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HETVEN ÉV EGYÜTT! – KEGYELMI LAKODALMAT ÜLT A HÁZASPÁR

A repülőtér felé indultunk Bognár József polgármesterrel, 
Juhosékhoz igyekeztünk. Juhos István és Wágner Mária 
ezelőtt 70 (!) évvel, 1949. január 16-án kötött házasságot.
A köszöntés a ház urának betegsége miatt tolódott. – Hogy 
szolgál az egészsége, Pista bácsi? – firtatta az elöljáró, át-
nyújtva a formás ajándékcsomagot. – És Mária néni? – a 
ház asszonyának díszes virágcsokor dukált. – Fogadják az 
önkormányzat és a képviselő-testület gratulációját! – Kö-
szönjük szépen! – érzékenyült el egy kicsinyt a jubiláló há-
zaspár.
– Az évek mentek, mint a napok… – ragadja a szót magá-
hoz Pista bácsi. – Bizony ritka ez, mint a fehér holló. – A 
titkát nem tudjuk – mondja rá csendesen Mária néni.
 

Mindketten tősgyökeres úrhidaiak, de fiatalon a falu két el-
lentétes szegletében laktak. Belsőróna és Külsőróna – így 
nevezeték akkoriban a falurészeket. Tánciskolába jártak 18, 
illetve 16 éves korukban, ott ismerkedtek meg, a kultúrház-
ban. Mindketten szerettek táncolni, s hamar megtetszettek 
egymásnak. – Három évig udvaroltam a feleségemnek – 
meséli Pista bácsi. – Sárban, hóban gyalogosan mentem 
hozzájuk.
– Az uram 21 éves volt, én meg 19, amikor összekerültünk 
– erősíti meg Mária néni. – A templomban esküdtünk, aztán 
a vőlegényes háznál volt a lakodalom. – Nem sátorban, csak 
a szobákban – veti közbe Pista bácsi –, nem voltunk sokan, 
csak annyian, hogy beférjünk. Világ életükben a földhöz 
kötötte őket a sorsuk, felesben vagy 20 holdat műveltek.
Aztán jöttek a téesz-idők, Pista bácsi oda a lovait is bevit-
te. Később traktoros lett, s hivatásos jogosítványt szerzett. 
Élete párja mindig is háztartásbeli volt, jöttek gyerekek, s 
otthon a jószágokat is el kellett látni. Két gyermekük szüle-
tett, négy unokájuk van, és a kis Ádámmal együtt immár két 

dédunokájuk. A fényképeket mutatják sok-sok szeretettel. 
Unokavejük, Tamás most a portát rendezi, megújul a kerítés 
és az udvar is – újságolják. A ház hátsó frontjánál alakítja ki 
asztalosműhelyét.
– Kihasználtam mindig ezt a nagy telket – fog bele Pista 
bácsi egy újabb történetbe. – Gazdálkodóként az egy kom-
bájnon kívül minden gépem megvolt. Nyolcvanévesen tet-
tem le a lantot…
Hát megérték a 70. házassági évfordulójukat – terelődik 
vissza a szó a jeles évfordulóra. A regula kegyelmi lako-
dalomnak mondja a hetvenediket, a köszönet, a hála és a 
kegyelem napjának, amiért ilyen hosszú időt megélhettek 
együtt.
Szeretet és alkalmazkodás – néznek egymásra. Meg tisztes-
ség és becsület. Így élték az életüket. Mindig tették a dolgu-
kat! Az évtizedek örömei és bánatai erős köteléket kötöttek 
kettejük között. Csendesen telnek napjaik, békességben. 
Az Isten éltesse őket!
 V. Varga József

A képviselő-testületnek már a ciklus eleje óta határozott 
szándéka a belterületi úthálózat ütemezett fejlesztése.
Mivel ilyen jellegű pályázatok nem kerülnek kiírásra, így 
a vis maior támogatások és az önerős források jelentenek 
pénzügyi lehetőséget a felújításokra. A vis maior keretből 
és az adósságkonszolidációban nem részesült önkormány-
zatok támogatásából az elmúlt években mintegy 5 kilomé-
ternyi utat és 600 méter hosszúságú járdát sikerült építe-
niük.  A testület még a tavalyi évben úgy határozott, hogy 
az útfelújítás negyedik ütemében, 2019-ben a Pirosalma, 
a Platánfa, a „kis” Jókai, a Mandula és a Szegfű utca kap 
majd új burkolatot. A fedezet az idei évre is rendelkezésre 
áll a tervezett öt utca szilárd burkolattal történő kivitelezé-
sére, csaknem 3 kilométer hosszban.
– Amennyiben ezek elkészülnek, elmondhatjuk, hogy ösz-
szességében talán nem is állunk annyira rosszul az aszfal-
tozások kapcsán – fogalmazta meg Bognár József polgár-
mester.
Az Arany János utcai szabad¬időpark bővítésének harma-
dik ütemében – a Leader közösségi célú fejlesztések nyo-

MEGÚJÍTJÁK AZ ÚTBURKOLA-
TOT ÚRHIDÁN A KÖRFORGA-

LOMTÓL A TELEPÜLÉSTÁBLÁIG.



mán – még az idén megvalósulhat a sportpark kialakítása. A te-
rület továbbfejlesztésére az elmúlt két évben három ingatlant is 
vásárolt az önkormányzat közvetlenül a park mellett.
– Nem mondtunk le a Kossuth utca felső szakaszának komplex 
rekonstrukciójáról sem – folytatta Bognár József polgármester –, 
továbbra is keressük a pályázati lehetőséget. A burkolat szélesíté-
sére, a járda és a csapadékvíz-elvezetés kiépítésére jogerős építési 
engedélyekkel rendelkezünk.

A képen is jól látható, hogy a burkolat szélessége sem megfelelő, 
a szélei töredezettek a gyalogosok biztonságos közlekedése sem 
megoldott.

A település közlekedésének fő tengelyét adó, gyűjtőútként funk-
cionáló Dózsa utca szélesítése (a jelenlegi 4-ről 5 méterre) is 
elodázhatatlan feladat. Az úton nemcsak a személygépkocsi-for-
galom nagy, hanem jelentős a tömegközlekedés és a tehergépjár-
mű-forgalom.
A Magyar Közúttól kapott információk alapján az idén a Modern 
falvak programban a körforgalomtól a településtábláig felújításra 
kerül az útburkolat.

V. Varga József

Horváth Piroska
Vidám húsvét

Itt a tavasz, itt a húsvét, 
szél borzolja barka fürtjét, 
mézes-csupor most a reggel, 
aki férfi korán felkel, 
rózsapermet, piros tojás,
locsolkodjunk - ez a szokás, 
úrhidai fiúk, lányok - vidám húsvétot kívánok

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok Úrhida község minden la-
kójának az Önkormányzat dolgozói és a Képviselő-testület nevé-
ben.

Bognár József 
 polgármester

Magas rangú Török delegáció látogatott január 16-án települé-
sünkre. Osman Şahbaz, Törökország Tiszteletbeli Konzulja a 
Török Magyar Üzletember Egyesülete Elnöke vezetésével ér-
kezett küldöttség, tájékozódott községünk rendkívül dinamikus 
demográfiai fejlődéséről, történelméről, gazdasági helyzetéről, 
majd megtekintették közintézményeinket. A Szabadbattyán Ön-
kormányzat Képviselő-testületével közösen szervezett találkozó 
további együttműködések lehetőségét volt hivatott előkészíteni.

Bognár József 
 polgármester

SZJA 1% felhívás!!!
Tisztelt adófizető lakosság!

Ezúton felhívjuk szíves figyelmüket, hogy községünkben az idei 
évben hat civil szervezet számára ajánlható fel a személyi jöve-
delemadó 1%-a. Kérjük Önöket, hogy éljenek ezzel a lehetőség-
gel és támogassák valamely szervezetet – belátásuk szerint – és 

ezzel településünket is.
A támogatható szervezetek az alábbiak:

Úrhidai Tanulókért és Iskoláért Alapítvány 18490987-1-07 
Úrhidai Óvodáért és Óvodásokért Alapítvány           18497094-1-07 
Úrhidai Nyugdíjas Egyesület 18497537-1-07 
Úrhidáért Kulturális és Szabadidős Egyesület          18498576-1-07 
Úrhidai Polgárőr Egyesület 18267990-1-07
Úrhidai Karate Egyesület  18738061-1-07

Bognár József 
 polgármester

Tisztelt Adózók!
A helyi adók nyilvántartására használt ASP 
program hibája miatt, vannak olyan adózók, 
akiknek 2019. év elején gépjárműadó határo-
zatot küldtem a gépjárműadó előírásáról, vi-
szont az adó befizetéséhez szükséges csekket a 
mai napig nem kapták meg. Kérem ezen adó-
zókat, hogy az alábbi telefonszámon keressék 

Török delegáció látogatott településünkre.
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ügyintézőnket, hogy a hiányzó befi zetési utalványokat ( csekke-
ket ) pótolni tudjuk. 

06/22-364-514/ 3 mellék  Németh Istvánné adóügyi ügyintéző

Úrhida Község Önkormányzata 2018.01.01. napjától bevezette a 
helyi iparűzési adót. Kérem, a vállalkozókat, hogy aki még nem 
jelentkezett be az iparűzési adó hatálya alá, az a bejelentkezését 
mielőbb pótolja.  Együttműködésüket és megértésüket köszönöm.

dr. Boda Zsuzsanna
jegyző

Március 14-én tartottunk „Bölcsőde 
kóstolgató” délutánt, amelyre megin-
vitáltuk az érdeklődő családokat. Na-
gyon sokan éltek a lehetőséggel, amit 
örömmel vettünk! Április 3-án várjuk 
beiratkozásra a leendő bölcsiseinket, 
folyamatosan lehet kérni a gyerme-
kek felvételét a bölcsődei csoportba! 
Május 23-án bölcsis gyermeknapot 
tartunk.
Június 14-én (pénteken) bölcsődei bú-
csúztató lesz!
Udvari játékaink számát szeretnénk a tavasszal bővíteni, árnyé-
koló napvitorla és hernyócska beszerzésével, amelyet a fenntartó 
biztosít. Célunk, hogy a gyerekek minél jobban, otthonosabban 
érezzék magukat intézményünkben!
Óvodánk alapítványa: Az úrhidai óvodásokért és óvodáért ala-
pítvány ebben az évben is szívesen fogadja a felajánlott adó 1 
%-át. Az tornaszoba, csoportszobák eszközeinek beszerzésére, 
udvari játékeszközökre szeretnénk fordítani a befolyó összeget!
Adószám: 18497094-1-07
Köszönjük ezúton is szíves támogatásukat! 2018. évben óvodása-
ink planetáriumi belépőjéhez, karácsonyi játékeszközök beszerzé-
séhez, udvari homokozók lefedéséhez járult hozzá alapítványunk!

Bozsák Szilvia
intézményvezető

A hosszú téli időszak után na-
gyon vártuk már a tavaszt ezért 
februárban a fergeteges farsan-
gi délelőttünk előtt kiszebáb 
égetéssel űztük el a telet!

Február végén tavaszi szü-
lői értekezleteket tartottunk 
csoportonként, az érdeklődő 
szülők tájékoztatást kaptak 
az aktualitásokról, a várható 
programokról.

Március 21-én (csütörtökön) a 
VÍZ világnapját ünnepeltük, 
ennek a jeles napnak a témája 
köré épültek a tevékenysége-
ink egész héten. 

Március 1-én Mariann néni (Süni csoport) sikeres pedagógus mi-
nősítési eljáráson vett részt! Ezúton is gratulálunk neki!

Februárban és márciusban egy-egy alkalommal vendégségbe hív-
tuk a környékbeli óvodapedagógusokat szakmai bemutató fog-
lalkozásokra. A „Mozgáskotta” bemutatót Nelli néni, az”Így tedd 
rá” bemutatót Gini néni tartotta – köszönjük mindkettőjüknek!

Március 8-án Nádasdladányban, Antal Jutka előadásán vettek 
részt pedagógusaink, tavaszi szakmai nap keretében. Március 
19-én Galambos Laci bácsi és felesége Betti tartott fi tt ball be-
mutatót gyerekekkel az érdeklődő szülők számára!
Április elején fotózás volt, valamint fogadóórákra vártuk a szü-
lőket, gyermekeik fejlődésével kapcsolatban kaphattak személyes 
tájékoztatást a pedagógusoktól.

Programjaink:

Április 10-én (szerda) ovi váró délután a leendő ovisoknak szü-
leikkel 15.30-tólÁprilis 15-én (hétfő) délután 15.30 órától nyuszi 
váró, húsvéti ügyeskedő, kézműves délutánra invitáljuk a szü-
lőket gyermekeikkel együtt!
Április 17-én (szerdán) tartjuk az óvodánkban és a bölcsiben is a 
húsvéti nyuszis délelőttöt.
Április 23-án (kedd) nevelés nélküli munkanapot tartunk!
Egészséghetünk április 24 – 29 között kerül megrendezésre, 
részletes programterv a faliújságon lesz elhelyezve. Zöld óvoda-
ként az egészséges életmódról, környezetünk védelméről fog 
szólni ez a pár nap, lesz szülőkkel közös program is!
Május első heteiben ünnepeljük az anyukákat és a nagymamá-
kat, nekik kedveskedünk verssel, ajándékkal, dalocskákkal.
Május 17 (péntek) 16 óra Katica és Csiga csoportok évzáró mű-
sora.

Május 24 (péntek) 16 óra a Süni csoportosok évzáró-búcsúzó mű-
sora.
Május 23-án délelőtt az ovis gyermeknapon érkezik hozzánk a 
Dudó-játszóház.
Május 31-én (pénteken) nagycsoportos apukák részére apák napi 
délutáni programot szervezünk.
Június 01 (szombat) egész napos Nyárköszöntő gyermeknap lesz.

Óvodai beiratkozás:

2019. április 29-30 (hétfő-kedd) 8 – 16 óráig

Szükséges dokumentumok:

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet 
igazoló hatósági igazolványt (gyermek lakcímkártyája),
- TAJ kártya
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági iga-
zolványát (szülő   lakcímkártyája)
2015. szeptember 1-jétől: 

A Tündérkert Óvoda és Bölcsöde  
hírei

A Tündérkert Óvoda és Bölcsöde  A Tündérkert Óvoda és Bölcsöde  

Bölcsödei híreink:



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 eseté-
ben a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint 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.”

2019. szeptember 1. napjától azoknak a gyermekeknek kell meg-
kezdeniük az óvodakötelezettségük teljesítését, akik 2019. au-
gusztus 31-ig betöltik 3. életévüket.
Bővebb felvilágosítás az óvodában személyesen, telefonon a 22 
/777-150 vagy e-mailen kérhető: urhidaiovoda@gmail.com
Beiratkozáshoz szükséges adatlap az óvodában kérhető és hon-
lapról is letölthető www.urhida.hu

Előző számunk óta eltelt időszakban a Batthyány Lajos Általá-
nos Iskola Géza Fejedelem Tagiskolában a következő események 
történtek: 

Ebben az évben folytattuk a Menő menza pályázat keretében a 
gyümölcs- vagy zöldség kóstolókat havonta egy-két alkalom-
mal. A felsősök technika óra keretében grillezett gyümölcsöket, 
almás-mákos muffint és zöldséges csirkerizottót készítettek. Az 
emelt ágyású iskolakert gondozását is elkezdték tanulóink már 
február végén.

Január 22-én a magyar kultúra napjáról iskolai keretek között 
megemlékeztünk. Diákjaink a Himnusz egyes versszakait szaval-
ták el osztályonként közösen. 

Január végén lezártuk az első félévet, kiosztottuk az értesítőket 
papír alapon is. A nagycsoportosok az első osztályunkat január 
23-án meglátogatták. 

Február elején a félév nevelőtestületi értékelését követően február 
5-én szülői értekezleteket tartottunk. 6-án a nagycsoportosoknak 
a leendő tanárnénijük tartott iskolaelőkészítő foglalkozást. 8-án 
rendeztük meg gyermekfarsangi bálunkat jelmezes felvonulással, 
majd zenés, táncos bállal, játékokkal fűszerezve. Szalai Viktória 
3. osztályos tanulónk hőlégballon jelmezével érte el az első he-
lyezést a farsangi felvonuláson. A második helyezést a Bálványos 
testvérek (Nóra és Fanni) madár és Kovács Violetta és Regina 
horgász jelmezükkel nyerték el. Harmadik helyezettek lettek: 
Imre Dorina (torta), Pállfy Zsombor (Minecraft). Negyedik he-
lyezést ért el Molnár Márton Székesfehérvár és Szauter Bíborka 
zsákbamacska maskarájával.

Február 20-án tartottuk nyílt napunkat az első órákban. Február 
utolsó hetében a pénzügyi tudatosság hetéhez csatlakoztunk, ahol 
a felsőseink osztályfőnöki és matematika óra keretében bővíthet-
ték ismereteiket. 5-6. osztályban a téma az okos befektetések és 
a családi költségvetés voltak, a 7-8. osztályban pedig a hitelekkel 
kapcsolatos tudásukat bővítettük. A kommunista diktatúrák áldo-
zatairól osztálykeretben emlékezett meg a két végzős osztályunk.

Március 13-án a 7. osztályosaink részt vehettek Budapesten a 
Szakma Sztár Fesztiválon, ahol sokféle szakmából kaphattak íze-
lítőt.Az úrhidai iskolában tematikus nappal ünnepelték március 
15-ét: a felsősök kincskeresése a forradalommal és a szabadság-
harccal kapcsolatos feladványok megoldásával zajlott, a kicsik 
a tornateremben várat ostromoltak, a diákok huszáregyenruhába 
bújtak, a hadtápszobában piros-fehér-zöld színű étkek sorakoztak. 
Nemzeti ünnepünkről verset írtak csoportosan a nebulók, amit a 
községi koszorúzáson fel is olvastak. Az állomások teljesítését 
követően élőképben elevenedett meg nemzeti lobogónk és kokár-
dánk.

Március 19-én Tácon vettünk részt a körzeti mezei futóversenyen, 
ahol Grabecz Hanna és a II. korcsoportos fiú csapatunk (Csöndör 
Kornél, Makk Benedek, Pintér Norbert, Szecső Dániel, Szecső 
Roland) első helyezést szerzett. Második helyezést értek el az 
alábbi tanulóink: Makai András, Hideg Fanni és Kenessey Martin 
egyéni kategóriában, valamint csapatban pedig a III. korcsoportos 
lány és a IV. korcsoportos fiú csapatunk. A megyei mezei futóver-
senyről Grabecz Hanna 4. helyezettként jutott tovább az országos 
versenyre. 

Március 22-én a Kisteleki Bábszínház látogatott el alsósainkhoz, 
ahol Az öreg halász és a tenger színpadi interaktív feldolgozását 
tekinthették meg tanulóink. Március végétől csatlakoztunk pályá-
zati támogatással a Székesfehérváron megnyílt Titkok Háza él-
ménypedagógiai órákhoz.

Intézményünk programjairól bővebben tájékozódhatnak honla-
punkon, a http://www.urhidaiskola.hu/ címen, email címünk 
urhidaiskola@gmail.com és a facebookon is megtalálhatnak min-
ket.

Az Úrhidai Tanulókért és Iskoláért Alapítvány a tavalyi év-
ben kapott 1%-os felajánlásból a tanév végi tanulmányi ki-
rándulását támogattuk minden tanulónknak. Alapítványunk 
adószáma: 18490987-1-07, melyre az 1%-os felajánlásokat 
megtehetik az előző évekhez hasonlóan, amit mindenkinek 
előre is köszönünk.

ISKOLÁNK HÍREI



A Nagy-Lippai és Moldován család szervezésében és az Önkor-
mányzat támogatásával közösségi szemétszedésre került sor köz-
ségünkben március 23-án, szombaton. Délután kettőkor a polgár-
mesteri hivatalnál találkoztunk azon úrhidaiakkal, akik szívesen 
vettek részt a munkában. 25-30-an gyűltünk össze, felosztottuk 
egymás között az utcákat, kaptunk zsákokat, és kis csapatokban 
elindultunk. A csapatok gyalog mentek a kezdőpontig, de addig is 
összeszedtük, ami mellett elmentünk. Úgyhogy a tulajdonképpeni 
kiindulópontra érve egy zsákot már teleszedtünk szeméttel… 

A tapasztalataink:
-a faluszéli utak melletti kiserdőkben borzasztóak az állapotok

-építkezéseknél különösen kell figyelni a fóliákra, hungarocell 
darabokra. Viszi őket a szél,  utcahosszan lehet szedni az építke-
zési hulladékot.

-rengeteg az eldobált feles üveg, pet palack, péksüteményes papír 
csomagolás. Ezeket tegyétek a táskátokba fogyasztás után, és vi-
gyétek el a következő kukáig vagy akár haza.

-a cigarettacsikket mintha sokan a lakásuk előtti utcaszakaszon 
dobálnák el. Ehelyett tegyetek ki egy konzervdobozt a kerítés 
tövébe, és gyűjtsétek abban a csikket! A cigarettacsikk az egyik 
leggyakoribb hulladék, nagyon lassan bomlik le, de összegyűjtve 
100%-ban újrahasznosítható. 

-Találtunk diavetítőt, porcelán órát és mindenféle megdöbbentő 
kidobott tárgyat. Nem tudom, kiben és miért merül fel, hogy a 
szántóföldek mellett, erdősávokban egyszerűen leteheti a szeme-
tét. Ezeket a kommunális kukába kell helyezni vagy lomtalanítás-
kor kitenni.

-Kérésünket, mely arra irányul, hogy legyenek használható kukák 
a játszóterek környékén – továbbítottuk az Önkormányzat felé.

Nagyon hatékony közösségi élményben volt részünk és a végén 
szebb és tisztább lett a falu. Azok a gyerekek, akik ebben a prog-
ramban részt vettek, biztosan jobban oda fognak figyelni arra, 
hogy véletlenül, a széllel se szálljon el a kezükből a hulladék. 

Természetesen készültek fotók is a lelkes társaságról és az őssze-
gyűjtött hulladékmennyiségről. A szemétszedést egy jó hangulatú 
evéssel-ivással zártuk a szabadidőparkban, amíg csak ránk nem 
sötétedett. Tervezzük a folytatást egy őszi esemény formájában!

Kecskés Tímea

JANUÁR hónapban minden vasárnap délelőtt ping-pongozási 
lehetőséget biztosítottunk a lakók számára a Közösségi ház nagy-
termében. Örömünkre, nagyon sok lakót meg mozgattunk és iz-
galmas délelőttöket tölthettünk együtt.

12-én, szombat délután Társas délután hirdettünk, izgalmasabb-
nál- izgalmasabb játékokkal ismerkedhettünk meg az ellátogatók-
kal.

19-én ifjúsági találkozót szerveztünk, minden 13-20 év kö-
zötti fiatal lakos számára. A célunk, hogy a fiatalokat ki tud-
juk mozdítani az otthoni légkörből. Sajnálatunkra a meg-
jelentek száma nagyon csekély volt, de a jövőben további 
találkozókat fogunk szervezni. Reméljük nagyobb sikerekkel. 

FEBRUÁR 2-án vasárnap délután agytornára hívtuk a játékos 
kedvű családi, baráti csapatokat a közösségi házba. Tucatnyi, tu-
dást és ismeretet igénylő, illetve csalafinta feladattal leptük meg 
az ifjakat és a felnőtteket. Egyebek között állathangokat és sze-
mélyeket kellett felismerni, igaz és hamis állításokat eldönteni. 
Betűkirakó, farsangi totó, képrejtvény és keresztrejtvény várta a 
csapatokat. Terítékre került a kultúra és a művészetek világa, a 
családfa-bogarászó a dupla névadóval egyetemben.

Magyar slágercímeket kellett kiegészíteni, és minél több várost fel-
ismerni a fotók alapján. A győzelmet végül a Tudatlanok nevű gár-
da szerezte meg, megelőzve az 51-es csapatát és a Szabó családot.
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Közösségi Ház életeSzemétgyűjtés Úrhidán, 2019. március 23.



Február 26-án Varrótanfolyam indult a Közösségi Ház Könyvtár 
termében. Készítettünk már tűpárnát, vászontáskát, és pénztárcát 

is. A résztvevő hölgyek nagy lelkesedéssel jönnek hétről hétre, 
hogy valami újat készíthessenek.

MÁRCIUS 2-án az önkormányzat negyedik éve rendezte meg a 
tájháznál a langalló-, lángos- és fánkfesztivált. A langallósütéshez 
a folyosói kemencét fűtötte föl Gyányi Zsiga bácsi, a konyhai és 
a szobai tűzhely melegéről Almásy Laci bácsi gondoskodott. A 
nyugdíjas klub tagjai langallót, Rózsika lángost, készített feltéttel 
vagy anélkül. Az Úrhidai Táncimádók a fánkról gondoskodtak, 
készült cukormázas, lekváros és csokival bevont is. 

A langalló fortélyaival az érdeklődő hölgyeknek a nyugdíjasklub 
tagjai szolgáltak, a lángos nyújtásába besegítettek azok is, akik 
most először látogattak el a Tájházhoz. Zsuzsa néni túrófánkot 
készített, melyet eperdzsemmel bolondított meg. 

Március 14-én megemlékezést tartottunk a Szabadsághar-
cos emlékműnél. Műsort adtak a Géza fejedelem Általános 
iskola diákjai, majd Bognár József polgármester úr és Boda 
Zsuzsanna jegyző asszony koszorút helyezett el az emlék-
műnél. 

Lajos, ez a tizennegyedik, ugye? – várt bizonyosságot társától, 
kikacsintva a krónikásra Szabó Zoltán, a Barátság klub elnöke, 
a disznósirató alkalmak pontos számát megerősítendő. A Sárrét 
kistáj településeinek küldöttségei sorban befutottak Füléről, Jenő-
ből, Kőszárhegyről, Sárkesziből és Szabadbattyánból a szombati 
hagyományőrző disznótorosra a tájházhoz.

Disznósirató az úrhidai Tájháznál



Négy elöljáró – Farkas Gyuláné Marika, Sárkeszi, Kerekes Ildikó, 
Jenő, Polyák István, Szabadbattyán és a házigazda Bognár József, 
Úrhida polgármestere – is randevút adott egymásnak az össznépi 
sürgölődésen.

Böllér uram, Csontos Gábor nevetve mesélte: a „célzóvíz” elfo-
gyasztásának ceremóniáját követően az atyafiak közül annyian 
szorgoskodtak a derék jószág körül, hogy ő már alig fért oda.

 „Engedjetek közelébb, én volnék a böllér!” – zrikálta a férfiem-
bereket. Délelőtt hagymás vér és friss pecsenye dukált, ebédre 
aztán elkészült az orjaleves, a toros káposzta, valamint a sült kol-
bász és a hurka.

Az asszonyok savanyúságot hoztak, de oldalt már ott sorakoztak 
a házi sütemények is. Füléről Csapóné Máthé Zsuzsannáék boros-
hordót formázó tortával érkeztek, Kőszárhegyről Takács Istvánék 
egy pórázon vezetett süldő malaccal. A kíváncsi jószághoz egy 
malacnaplót is mellékeltek – név: Kolbász Marci, anya: Mangal 
Ica, Apa: Alvégi Töpörtyű, súly: 18 kg, hossz: 60 cm –, amelyben 
elvárják majd a röfi gyarapodásának és fejlődésének fotográfiák-
kal illusztrált hű krónikáját.

V. Varga József

Tisztújító Közgyűlés az Úrhidai Polgárőrségnél

Tisztújító Közgyűlést tartott 2019. március 4.-én a Úrhidai Pol-
gárőrség. A Jelölő Bizottság javaslatot tett az Egyesület tisztség-
viselőinek személyeire. A Közgyűlés egyhangú szavazattal meg-
választotta az Egyesület tisztségviselőit.

Az elnökség tagjai: Petőcz Ádám elnök, Kádár Csaba Gábor 
alelnök, Vígvári Dénes titkár. 

Polgárőreink saját gépjárművel szabadidejükben teljesítenek 
szolgálatot. Az éjszakai járőrözések, közös szolgálatellátás a 
rendőrséggel. Jelenlegi taglétszámunk 14 fő. Anyagi forrásaink 
szűkösek.  Az önkormányzat támogatása és a működési célokra 
beadott pályázatok. Terveink között szerepel egy szolgálati gép-
jármű vásárlása, amellyel nagyon meg tudnánk könnyíteni a pol-
gárőség munkáját.

Továbbra is várjuk a lakosság megkeresését különböző észrevéte-
leik kapcsán, valamint a lakosság azon tagjait, akik szívesen csat-
lakoznának kis közösségünkhöz.

 

Weboldal: www.urhidaipolgarorseg.webnode.hu

E-mail: polgarorseg@urhida.hu

Facebook: www.facebook.com/urhidaipolgarorseg

A szolgálatban vagy ügyeletben lévő POLGÁRŐRÖK a 
0 6 - 2 0 / 3 1 9 - 6 3 - 6 9 -es telefonszámon hívhatóak!
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K Á D Á R 
VAGYONVÉDELEM BIZTONSÁGI-SZOLGÁLAT

RIASZTÓ ÉS KAMERARENDSZEREK
TERVEZÉSE KIVITELEZÉSE. ELŐZETES, INGYENES ÁRAJÁNLAT-

TAL!
TÁVFELÜGYELET !

Iroda: 8142 ÚRHIDA Újszőlők u.40. 
Tel         : 06/22 797001 
E-mail   : info@kadarvagyonvedelem.hu
Mobil    : 06- 70/3649694 06-20/988 0175
Web      : www.kadarvagyonvedelem.hu

Változások előtt áll az Úrhidai Polgárőrség!



SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ: ÚRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Levelezési cím: 8142 Úrhida Kossuth utca 66.• tel,/fax.: 22/ 364-514

• Úrhida Község hivatalos honlapja: WWW.URHIDA.HU

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

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

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

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

Családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálat ügyfélfogadási rendje:
Az úrhidai polgármesteri hivatalban:
Csütörtök: 11.00-15.00 óráig
Telefon:                      (30) 862-1960

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:
Orvosok Háza, Szfvár, Seregélyesi út 17.
 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:
Úrhida, Kossuth u. 109.
Hétfő-péntek: 08.00 - 12.00 óráig
 12.30 - 16.00 óráig
Szombat: Zárva
Tel.: (22) 362-208

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

Építésügy Szfvár, Polgármesteri 
Hivatal
Székesfehérvár, 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:
Minden hónap második kedd: 
13.45-14.15 óráig

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

Segélyhívók: 
                      Rendőrség: 107
                      Tűzoltók: 105
                      Mentők: 104

Úrhida Község hivatalos honlapja:

www.urhida.hu

 

    

      


