknak a Család és Gyermek-
jóléti Központ tanácsadói interaktív előadást tartottak a szexuali-
tásról, párválasztásról.
Február 22-én délelőtt szerveztük meg  hagyományos nyílt 
napunkat, ahol minden osztály munkájába bepillantást nyerhettek 
a szülők. 24-én farsangi falatozást szervezett minden tanulónknak 
Bán Balázs és Soós Tamás pedagógusunk. Diákjainkat virslivel, 
kolbásszal, kakaóval és teával és gabonapehellyel kínáltuk a tíz-
órai szünetben.
Március hónapja programját Szabó Gyöngyi tanárnő szervezi. A 
hónapban a hagyományokhoz híven logika versenyt rendezünk és 
rajzpályázatot írtunk ki. A rajzpályázaton Vasarely magyar festőre 
emlékezünk, amihez absztrakt alkotásokat várunk március 26-ig. 
Március 2-án a Kisteleki Bábszínház előadását tekinthették meg 
alsós tanulóink. 
Március 3-án délután Az idei víz világnapja alkalmából a tavaszi-
as időt kihasználva remek hangulatú sétát tettünk Balázs bácsi 
vezetésével a vállalkozó szellemű felsős diákjainkkal Úrhida 
régi temetőjéhez, amely a Nádor-csatorna melletti kis dombon 
található. Kirándulásunkra azon apropóból került sor, hogy az 
Országos Vízügyi Hatóság által közzétett felhívásra mi is csatla-
kozzunk egy közös sétával, amely alkalomból 6 km-t kellett meg-
tenni a csoportoknak, mivel számos helyén a világnak átlagosan 
ennyit kell gyalogolni naponta az éltető vízért. 
Március 8-án volt a Természet-Ember-Környezet TEK verseny 
megyei fordulója Székesfehérváron, ahova négy csapatunk jelent-
kezett. Knauer Csenge és Szalay Alexandra második helyezést ért 
el a 7-8. osztályosoknak hirdetett versenyben.
Tagintézményünk idén is csatlakozott a Pénz7 országos program-
hoz, aminek keretében március 6-10-ig a bankkártya használattal 
ismerkedhettek meg tanulóink játékosan és a családi költségvetés-
sel foglalkoztak egy-egy órán a felsős tanulóink. Március 8-9-én 

csiga és kagylókiállításnak adtunk helyet hagyományosan. 
Úrhidán a március 15-ei megemlékezést a hagyományainkhoz 
hűen projektnappal indítjuk. Ennek keretében az alsó és a felső 
tagozatban is négy állomás feladatait oldhatták meg a diákok  
vegyes csapatokban. Az alsósok az egyes állomásokon a forra-
dalom helyszíneit idézték fel játékos formában, a felsősök pedig 
nemzeti színű díszeket és plakátot készítettek, forradalmi verset 
írtak és TÖRI-totót töltöttek ki. A projektnap zárásaként az alsó-
sok a Nemzeti dalt énekelték és furulyázták, a felsősök verseiket 
szavalták és az elkészült plakátokat bemutatták. Március 14-én 11 
órától a falu ünnepélyen verses-zenés műsorral emlékeztek meg 
diákjaink a forradalom és szabadságharc eseményeiről.
Nagy örömünkre a második félévben márciustól újra indult a 
fenntartónk támogatásával a lovasoktatás minden osztályunkban.
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő 
általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor: 
2017. április 20-21-én (csütörtök, péntek) 8.00 órától 19.00 
óráig
Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek 
hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott 
iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazo-
nosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azo-
nosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt és az isko-
lába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást 
kell bemutatni.
Várható programjainkról tájékozódhatnak megújult honla-
punkon, ahol folyamatosan frissülő információkat olvashat-
nak az érdeklődők az urhidaiskola.hu oldalon. 
Az Úrhidai Tanulókért és Iskoláért Alapítvány a tavalyi évben ka-
pott 1%-os felajánlásból a 2016. június 9-én szervezett év végi 
tanulmányi kirándulásokat Celldömölk illetve, alsóban Csókakő 
és környékére támogatta 1500 forinttal tanulónként. 
Alapítványunk adószáma: 18490987-1-07, melyre az 1%-os fel- 
ajánlásokat megtehetik az előző évekhez hasonlóan. Előre is 
köszönettel:
 Liedermajer Heléna
 tagintézmény-vezető

Falukarácsony

A tavalyi év végén a negyedik gyertyagyújtás alkalmából, közös 
Falukarácsonyt tartottunk a templomban. Rövid műsorral ked-
veskedtek a Nyugdíjas Klub tagjai, az Iskola tanulói és az Óvoda 
növendékei az ellátogató érdeklődőknek. Meglepetés előadó a 
Hungarikum együttes volt. A műsorok után teáztak, forraltboroz-
tak, süteményeztek. Ezúton is szeretnénk mindenkinek meg-
köszönni a közreműködését!
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közösségi ház élete



Asztaltenisz torna
2017.január 21.-én a 
sporté volt a főszerep 
a Közösségi Házban. 
Asztaltenisz tornát 
hirdettünk amatőrök 
számára. Kicsik és 
nagyok egyaránt jelen 
voltak az esemény-
en. A nagyteremben 

megállás nélkül folytak a mérkőzések, majd az eredményhirdetés 
vette kezdetét több kategóriában is. Köszönjük a résztvevőknek 
és Gratulálunk a győzteseknek!

Langalló- Lángos fesztivál és 
Télűző felvonulás

Február 25.-én már a 
kora délelőtti óráktól 
folytak az események 
a Tájháznál. A Nyug-
díjas Klub tagjaitól 
elsajátíthatóak voltak 
a kenyérdagasztás 
fortélyai. Kora dé-
lután Rózsikával 
lángost készíthettek az érdeklődők. A Táncimádó lányok pedig 
fánkkal kedveskedtek az ellátogatóknak. Majd a télűzés hagyo-
mányait követve kiszebábot égettünk.
 

Szülő Klub
Február 9.-én és március 9-én is Szülő Klubot tartottunk, előadónk 

Nemesné Somlai Git-
ta, pszichológus volt. 
A szülők szívesen 
látogatják, mivel 
egymás közt tapasz-
talatot tudnak cserélni 
és szakmabeli elő- 
adótól mindig le- 
het tanulni és kér-
dezni. A Klub teljesen 

ingyenes és a gyermekek-nek játszóházat biztosítottunk, felnőtt 
felügyelet mellett.

Nemzeti Ünnep
Március 14-én ünnepi műsorral készültek a Géza Fejedelem 
Általános Iskola tanuló, Nemzeti Ünnepünk alkalmából, felidéz-

ték a szabadságharc történését. A műsor a Közösségi Ház nagy 
termében volt megtekinthető, majd az Emlékmű koszorúzására 
került sor. Bognár József polgármester úr ünnepi beszéde után. 
Köszönjük a műsort iskolánk tanulóinak és Bognár Andrea 
tanárnőnek.

Hagyományőrző disznótoros
Március 18.-án meg-
rendezésre került a 
helyi civil szervezetek 
közreműködésével, 
és a Barátság Klub 
irányításával a ha-
gyományőrző disznó-
sirató. Az egésznap 
tartó eseményre ellá- 
togatók megnézhet-
ték, hogy miként zajlik egy igazi falusi disznóvágás, hogyan 
készül a híres úrhidai lángos Rózsikával. Természetesen a 
különböző munkafolyamatokból mindenki kivette a részét. Az 
eseményen részt vevők pedig egy igazi disznótoros ebéddel lettek 
gazdagabbak.

„Barokk útja” utazó kiállítás
A Fejér Megyei Művelődési Központ közreműködésével hozzánk 
is megérkezett a négy blokkból álló programsorozat. Március 

19.-én a Templomban 
barokk komolyze-
nei koncert részesei 
lehettek az elláto-
gatók. 25.-én Táncház 
volt a Barátok ze-
nekar előadásában, 
a részvevők elsajá- 
títhatták a korra 
jellemző tánclépése-

ket mindenki nagy 
örömére. 28.-án pedig 
a kiállítás megnyi-
tójára és kézműves 
foglalkozásra került 
sor. A gyerekek izgal-
mas időutazásban ve-
hettek részt, mindenki 
a saját műalkotásával 
térhetett haza. A ki-
állítás Húsvétig megtekinthető a Közösségi Ház nagytermében.
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Az év első hónapja mindig az alapozási időszak minden sport-
egyesületben. Karatékáink különböző erőnléti, gyorsasági álló- 
képességi edzéseken vehettek részt ebben az időszakban. 
A fizikai felkészítés mellé kaptak egy kis mentális tréninget is, hogy 
jobban tudjanak összpontosítani a feladataikra. 
Mesterük is bekapcsolódott az elméleti képzésbe, hisz januárban és 
márciusban két bírói tanfolyamon is részvett, ahol sikeres vizsgát is 
tett.
2017. március 04.-én került megrendezésre Ajkán a 6. Sun-
Dome Kupa karate verseny, amelyre 2 nemzet, 22 egyesület, 
228 versenyzőjének közel 372 nevezése érkezett be. A ver-
seny előtt egy rövid bírói megbeszélésre került sor, ahol a 
különböző szövetségek bírói megismerhették az új szabályrend-
szert. A versenyt megtisztelte jelenlétével Shihan Juhász Ferenc a 
Magyar Karate Szakszövetség alelnöke, aki egyben az SKS-SKDUN 
Hungary elnöke is, és Shihan Kozma Erzsébet a Magyar Karate 
Szakszövetség Edzői Bizottságának elnöke. Mindketten elégedetten 
nyilatkoztak a verseny színvonaláról.  
Az Úrhidai Karate Egyesület színeiben Kolarovszki Petra lé-
pett tatamira ezen az új szabályrendszer szerint lebonyolított 
versenyen és felkészültségi szintjének megfelelően helytállt. 
Petra egyéni formagyakorlatban bemutatójával egész jól szerepelt. 
A különböző versenyek bajnokai, helyezettjei között azonban 
nehéz volt a dobogóra kerülni, de végül sikerült egy 2. helyezést elér-
nie. Ezután következett az egyéni sanbon kumite versenyszám, ami új 
terep volt fiatal versenyzőnknek. Első mérkőzésén szoros küzdelem-
ben sikerült tovább jutnia a sokszor keménykedő ellenfelével szem-
ben. A további ellenfeleken ügyesen, technikásan túljutva a döntőben 
kicsit már fáradtan sikerült kiharcolnia egy újabb 2. helyezést. 

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!
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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.
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: 
Eitel Judit

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

csak egyszerűen szeretetből!

Manikûr-mûköröm!
Szeretettel várom kedves 

új vendégeimet itt Úrhidán!
Szolgáltatások: 

manikûr 
gél lakk

mûköröm építés,- töltés,-
zselébôl, porcelánból

kéz masszázs

06-30/504-50-23
pinterencike@gmail.com 
vagy facebookon: Pintér Enikô

karateklub élete KATONAI
TOBORZÁS!

VÁLLALJ MUNKÁT A 
SEREGBEN!

MINIMÁLISAN ELÉRHETŐ ILLETMÉNY: 

érettségivel bruttó 228.000 Ft
érettségi nélkül bruttó 186.630 Ft 

BŐVEBB TÁJÉKOZTATÓ: 
2017. 04. 19.   17:00

KÖZÖSSÉGI HÁZ, KÖNYVTÁR 
ÚRHIDA, KOSSUTH U. 66.



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

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

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

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

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

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

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

Védőnő rendelési ideje:
Soósné Fekete Éva
Tel.: (22) 786-626;    (30) 225-8848

Tanácsadás: 
Várandós:   Kedd: 08.00 – 10.00 óráig
Gyermek:    Kedd: 10.00 – 12.00 óráig
Fogadóóra:    Szerda: 08.00–10.00 óráig 

Háziorvos rendelési ideje:
Dr. Popovics Nóra Tel.: (22) 786-886
Hétfő: 08.00 - 12.00 óráig
Kedd: 14.00 - 17.00 óráig
Szerda: 08.00 - 11.00 óráig
Csütörtök: 13.00 - 16.00 óráig
Péntek: 08.00 - 11.00 óráig

Várandós tanácsadás: 
(bejelentkezés alapján)
Kedd: 12.00 - 14.00 óráig

Gyermekorvos rendelési ideje:
Dr. Fülöp Edit Tel.: +36 (30) 902-5227
Hétfő: 11.30-12.30 óráig
Csütörtök: 11.00-12.00 óráig
Tanácsadás:
Szerda: 10.30-11.30 óráig

Fogorvosi szolgálat: 
(Szabadbattyán)
Dr. Kis Piroska Tel.: (22) 362-612
Hétfő: 7.00-13.00 óráig
Kedd: 13.00-19.00 óráig
Szerda: 13.00-19.00 óráig
Csütörtök: 13.00-19.00 óráig
Péntek:  Iskolafogászat 7.00-13.00 óráig

Városkörnyéki ügyelet:
Orvosok Háza, Szfvár, Seregélyesi út 17.
Tel.: (22) 501-220

Fogorvosi ügyelet:
 Tel.: (22) 502-140
Munkanapokon:
16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig
Hétvégén: 
az utolsó munkanap 16.00 órától az 
első munkanap reggel 8.00 óráig

Állatorvosi szolgálat:
Dr. Koller István Tel.: (20) 318-8191

Könyvtári nyitva tartás:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig
Szerda: 14.00-17.00 óráig

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

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

Építésügy Szfvár, Polgármesteri 
Hivatal
Városház tér 1. fsz.

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

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

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

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

Segélyhívók: 
                      Rendőrség: 107
                      Tűzoltók: 105
                      Mentők: 104

Úrhida Község hivatalos honlapja:

www.urhida.hu

A HALLÓKÉSZÜLÉKET VISELŐK KÖZEL 80%-a állítja,
hogy KAPCSOLATA szeretteivel JAVULT.

Jöjjön el hallásvizsgálónkba 2017. május 12-ig és találjuk meg 
közösen a megoldást Önnek, hogy ismét jól halljon!

Ingyenes hallásvizsgálattal várjuk, melyet ajándék esernyővel* jutalmazunk!

* Az ajándékra az ingyenes hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak a hirdetés felmutatásával. Az akciók a készlet erejéig, maximum 2017. május 12-ig tartanak.

www.victofon.hu

ÉN JÓL HALLOK!

ÖNMAGÁRA ISMER?

Igaz, hogy néha…
… vissza kell kérdeznem.

BELVÁROSI HALLÁSVIZSGÁLÓ

Bejelentkezés: 06-22/500-053 • 06-30/557-1731 hétköznap: 8.00–16.00

8000 Székesfehérvár, Várkörút 46.

SZAKORVOSI HÁTTÉR:
Dr. Osváth Györgyi - fül-orr-gége főorvos
Dr. Vincz István - fül-orr-gége adjunktus, audiológus szakorvos


