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Az ezertíz éves fAlu!
A település első okleveles em-
lítésének 1010. évfordulóját 
több helyszínen köszöntötték. 
Bemutatták az Úrhida 1010 
című kötetet, megnyitották a 
minigaléria kiállítását, és fel-
avatták a falu szelfipontját.

A település Géza fejedelem 
idejében földvárral rendel-
kezett, és a Balaton irányába 
elhúzódó várrendszer köz-
pontjaként a Fehérvárt Veszp-

rémmel összekötő fejedelmi út védelmét szolgálta – eleve-
nítette fel a históriát Bognár József polgármester.

Nevének első írásos említésére abban az 1009-ben íródott, 
majd 1257-ben átírt oklevélben bukkanunk, melyben Szent 
István királyunk az Úrhida várában fekvő Fülét a veszprémi 
püspökségnek adományozta. A török időkig több oklevél-
ben is olvashatunk Úrhidáról, de Székesfehérvár elestével 
egyidejűleg a település is elnéptelenedett.

A 18. században a terület akkori birtokosa, Farády Vörös 
Zsigmond különféle kedvezményekkel ösztönözte a fehér-
vári polgárokat, hogy telepítsenek szőlőt a területen.

A minigaléria első kiállítására Polyák István történelmi 
témájú festményeiből hozott válogatást.

Kezdetben csak dolgozni jártak a birtokaikra, majd a század 
végétől letelepedtek, és lassan újra benépesült a hely. A la-
kosság a mezőgazdaságból élt, és a 20. század elejétől már 
Fehérvár éléskamrájaként említették a falut.

A civil házban bemutatták a polgármester bábáskodása 

mellett készült Úrhida 1010 című könyvet, s Polyák István 
festő, grafikus történelmi témájú kiállításával megnyitották 
az Úrhidai Minigalériát.

Polyák István, a szomszédos Szabadbattyán polgármestere 
és képviselőtársai ajándékot is hoztak az évfordulóra: Sza-
kál Antal képzőművész Géza fejedelmet ábrázoló dombor-
művét az elöljáró adta át Liedermajer Helénának, a Géza 
Fejedelem Általános Iskola igazgatójának.

Az elmúlt években több településen készült szelfipont, 
általában a helység nevének betűiből, amelyek turisztikai 
látványosságokká váltak, és egyben a helyi lakosság a ho-
vatartozását is megmutathatta, megmutathatja vele ország-
nak-világnak – mondta Bognár József már az egészségház 
melletti parkban. – Reményeink szerint a mi szelfipontunk-
nak is hasonló ereje lesz.

Az ünnepség baráti beszélgetéssel, vendéglátással zárult az 
Úrhidai Gazdatáborban, Mikula Lajos terciáján.

V. Varga József



Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni Varga Zsoltnak a 
LOGSOL Kft. tulajdonosának, Kovács Krisztina ügyvezető igaz-
gatónak, Szabó Zoltán képviselőtársamnak, hogy fantáziát láttak 
az ötletünkben és támogatták annak megvalósítását. Köszönet a 
cég dolgozóinak a professzionális munkáért.

Bognár József
polgármester

2017-ben két ütemben elkezdődött a lakosság által már évek óta 
jogosan elvárt belterületi útfelújítási program. Az első ütem ke-
retében, közel három kilométer zúzalékos belterületi út (a Petőfi, 
a Harangvirág, az Orgona és a Kertalja utca, valamint az Arany 
János utca egy szakasza) kapott aszfaltborítást. 

A második ütemben a Kossuth utca alsó szakaszán a zárt csapa-
dékvíz-elvezető rendszer és járda építése készült el.
A tavalyi évben, a harmadik ütemben 2 kilométernyi út (a Kőbá-
nyai és az Újszőlők utca egy-egy, illetve az Arany János utca több 
szakasza) kapott aszfaltborítást.
A testület szintén a tavalyi évben úgy határozott, hogy az útfelújí-
tás negyedik ütemében, 2019-ben a Pirosalma, a Platánfa, a „kis” 
Jókai, a Mandula és a Szegfű utca kap majd új burkolatot. A köz-
beszerzési eljárás befejeződött, az utak felújítása várhatóan július 
elején megkezdődik. 
     
  Bognár József

polgármester

Meghívó

Úrhida Község Önkormányzat szeretettel meg-
hívja Önt és kedves családját 2019. a gusztus 
16-17-én megrendezésre kerülő XVII. Úrhida 
Napok programsorozatra.

2019. augusztus 16. péntek:        
Szabadidőpark:
20:00 óra EVM együttes műsora
22:00 óra GROUVHAUS együttes műso-
ra
23:00 óra RETRÓ DISCO Dj Kory-val

2019. augusztus 17. szombat:
Szabadidőpark:
08:00 óra XX. Úrhida Vándorkupa futball-
torna
XIV. Úrhidai Csülök fesztivál 
Főzőverseny /mindegy mit csak csülökből/
09:00 óra Gyermek programok     13:00 óra Ebéd 14:00 óra 
Díjátadás

VI. VETERÁN AUTÓ és MOTOR KIÁLLÍTÁS!
11:00 óra Felújított belterületi utak ünne-
pélyes átadása 
XXII. Kistérségi Nyugdíjas találkozó
Önkormányzati kitüntetések átadása
15:00 óra IKARUS néptánc együttes
16:00 óra BUCH TIBOR 
17:00 óra COUNTAKTUS COUNTRY 
zenekar
17:45 óra Úrhidai Táncimádók
18:00 óra ZORBA Görög néptánc együttes
19:00 óra UNIQUE együttes 
20:00 óra MIKI NIKI és a CSINIBABÁK
21:00 óra A KÉT ZSIVÁNY 
22:00 óra Tűzijáték
22:10 óra Utcabál kifulladásig 

Egész nap ingyen légvár szórakoztatja 
a gyerekeket!

Sok szeretettel várnak minden érdeklődőt a szervezők!

Köszönetnyilvánítás!

Belterületi úthálózat fejlesztése

Avar és növényi hulladék égetésének szabályai

Úrhida község közigazgatási területén nyílt 
téren az avar és növényi hulladék égetése 
július és augusztus hónapok kivételével 
egész évben hétköznapokon lehetséges. 

Ünnepnapokon, szombaton és vasárnap, 
valamint a katasztrófavédelem által elren-
delt országos tűzgyújtási tilalom időszaká-
ban kerti hulladékot égetni tilos.



2019 ÁPRILIS

55 éves osztálytalálkozóra gyűltek egybe az Úrhidai Általános 
Iskola 1964-ben végzett tanulói. 14 fő jelent meg, sajnos 8 fő és 
tanáraik már nem tudtak részt venni. Róluk gyertyagyújtással, 
egy perces néma felállással emlékeztek meg. Meglátogatták volt 
iskolájukat. Estébe nyúló beszélgetés és élménybeszámoló volt 
az elmúlt 55 év eseményeiről.  Megfogadták, hogy gyakrabban 
fognak találkozni a következőkben.

A tavaszi programok lezárásaként májusban a gyereknapon érke-
zett hozzánk Andi bohóc, aki jó hangulatot, és sok-sok lufit hozott 
magával. Továbbá a Dudó játszóházat is felfedezhették a gyere-
kek ismét.
Május 17-én a kis- és középső csoport évzáró műsoraira került sor, az 
időjárás miatt a csoportszobában és a tornaszobában.
Május 24-én  a nagyok búcsúztak az óvodától és pajtásaiktól.
Az évzárókat apák napi délutáni program követte, amely ismét 
nagyszerű hangulatban telt a részt vevők örömére.
Június első szombatján, a falu gyermeknapján is megtalálhatóak 
voltunk, csillámtetoválással, gyöngyfűzéssel, ügyességi játékok-
kal vártuk az érdeklődőket.

Június 13-án a Sünikék kirándultak Agárdra és Szúnyogszigetre, 
hajózással egybekötve. 

A változásokról: az intézmény fenntartójának döntése értelmében 
2019 szeptemberétől 4 óvodai csoporttal és egy bölcsődei cso-
porttal indul az új nevelési év. Az új óvodai csoportszoba a jelen-
legi tornaszoba átalakításával kerül megvalósításra.
Az új csoportot indokolja, hogy megnövekedtek az óvodai jelent-
kezések – amit előre nem láthattunk. A jelenlegi csoport létszámok 
is magasak 28-30 fősek, az új csoporttal a létszámok 25 fő körül 
alakulnak. Az átszervezés miatt 2 fő óvodapedagógusi és egy fő 
dajkai állás került meghirdetésre.

Jelenleg a www.kozigallas.gov.hu oldalon már megtalálhatóak az 
óvodapedagógusi és dajkai álláspályázatok! Várjuk az érdeklő-
dők jelentkezését!

További változás, hogy kolléganőnk Rozsné Homoki Marianna 
óvodapedagógus szeptembertől másik óvodában folytatja peda-
gógusi munkáját.
A bölcsődei és óvodai felvételi értesítők kiküldésre kerültek, min-
den óvodába jelentkező gyermek felvételt nyert a következő ne-
velési évre! 

Az első tájékoztató szülői értekezletek időpontja:
-bölcsődei: 2019. június 27 (csütörtök) 16.30 óra
-óvodai: 2019. június 25 (kedd) 16 óra
Szeretettel várjuk a kiscsoportba és bölcsődébe felvételt nyert 
gyermekek szüleit! Tájékoztatom a szülőket, hogy június 28-án 
(pénteken) nevelés nélküli nap lesz!

Intézményünk augusztus 1-től augusztus 31-ig teljes körűen zárva 
lesz! Óvodai, bölcsődei és étkezéssel kapcsolatos ügyekben au-
gusztus 27-től lehet érdeklődni személyesen vagy telefonon!

Intézményünk telefonszolgáltatót váltott, az új telefonos
elérhetőségeink a következők:
22/ 462-720 intézményvezető
22/ 462-721 élelmezésvezető

Email címünk változatlan: urhidaiovoda@gmail.com

Az új nevelési év kezdete 2019. szeptember 2. (hétfő)!

Kellemes nyarat, jó pihenést kívánok!

Bozsák Szilvia
intézményvezető

Előző számunk óta eltelt időszakban a Batthyány Lajos Általános Is-
kola Géza Fejedelem Tagiskolában a következő események történtek: 
Ebben az évben folytattuk a Menő menza pályázat keretében a gyü-
mölcs vagy zöldség kóstolókat havonta egy-két alkalommal. A felső-
sök technika óra keretében grillezett csirkemellet vegyes zöldségek-
kel, tavaszi salátát, csíkos zöldségen sült csirkecombot készítettek. Az 
emelt ágyású iskolakertben vetett zöldségeket örömmel fogyasztják. 
Az első két időközi beszámolónkat már elfogadták, a harmadik be-
nyújtásra került június közepén.
Március 26-án a Rákóczi-napok keretein belül a Szavak világa vetél-
kedőn Belányi Levente 2. helyezést szerzett Molnárné Pauló Laura 
felkészítésével.

A tündérkert Óvoda és Bölcsöde  
hírei

Az általános iskola 1964-ben végzett diák-
jai 55 éves osztálytalálkozójukat tartották.

IsKOlÁNK HíreI



Április 2-3-án ásvány-é és növénybörzének adott helyet iskolánk. 
Április 3-án a tanulói igényeknek megfelelően néhány osztá-
lyunkban fordított napot tartottunk. 
Április 5-én fogászati ellenőrzésre vittük diákjaink Szabadbaty-
tyánba. A digitális témahéthez április 8-12-ig idén is csatlakoztunk 
a 4-6. osztályosokkal. Negyedik osztályban új logikai játékokkal 
ismerkedtek meg. Hatodik osztályban laptopon, illetve okostele-
fonon keresztül alkalmazásokat böngészhettek és töltöttek le di-
ákjaink. A tavaszi papírgyűjtésre április 15-17. között került sor. 4 
tonna papírt sikerült tanulóinknak összegyűjteni. A legtöbb papírt 
a 3. és az 5. osztály gyűjtötte tagozatonként. 

Április 11-én tartottuk a költészet napját. Közös versmondással és 
énekléssel emlékeztünk meg József Attila születésnapjáról. A fel-
sősök a Tedd a kezed, az alsósok Weöres Sándor verset szavaltak. 
Az énekkar és 8. osztály a Születésnapomra és a Csonka verset 
énekelték. Ezen a napon rendezte a Hétvezér Általános Iskola a 
„RAJZOLJ A PAINT-TEL!” informatika versenyét. Rédli Szonja 
5. osztályos tanulónk 3. helyezést szerzett Takács Mónika felké-
szítésével.
Április 11-12-én volt beiratkozása, amikor 18 kisdiákot írattak be hozzánk.
Április 12-én a 3-8. osztályosoknak Supliczné Tóth Mária táplál-
kozási tanácsadó tartott interaktív előadást a bőrápolásról.
Az idei tanévben az iskolai tanulmányi kirándulásra április 26-án, 
pénteken került sor. Iskolánk tanulói 3 busszal vágtak neki a Ti-
hanyba vezető útnak. Itt az alsósok és felsősök is 3-3 csoportot al-
kottak és csoportonként vettek részt az előre tervezett és leegyez-
tetett programokon. Az alsó tagozatos kisdiákok megtekintették 
a Levendula Házat, megismerkedtek a Tihanyi-fsz. rejtelmeivel. 
Ezután egy csodás filmet nézhettek meg a levenduláról, melyből 
megismerhettük a növény eredetét, felhasználását is. A füvészkert 
megtekintését követően minden alsós csoport kézműves foglal-
kozás keretében készített levendula szappant, amit természetesen 
haza is hozhattak. A felsős diákok az interaktív élményközpont-
ban tudásmérő totóval mérhették fel az ott látott, olvasott ismere-
teket, amelyet követően ők is megnézhették a filmet a levendulá-
ról. A mozizás után az 5.-8.osztályos tanulók szakvezetéses túrán 
ismerkedhettek meg a Tihanyi-félsziget élővilágával, természeti 
látnivalóival. A tervezett programok után megnézhették tanulóink 
Magyarország legnagyobb ürgeállományát a Belső-tó melletti ré-
ten. A kirándulást a hazajövetel előtt az osztályok fagyizással és 
az Apátság melletti Pazar, Balatonra nyíló kilátással zárták.

Április 29-én a Tóvárosi Általános Iskolában a 4. osztályos csa-
patunk vett részt a LÁNG-ÉSZ-BONTOGATÓ KREATIVITÁS 
vetélkedőn elsöprő sikerrel Molnárné Pauló Laura felkészítésé-
vel. Csapatban első helyezést szereztünk és egyénileg Belányi 
Levente első, Kovács Regina harmadik helyezést ért el. További 
csapattagok: Bálványos Fanni, Lukács Lili.
Pályázati együttműködéssel csatlakoztunk a Székesfehérváron 
megnyílt Titkok Háza élménypedagógiai órákhoz. Május 10-én 
települtek ki tagiskolánkba változatos bemutatókkal. Alsósaink 
Zora és Lego robottal ismerkedhettek, felsőseink Virtuális Való-
ság szemüveget próbálhattak ki és csillagászatról, és drónokról 
hallhattak. Az érdeklődő 8. osztályosaink csillagászat, mechatro-
nika és drónok interaktív foglalkozásokon vettek részt helyben és 
Székesfehérváron. 
Madarak fák napját május elején alsóban madár- és faképkereső 
versennyel kezdtük a pályán, majd fajfelismeréssel zártuk. Felső-
ben a gyerekek által igen kedvelt Kahoot kvízekkel versenghettek 
nagy lelkesedéssel. A legeredményesebb tanulókat tantárgyi ötö-
sökkel és piros pontokkal jutalmaztuk. 

Anyák napját osztályonként ünnepeltük az alsós osztályainkban. 
Május 17-én Supliczné Mária táplálkozási tanácsadó tartott előa-
dást a 2-3. és 5-7. osztályosoknak a reggeli és a megfelelő ivó-
vízfogyasztás fontosságáról. Május 22-én országos idegen nyelvi, 
29-én országos kompetencia mérésben vettek részt 6. és 8. osztá-
lyos tanulóink.
Iskolai sportnapunkat május 30-án rendeztük meg. A Menő 
Menza pályázat keretében főzőversenyt hirdettünk, amihez min-
den csapat kérhetett szülői segítséget. Az iskolai konyhakertben 
megtermelt zöldségek felszedése és megmosása volt az első gya-
korlati munka, amelyet teljesíteni kellett minden csapatnak. Ezt 
követően a pályán Mónika néni vezetésével sor került a közös 
bemelegítésre, majd csapatonként felsorakozva elfoglalták a he-
lyüket a kijelölt állomásokon a gyerekek. Első körben az egyéni 
versenyszámok teljesítése volt a feladat, melyek között szerepelt 
távolugrás, zsákban futás, célba rúgás és célba dobás, kislabda-
hajítás, hulahoppozás, medicinlabda hajítás és ugrókötelezés. A 
délelőtt második felében a csapat versenyszámok kerültek lebo-
nyolításra focival, kidobóval és kötélhúzással a lelkes tanári gárda 
irányítása mellett. Időközben az iskolaudvaron serénykedő szülői 
szakács egylet elkészült a finom ebéddel, amit a tanulóink öröm-
mel el is fogyasztottak szinte maradék nélkül.  Legsportosabb 
tanulók voltak alsó tagozatban Bálványos Fanni, Grabecz Tibor, 
Imre Dorina, Urbán Klaudia, felsőben Adorján Erik, Bán Hanna, 
Csontos Vivien, Kenessey Martin. Vándor Kupa díjazottak Gra-
becz Tibor és Csontos Vivien.

Június 6-án a lelki eredetű táplálkozási zavarok és megelőzésük 
témában témanapot tartott Somogyi Brigitta szakemberünk a 7. és 
8. osztályosoknak a Menő Menza keretében.
2019.06.04. és 07. között iskolánk 9 hetedikes tanulója Erdélybe 
utazhatott a szabadbattyáni iskolásokkal a Határtalanul Program 
keretein belül. Az utazás során főleg Erdély irodalmi és természeti 
értékeit néztük meg. Úticéljaink között szerepelt így Nagyvárad, 
Nagyszalonta, túráztunk a Pádis fennsíkon, ahol meglátogattuk a 
gyönyörű Medve-barlangot is. Idegenvezetőnk és helyiek segít-
ségével megismerkedtünk az erdélyi magyarok életével, történel-
mével és koszorúkat helyeztünk el Köröstárkány, Abrudbánya és 
Nagyenyed magyar emlékműinél. Kirándulásunk egyik legszebb 
része volt Torockó műemlékfalu és az ott található gyermekotthon 
meglátogatása. A hazaúton megtekinthettük Torda impozáns sóbá-
nyáját  és a nagykárolyi kastélyt. A négy nap alatt rengeteget utaz-
tunk, nagyon elfáradtunk, de maradandó élményekkel tértünk haza.

Május 11-én Menő Menza pályázatunk finanszírozásával egész-
ségnapot tartottunk, ahol tanulóink vegyes csapatokban ve-
télkedhettek. Tanulóinknak Majzer Mária protokollszakács 
szervezésében és irányításával asztaldíszt kellett készíteniük, 
szalvétahajtogatással és hozott természetes anyagokból. Ezt kö-
vette a tízórai, amire krumplis pogácsát és mosolygós muffinokat 
kaptak diákjaink. Ezt követően protokollszakácsunk ismertette 
munkásságát. Majd gasztronómiai játékos feladatlapot töltöttek ki 
a csapatok az internet segítségével. A program végén következett 
a „fejedelmi” ebéd: fűszeres túrókrémmel töltött cukkini, tortilla 
tekercs csirkehússal,  szezámmagos csirkemell rőzse, zöldfűsze-
res húsgolyók, tabulech bulgurral, kukoricás tésztasaláta, túrós 
kuszkusz torta erdei gyümölcsökkel, zabkásadesszert aszalt gyü-
mölcsökkel, mézzel. Az ökoiskola értékrendjéhez igazodva saját 
evőeszközöket és tányért kértünk a szülőktől.
Május 12-én szerdán tantermen kívüli tanórákat tartottunk, osztá-
lyaink fele Székesfehérvárra utazott a Sostói tanösvényre, mások 
városnézésre vagy a  Laserzone programon vettek részt.



Egyik osztályunk Sárszentmihályra sétált át, másikuk Kőszár-
hegyre kerékpározott. Június elsején a falu gyermeknapi szer-
vezésében mi is részt vettünk. Játokos ügyességi és szellemi 
vetélkedőket szerveztünk, gyógynövényismerettel, mese, monda 
és Kresz teszttel. A Menő Menza pályázat újabb állomásaként 
egészséges magvakat, lekvárokat és szörpöket kóstolhattak az 
érdeklődő kicsik és nagyok. Az iskolai védőnő is szorgalmasan 
válaszolgatott a szülők és a gyerekek által feltett kérdésekre az 
egészséges életmóddal és az egészségre neveléssel kapcsolatban.
Csütörtökön, június 13-án pályaorientációs napot szervezett Sza-
bó Gyöngyi tanárnőnk. Osztályonkénti csoportbontásban vehet-
tek részt tanulóink. A honvédségi bemutatón a toborzóiroda mun-
katársai fegyversimogató foglalkozást tartottak a gyerekeknek. 
Az iparkamara dolgozói interaktív, játékos feladatokkal szórakoz-
tatták tanulóinkat. Az Árpád Középiskola munkatársai a varrás 
alapjaival ismertették meg gyermekeinket. A Szent György Kór-
ház munkatársa bemutatta az egészségügyi szakmák szépségét. 
A Titkok Háza előadója a drónokkal ismertette meg felsőseinket. 
Az alsóban az EFOP pályázati támogatással működő egészségfej-
lesztési programiroda mesefoglalkozást tartott elsőseinknek. Az 
előző héten pedig konfliktuskezelés témában játékos foglalkozást 
tartottak 6. osztályosainknak. A nyári táborban pedig varázsjáték, 
relaxáció, szorongásoldás és önértékelésnövelés témában tart fog-
lakozást pszichológusuk.

Az idén negyedik alkalommal került megrendezésre a Jung József 
emléktorna június 9-én Szabadbattyánban. A meghívásos focitor-
nán hat csapat Káloz, Nádasdladány, Polgárdi, Szabadbattyán, 
Székesfehérvár-Maroshegy és Úrhida U11-es és U13-as korcso-
portos általános iskolásai vettek részt. Úrhida községet a BLÁI 
Géza Fejedelem Tagiskola tanulói képviselték mindkét korcso-
portban. Kis csapatunk izgatottan érkezett a tornára, hisz minde-
gyik csapatunkból hiányzott egy-egy ember, a cserékről már nem 
is beszélve. Csapataink felkészülési szintjeiknek megfelelően 
szerepeltek a tornán, ahol egy II. és egy III. helyezést sikerült el-
érniük és így megszerezték az abszolút kategória győzelmet is.

Ballagási és tanévzáró ünnepségünket június 22-én tartottuk. Az 
ott elhangzottak közül a tanévre vonatkozó néhány fontos dolgot 
kiemelnék. Iskolánk tanulmányi átlageredménye nagy örömünkre 
az előző évhez hasonlóan tovább javult 4,3. Tagozatonkénti meg-
oszlása a következő: az alsóban 4,5; felsőben: 4,1. A nyolcadik 
osztályosok pályaválasztása sikeresen lezárult, 2 tanulót kivéve 
mindenkit a jelentkezési lapon megjelölt 1. vagy 2. helyre vet-
tek fel, a két tanulónkat pedig a 3. helyre. A tavalyi kompetencia 
mérés eredménye megérkezett, nagy örömünkre iskolánk a 6. és 
8. osztályos matematika és a 8. osztályos szövegértés esetében is 
magasan megelőzte az országos átlagot. A 6. osztályos szövegér-
tés eredménye pedig a városi iskolák átlagával megegyező.

Kitűnő eredményt elért tanulóink: Barabás Ruben, Ivánszki 
Csanád, Máté Hanna, Máthé Panna, Oláh Júlia, Rosta Dominik 
Krisztián, Harmat Kristóf, Kovács Violetta,Fülöp Lili Szerafina, 
Makk Máté István, Pintér Nóra, Bán András Bertalan, Bogdán 
Nóra, Pálffy Zsombor, Molnár Márton László, Szabó Sára, Szil-
ágyi Szabolcs, Keviczki Zita, Kovács Regina, Belányi Levente, 
Czupi Anna, Farkas Réka, Bán Hanna Júlia, Szabó Nóra Andrea, 
Barabás Miriam.

Igazgatói dicséretben részesület körzeti és megyei versenyeken 
elért első-harmadik helyezésükért az alábbi tanulóink: Makai 
András, Molnár Márton, Pintér Norbert, Szecső Dániel, Szecső 
Roland, Szilágyi Szabolcs, Bálványos Fanni, Belányi Levente, 
Csöndör Kornél, Grabecz Tibor, Kovács Regina, Lukács Lili, 
Makk Benedek, Bán-Hanna Júlia, Csepeti Bianka, Czupi Anna, 
Farkas Réka, Rédli Szonja, Szabó Eszter, Bedő Dávid, Grabecz 
Hanna, Kossovics Máté, Madler Hédi.

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

Az első „Úrhidai” tojásfa

Idén első alkalommal állítottunk tojásfát a Közösségi Ház mellett. 
Örömünkre, napról napra egyre több tojás érkezett. Húsvét napján 
mintegy 392 db szebbnél-szebb tojás díszítette a fát. Hálás köszö-
netünket fejezzük ki aki hozzájárult a tojásgyűjtéshez.

Május 10-11.
Közösségek napja

Május 10- én pénteken ünnepeltük a település első okleveles 
említésének 1010. évfordulóját. Bemutatásra került Úrhida 1010 
című könyve, megnyitottuk a mini galéria kiállítást, és felavattuk 
a falu szelfipontját. Polyák István és képviselőtársai ajándékot is 
hoztak az évfordulóra: Szakál Antal képzőművész Géza fejedel-
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met ábrázoló domborművét adták át Liedermajer Helénának, a 
Géza Fejedelem Általános Iskola igazgatójának.

Május 11 –én a hagyományos közösségi, családi nap változatos 
programokkal szolgált a szabadidőparkban. A délelőtt a falusi 
olimpia és a lovas találkozó, a délután az első alkalommal meg-
rendezésre kerülő Country & linedance találkozóról szólt.

A VI. Falusi Olimpián felnőttek, gyerekek is rajtvonalhoz álltak, 
nyolc állomáson tizenhat próbán keresztül mérhették össze ere-
jüket a sportolni vágyók. Népi ügyességi játékokban, csapatjáté-
kokban, erőpróbákban.

Falusi Olimpia díjazottai: 

Bálványos Fanni erőfeszítés, felemelő, Futrinka utca, ugrifüles
Grabecz Tibor felemelő, tömött gömböc, ugrifüles
Kosztics Eugénia erőfeszítés, felemelő, nyomás
Pisch Roland erőfeszítés, eszközös, nyomás
Szabó Zoltán Futrinka utca, nyomás, tömött gömböc 
Czupi Róbert Futrinka utca, tömött gömböc
Major Zsófia eszközös, felemelő
Nagy Tamás páros élet, ugrifüles

A Legsportosabb Család címet ezúttal a Veréczi család érdemelte 
ki a falusi olimpián kiváló teljesítményével.

Az első Country és Linedance fesztiválra az ország minden részé-
ről érkeztek vendégek, még Debrecenből és Szegedről is! Négy 
formáció – az Úrhidai Táncimádók, a veszprémi Rodeo Ang-
els, a budapesti Wild Buffalo és az ugyancsak fővárosi Montana 
Academy – fergeteges műsort adott, majd fellépett Papp Róbert 
énekes és az Acoustic Tours zenekar. Nagy örömünkre szolgált, 
hogy első alkalommal több, mint 100 táncos lábú ropta a count-
ryt a színpad előtt. Bízunk benne, hogy jövőre még többen láto-
gatnak el hozzánk az országból.

Nyárköszöntő Gyereknap

Június 1-jén megrendezésre került Úrhida Község Önkormányza-
ta szervezésében a Tündérkert Óvoda és Bölcsőde illetve a Géza 
Fejedelem Általános Iskola XVII. Nyárköszöntő gyermeknapi 
programjai. Az egész napos program már-már elmaradhatatlan 
része volt az iskolai focibajnokság. Nem késlekedett Andi bohóc 
sem, aki sok-sok színes lufiból állatokat varázsolt és színes mű-
sorral szórakoztatta a gyerekeket. A hűvösben fapadokon, aszta-
lokon arcfestés és csillámtetkó készítése zajlott. 

Nagy volt az érdeklődés ismét a légvárnál a vetélkedőknél és a 
kézműves foglalkozásoknál is.  A hűsítő italról, és az ebédről az 
Önkormányzat gondoskodott, hogy egy gyermek sem maradjon 
éhes, vagy szomjas ezen a szép és vidám napon, a gyerekek na-
gyon örültek a virslinek és a finom lángosnak. Reméljük minden-
ki jól érezte magát, jövőre is várunk titeket sok szeretettel.



Május 11.-én polgárőreink a Közösségek napja rendezvényeit 
biztosította a Szabadidő parkban.

Egyesületünk 5 fővel egész nap jelen volt segítették 
a parkolást, valamit forgalmat irányítottak.

Rendkívüli esemény nem történt.

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

06-20/319-63-69-es telefonszámon hívhatóak!

Egy fergeteges partival ünnepeltük a lányokat és a legsikeresebb 
évünket. Rengeteg kemény munka áll mögöttünk, sok sírás és ne-
vetés, de a végén látni az eredményt, látni őket a dobogó legfel-
ső fokán állni újra és újra, és látni a mosolyt az arcukon minden 

egyes nehéz pillanatot megérte.

Rengeteget fejlődtek mindannyian, technikailag és lelkileg is. 
Csodálatos egyéniség mind a 6 lány és ma már szuper egységet 

alkotnak.

Köszönöm Mindenkinek ezt az évet, a szülőknek különösen!
 

Szép volt Lányok! Jövőre folytatjuk!
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Masszázs Úrhidán!

Feszült, fáradt, fáj a háta? Jöjjön el egy masszázsra!

Szakképzett masszőr várja Úrhidán a Kossuth utca 127. szám alatti Szépségszalonban.

Jelentkezzen be még ma!
Ne a derekát "érezze jól", hanem saját magát :)

Eitel Judit

06-70/6795-112

Választható masszázsok: svéd frissítő masszázs, arcmasszázs, nyirok masszázs, frissítő talpmasszázs

Lepje meg szeretteit, ajándékozzon masszázsutalványt!

„Ha nem törődünk a testünkkel, hol fogunk élni?”
Dan Millman

Aki a születési hónapjában jön masszázsra, ajándékba választhat egy arc- vagy egy talpmasszázst. Időpontfoglaláskor ezt je-
lezni szükséges.

További információ a Facebook Masszázs Úrhidán oldalon található. 



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

 

    

      

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

Készült: KÉK ELEFÁNT NYOMDA • Székesfehérvár, Jancsár köz 2. • Tel.: (22) 338-674 • kekelefantnyomda@gmail.com
• www.kekelefant.hu • info@kekelefantnyomda.hu

FELELŐS VEZETŐ: NAGY ATTILA


