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Tisztelt Úrhidaiak!
A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében
a Kormány 2020. március 28-tól április 11-ig KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁST vezetett be. Önkormányzatunk az
elmúlt időszakban több, az intézmények működését is
befolyásoló döntést hozott. Várhatóan ez az egészségügyi
válsághelyzet nem néhány hétig, hanem sokkal inkább
néhány hónapig fog tartani.
A Géza Fejedelem Általános Iskola a Kormány döntése
értelmében 2020. március 16-tól zárva tart.
Az intézmény a zárlat ideje alatt portaszolgálatot működtet,
az épületben csak az intézmény dolgozói tartózkodhatnak. Az
iskolában a távoktatás órarend szerint elindult. A szülők és a
diákok folyamatos tájékoztatása elsősorban a KRÉTA rendszeren keresztül valósul meg. A tanulókkal a kommunikációt
felsőben tantárgyankénti messenger csoportokkal segítik.
Önkormányzatunk az Úrhidai Tündérkert Óvodában
és Bölcsődében 2020. március 30-tól rendkívüli szünetet
rendelt el visszavonásig.
Az óvoda csak azokat a gyermekeket fogadja, akinek a felügyeletét a szülő nem tudja megoldani! Ezért kérjük, hogy
aki kisebb gyermekkel GYES-en, GYED-en van otthon,
munkaviszonnyal nem rendelkezik, vagy egyéb módon
meg tudja oldani a gyermek napközbeni felügyeletét ne vigye óvodába gyermekét!
Közétkeztetés
Az iskolai és az óvodai közétkeztetést a zárlat időtartama alatt is biztosítjuk.
Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal
A Hivatal 2020. 03. 30-tól kizárólag a hét szerdai napján
12:00 és 16:00 óra között tart ügyeletet. Ezeken a napokon
tudjuk fogadni a 22/364-514-es telefonszámon hívásaikat.
Személyes ügyintézésre csak rendkívül indokolt esetben, az
alábbi elérhetőségeken egyeztetett időpontban van lehetőség:
email
Hivatal:
Jegyző:
Igazgatás, anyakönyv:
Adós:
Polgármester:

hivatal.urhida@datatrans.hu
jegyzo@urhida.hu
hivatal.urhida@datatrans.hu
nemethne@urhida.hu
polgarmester@urhida.hu

Amennyiben nem tud e-mailt küldeni, akkor a +36-20-9417466 telefonszámon - elérhetősége megadásával - jelezheti
igényét, és ügyintézőink fogják felvenni Önnel a kapcsolatot.
Rendkívüli esetben is ez a telefonszám hívható.
A Hivatal a már felvett házasságkötéseket korlátozott résztvevői létszámmal megtartja. A polgármesteri hivatalban
tartott esküvő esetében a résztvevők száma maximum: 5 fő
(2 fő házasulandó, 2 tanú, 1 fő fotós).

Közösségi Ház további intézkedésig ZÁRVA!
Minden közösségi rendezvényt 2020. május 31-ig lemondtunk.
A játszótereken található játszóeszközöket további intézkedésig lezártuk!
Háziorvosi ellátás
Kérjük, hogy a háziorvosi rendelőt az alábbiak szerint keressék fel:
Lehetőség szerint kerüljük a személyes kontaktust, helyette telefonos konzultációt helyezzük előtérbe. 22/786-886
vagy 20/3904532, email: dr.popovics.nora@gamil.com
A rendelőben csak előre egyeztetett időpontban lehet megjelenni! A rendelő várójában senki nem tartózkodhat, kérjük
Önöket hogy a rendelő előtt várakozzanak. Betegeknek szájmaszk vagy arckendő viselése kötelező. Aki teheti éljen az
elektronikus vényfelírási lehetőséggel. A rendelőben továbbra is működik a kézipatika, ahol a megrendelt vényeket ki
tudják váltani. A szakrendelések szünetelnek a járványügyi
veszélyhelyzet ideje alatt, ezért beutalókat nem írnak.
Házi gyermekorvosi ellátás
Kérjük, hogy a gyermekorvosi rendelőt az alábbiak szerint
keressék fel: A rendelés első felében: a kontrollvizsgálatra
érkező betegek A rendelés második felében: a lázas, köhögő, megfázott betegek. A rendelő várótermében egyszerre
maximum 1 fő tartózkodhat. Akik kint vannak egymástól
legalább 1 m-es távolságot tartva várakozzanak, vagy egy
későbbi időpontban keressék fel a rendelést. Az elektronikus receptkiadás jelenleg még nem működik. A gyermekorvos a +36-30-902-5227-es telefonszámokon hívható.
Védőnői ellátás
A védőnő kizárólag előzetesen telefonon, vagy e-mailben
egyeztetett időpontban fogad kismamákat és gyermekeket.
tel.: +36-30-225-8848.
Házi segítségnyújtás, idősgondozás, szociális étkeztetés
Tájékoztatjuk az idősgondozásban résztvevőket, hogy a
házi segítségnyújtást, idősgondozást, szociális étkeztetést
változatlan formában biztosítja az önkormányzat.
Azoknak a településen élő 65 év feletti lakosoknak, akik
egyedül élnek, nincs családi segítségük és vállalják, hogy
lakóhelyüket nem hagyják el az önkormányzat segítséget nyújt a bevásárlásban, csekkbefizetésben és a gyógyszerkiváltásban. Kérjük, hogy ilyen segítség igénye esetén hívják a +36-20-941-7466-os telefonszámot.
Felhívjuk az idősek figyelmét – tekintettel arra, hogy ők
jobban ki vannak téve a koronavírus fertőzés kockázatának-, hogy lehetőség szerint ne mozduljanak ki otthonról. Kerüljék az érintkezést lázas betegekkel, vagy
olyan hozzátartozóval, aki köhög, tüsszög, lázas!

Kedves Úrhidai Lakosok!

További intézkedések

Megkezdtük a közintézmények, valamint a buszvárók környezetének fertőtlenítését. Terveink szerint heti 3 alkalommal végeznénk el ezt a munkafolyamatot.
A Képviselő-testülettel közös egyetértésben az elmúlt napokban
döntöttünk arról, hogy május 31-ig minden közösségi rendezvényt lemondunk. A felszabaduló forrásból Dr. Popovics Nóra
háziorvos kérésére, - mivel a járványügyi vészhelyzet miatt laborok munkáját csak a sürgősségi esetekre korlátozzák - INR (vérsűrűség mérő) készüléket vásároltunk.
A 65 év feletti, illetve krónikus betegségben szenvedő lakosaink
védelme érdekében 1000db szájmaszk készítéséhez elegendő
anyagot vásároltunk. Köszönhetően a nagyszámú önkénteseknek
– akiknek a munkáját ezúton is köszönöm – további 1000 db készült. Ezzel a mennyiséggel már minden Úrhidai felnőtt számára
tudjuk biztosítani a védőeszközt. Látva az önkéntesek lelkesedését további célul tűztük ki, hogy Úrhidán minden 6 -18 év közötti
lakónknak is szeretnénk biztosítani ezt a lehetőséget. Reményeim
szerint mire olvassák ezt a cikket már postaládájukban megtalálták a családjuknak szánt maszkokat. Amennyiben nem tartanak
igényt a küldött szájmaszkra, kérjük, hogy adják tovább olyan
személyeknek, akiknek szükségük van rá.

Az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjeként köszöntöm
Önöket. Engedjék meg, hogy néhány
szóban bemutatkozzam Önöknek.
Dr. Pahola Tündének hívnak, Székesfehérváron születtem. A középiskola elvégzése óta a közigazgatásban
dolgozom. Pályámat Polgárdi Város
Polgármesteri Hivatalában kezdtem.
Felsőfokú tanulmányaimat munka
mellett végeztem, az Államigazgatási Főiskolán 1997-ben, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi karán pedig 2001-ben diplomáztam.
Mindeközben a helyi közigazgatás számos területét volt szerencsém megismerni. Dolgoztam titkársági ügyintézőként, személyügyesként, de feladataim közé tartozott a szabálysértési ügyintézés is. A gyámhivatalok 1997-es felállítását követően több
településre kiterjedően láttam el gyámügyi és gyermekvédelmi
ügyintézői feladatokat. 1999-től voltam a város aljegyzője, majd
2007-től jegyzője.
Az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatalban 2015. óta dolgozom. Az elmúlt időszakban a Közös Önkormányzati Hivatalhoz
2015-ben csatlakozó Nádasdladány és Kőszárhegy településeken
láttam el a jegyző hatáskörébe tartozó feladatokat.
A 2019. évi önkormányzati választásokat követően Kőszárhegy
Község Önkormányzata a közös hivatal fenntartásából kiszállt,
így az Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal 2020. január 1. napi
átalakulása eredményeként három önkormányzat (Úrhida, Sárkeszi és Nádasdladány) maradt fenntartóként a Hivatalban. Ezt követően 2020. január 6. napjával nyertem el jegyzői kinevezésemet
az Önök településén.
Családommal Balatokenesén élünk, férjem a kiskereskedelemmel, és élelmiszer előállítással foglalkozó családi vállalkozást
vezeti, lányaink, Eszter és Virág Székesfehérvárra járnak gimnáziumba.
A település nem teljesen ismeretlen számomra, elmondhatom,
hogy családi kötődésem van Úrhidához, miután édesanyám innen származik. Gyermekkoromban nem múlhatott el úgy vakáció,
hogy abból pár hetet ne a faluban élő egyik másik rokonnál töltöttük volna. Számos emlék és élmény köt a településhez, amelynek
arculata az elmúlt egy-két évtizedben jelentősen megváltozott.
Bízom benne, hogy munkámmal hozzájárulhatok a település további fejlődéséhez.

Az Önkormányzat folyamatosan figyelemmel kíséri a Kormányzati kommunikációt, amennyiben további döntésekre kerül sor,
akár Kormányzati, akár Önkormányzati szinten arról haladéktalanul tájékoztatjuk Önöket.
Mindannyiunk egészsége a tét, ezért elengedhetetlen, hogy betartsuk a szabályokat. Fontos, hogy ebben a helyzetben összefogjunk,
segítsünk az idősebbeknek, elesettebbeknek!
Bognár József
polgármester

Nem mehetek el szó nélkül a kialakult járványveszély miatti helyzet mellett, hiszen ez nagyban érinti a munkánkat. Amint arról
nyilván már mindannyian értesültek a hivatal és az önkormányzat
valamennyi intézménye megváltozott munkarend szerint működik, melyről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket.
Kérem Önöket, tartsák be a szabályokat, és ne feledjék, hogy leginkább azzal segítik a járvány megfékezése érdekében zajló megfeszített munkát, ha otthon maradnak!
Vigyázzanak Magukra, Vigyázzanak Szeretteikre, Vigyázzunk Egymásra!
dr. Pahola Tünde
jegyző
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Málikné Horváth Piroska:
Húsvét virradóra
Kelj hajnalban, üde legyél
– a kikelet regét mesél,
ne várj most a kakasszóra,
úton legyél virradóra,
zsebed mélyén ott a kölni,
nincs most idő szöszmötölni,
ünneplőbe kislány, nagylány
- ez a módi húsvét napján,
amerre jársz, virágillat,
- nefeledd a lányainkat,
piros tojás, csokinyuszi,
jár majd érte egy-két puszi...
...ne legyetek most puhányok,
izgatottak már a lányok,
semmin nem kell gondolkodni
- itt az idő locsolkodni!
Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok Úrhida község minden lakójának az Önkormányzat dolgozói és a Képviselő-testület nevében.
Bognár József
polgármester

90 évesek köszöntése
Az elmúlt időszakban közösségünk több tagja ünnepelte kilencvenedik születésnapját. Örömmel jelenthetjük ki, hogy amellett,
hogy a gyermekek száma kimagaslóan növekszik községünkben,
szerencsére idős lakónk is szép kort élnek meg.

Pancsovay Rezső bácsi egy kalandos életútról számolt be, Úrhidára véglegesen közel hetvenéves korában költöztek ki kedves feleségével, de közvetlen természetének köszönhetően a helybeliek
nagyon hamar befogadták. A mindennapjait sajnos már magányosan tölti, kedves felesége 2017-ben elhunyt.
A jeles évforduló alkalmából minden születésnaposnak – az ajándékok mellett – átadtam Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőlevelét, valamint a település lakosságának jókívánságait.

SZJA 1% felhívás
Tisztelt adófizető lakosság!
Ezúton felhívjuk szíves figyelmüket, hogy községünkben az idei
évben öt civil szervezet számára ajánlható fel a személyi jövedelemadó 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

Magyar Falu program
Kilencvenedik születésnapja alkalmából otthonukban, férje
társaságában köszöntöttem Juhos Istvánnét (Marika nénit)

A Sárrét menti települések vezetőivel közösen (Varga Tünde Nádasdladány, Óber Andrea Sárszentmihály, Kőhegyi László Sárkeszi) egyeztettünk Dr. Molnár Krisztián a Fejér Megyei Közgyűlés
elnökével és Törő Gábor Országgyűlés képviselővel a megjelenő
Magyar Falu program aktualitásairól. A Magyar Falú program
mellett természetesen szóba került a nyugati elkerülőre az Úrhidai útról való ráhajtás és maga az Úrhidai út felújításának kérdése.
Berki Józsefet családja körében köszönthettem ezen a szép évfordulón

Bognár József
polgármester

Lehajtót építenének az Úrhidai útról!
A Sárrét-menti települések polgármestereinek javaslatára Törő
Gábor, Molnár Krisztián és Cser-Palkovics András négy, Fehérvárhoz kapcsolódó fontos lehajtó tervezését, megépítését kéri a
döntéshozóktól.
Bognár József, Úrhida polgármestere még korábban személyes
egyeztetést kezdeményezett Törő Gábor országgyűlési képviselővel, melynek egyik fontos témája a 7-es és 8-as számú főút
„úrhidai lehajtójának” kiépítési lehetősége volt. Az országgyűlési
képviselő kérésének megfelelően a Székesfehérvártól délnyugatra fekvő nyolc település – Szabó Ildikó Szabadbattyán, Horváth
Tamás Tác, Óber Andrea Sárszentmihály, Kőhegyi László Sárkeszi, Varga Tünde Nádasdladány, Kerekes Ildikó Jenő, Bognár József Úrhida és Borján Péter Kőszárhegy – polgármestere közösen
levélben is megerősítette kérését az Úrhidai útról az elkerülő útra
való ráhajtás problémája miatt.
Amint Bognár József lapunknak kifejtette: az említett nyolc település a megyeszékhely vonzáskörzetébe tartozik ellátási, igazgatási, szolgáltatási és oktatási téren. A nagyvárosból az agglomerációba kitelepülő lakóknak köszönhetően a térség lélekszáma
dinamikusan nőtt, s az országos átlagot jóval meghaladó ütemben a többszörösére emelkedett a gépjárművek száma. A fejlődés
következtében a város már jelenleg is a saját humánerőforrásait
meghaladó mértékben igényel munkaerőt, melynek hatására a
környező településekről ingázók a korábbinál nagyságrenddel
nagyobb forgalmat generálnak a városba innen bevezető 7-es és
7201-es közutakon.
– A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint az úrhidai összekötő út forgalma az érintett szakaszon 2018-ben elérte
a napi 6330 egységet, ami Maroshegy városrész lakóinak is jelentős többletterhelést okoz. Az itt jelentkező forgalom megosztását, elosztását, így a terhelés jelentős csökkenését eredményezné
az új csomópont kiépítése. A fejlesztést még indokoltabbá teszi
a jelenleg tervezés alatt álló Bakony utcai átkötés kialakítása a
megyeszékhelyen, melynek következtében nemcsak az Úrhidai út
forgalma, hanem a városközpont felé vezető Balatoni út forgalma
is jelentősen mérséklődhetne – folytatta az úrhidai elöljáró.
A Székesfehérvár vonzáskörzetébe tartozó érintett települések
mintegy húszezer lakója részéről is nagy elégedetlenség tapasztalható: a közmeghallgatások egyik fő témája a jelzett csomópont hiánya, a közlekedők kiszolgáltatottsága – húzta alá Bognár József.

el lapunk érdeklődésére Törő Gábor. Hasonló szellemben nyilatkozott Cser-Palkovics András: Székesfehérvár is csatlakozik a
Sárrét-menti településekhez, én magam is támogatom kezdeményezésüket. Annál is inkább, mert látjuk, milyen nagy szükség
van az ugyancsak állami kezelésben lévő Úrhidai út felújítására
is. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a 13–81–63-as
utak fejlesztése során, már a megvalósíthatósági tanulmányban
szerepeljen a 7201. jelű közút csomópontjának kiépítése, vagy
a kialakuló új csomóponti rendszerbe történő bekötése. Ezt már
Mosóczi Lászlónak, az Innovációs és Technológiai Minisztérium
közlekedéspolitikáért felelős államtitkárának is jeleztük, ahogy a
Bakony utcai bekötés fontosságát is.
A kormányzati gyorsforgalmi útfejlesztési tervek között szerepel
az M1-es (és a hozzá kapcsolódó új komáromi híd) valamint a
Sárbogárdot az M6-ossal és a dunaújvárosi híddal összekötő M8as autópályák között a 81-es és 63-as utak négysávosítása. A fehérvári képviselők ehhez kapcsolódóan terjesztettek elő kiegészítő javaslatokat: a negyedik fehérvári M7-es csomópont, az úrhidai
lehajtó és a Bakony utcai bekötés kiépítését illetően – tette hozzá
a városvezető.
Amint megtudtuk, Molnár Krisztián szintén támogatja a szóban
forgó csomópont megépítését, már a tervezés folyamatában kérik
a döntéshozóktól, hogy az elkerülő út úrhidai lehajtója kerüljön
be a projektbe.
V. Varga József
FM. Hírlap

A Tündérkert Óvoda és Bölcsöde
hírei
Decemberben, intézményünk a székesfehérvári ipari törléstechnikai megoldásokat gyártó CUIES Kft. 2019-es adomány programja jóvoltából különböző színű és méretű papír-poliészter alapanyagú ipari törlőkendő tekercseket kapott, amelyeket ezúton is
köszönünk!
Február elején lezajlottak a csoportos szülői értekezletek. A csoportok egy hétig farsangoltak. Minden csoport más-más napon
tartotta mulatságát, lezárásként közösen kiszebábot égettünk, ezzel
zavarva el a telet. Kalap Jakab is vendégeskedett nálunk „Szuper-

hősök” c. vidám zenés műsorával szórakoztatta a gyerekeket.

A településvezetők megküldték levelüket Cser-Palkovics Andrásnak, Fehérvár polgármesterének, a Székesfehérvári Többcélú
Kistérségi Társulás elnökének és Molnár Krisztiánnak, a Fejér
Megyei Közgyűlés elnökének is.
A térség lakóinak biztonságos közlekedése, illetve a megnövekedett forgalom zavaró hatásainak elkerülése, megelőzése érdekében támogatom a szóban forgó csomópont kiépítését – mondta

Óvodánk pályázatot nyújtott be „Kincses Kultúróvoda 2020”
címre, még várjuk az eredményhirdetést nagy bizakodással!
Március 6-án dr. Gőbel Orsolya: „Kulcs az alfagenerációhoz” c.
előadásán vettünk részt a pedagógus kollégákkal, Nádasdladányban szakmai nap keretében.
Március 11-én ”Bölcsődei kóstolgató” délutánra invitáltuk a kisgyermekes családokat, a bölcsődei csoportunkról, ellátásról, beiratkozásról kaptak tájékoztatást az érdeklődők.

2020 ÁPRILIS

Iskolánk hírei

Március 13-án nemzeti ünnepünkről emlékeztek meg óvodás csoportjaink. Sajnos további programjaink a jelenlegi járványügyi
helyzetre való tekintettel törlésre kerültek! A járvány időszak alatt
történt intézkedéseink:
- folyamatos a fertőtlenítés az épületben;
- intézményünk fogadta eddig azokat a gyermekeket, akiknek
elhelyezését nem tudták másként megoldani a szülők;
- ún. „zsiliprendszert” alkalmazva fogadjuk és adjuk át délután a
gyermekeket, ezzel is megelőzve a fertőzés terjedését;
- megszerveztük a fenntartóval közösen a gyermekétkeztetés
biztosítását, eldobható, műanyag dobozokban kerül az étel kiadásra;
- jelenleg a konyhán kisebb létszámmal 2 csoportban, felváltva
dolgoznak a kollégák, (ha esetleg karanténba kerülne
valamelyikük, megoldott legyen a folyamatos főzés);
- az étkezés igénybevételét minden intézményünkbe és a helyi
iskolába járó gyermekek részére biztosítjuk! Igénylőlapon lehet
kérni és a következő naptól biztosítunk étkezést, az étkezési kedvezmények természetesen igénybe vehetőek most is! (Igénylőlap
honlapunkról letölthető)
- az étkezési térítési díj befizetésénél a készpénz befizetési
lehetőséget felfüggesztettük, átutalásra van lehetőség;
- online, Facebook csoportban folytatjuk a fejlesztéseket, szülők,
családok segítségével;
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a fenntartó 2020. március 30tól rendkívüli szünetet rendelt el intézményünkben visszavonásig!
Az óvoda csak azokat a gyermekeket fogadja, akiknek a felügyeletét a szülő nem tudja megoldani! Ezért kérjük, hogy aki kisebb
gyermekkel GYES-en, GYED-en van otthon, munkaviszonnyal
nem rendelkezik, vagy egyéb módon meg tudja oldani a gyermek
napközbeni felügyeletét, ne vigye óvodába gyermekét!
Kérem, hogy ügyeleti ellátás igénybevételét legalább 24 órával
előbb az intézmény email címén urhidaiovoda@gmail.com
vagy az intézményvezetőnél 06/30 585-2180 telefonszámon szíveskedjenek jelezni, megindokolni az ellátás igénylését!
Óvodai, bölcsődei beiratkozásokat online/személyes módon
oldjuk meg, a www.ovoda.urhida.hu oldalunkon részletes tájékoztatást kapnak az érdeklődők! Bölcsődei beiratkozásokat
várjuk még! Óvoda beiratkozások ideje: április 27-28.

Előző számunk óta eltelt időszakban a Batthyány Lajos Általános Iskola Géza Fejedelem Tagiskolában a következő események
történtek:
A január elejétől a Titkok Háza élménypedagógiai foglalkozásokon pályázati támogatással vehetett részt a 4-8. osztályos tanulóinkból 2-2 fő. Január 22-én a magyar kultúra napjáról iskolai
keretek között megemlékeztünk. A 7. osztályosaink vezetésével
a Himnuszt szavalták el, az énekkar pedig Ez itt az én hazámot
énekelte el.
Január 24-én lezártuk az első félévet, kiosztottuk az értesítőket
papír alapon is. A nagycsoportosok az első osztályunkat január
20-án meglátogatták.
Az Egészségfejlesztési Iroda munkatársai idén is tartottak interaktív előadásokat, az 5. osztályban január 27-én önismeret, február
3-án szorongásoldás, és 10-én érzékenyítés témakörben. Február
5-7-e között ásványbörzének adtunk helyet iskolánk folyosóján.
Február elején a félév nevelőtestületi értékelését követően február
4-én szülői értekezleteket tartottunk. 11-én a nagycsoportosoknak
a leendő tanárnénijük, Szalainé Cseh Katalin tartott iskolaelőkészítő foglalkozást. 14-én rendeztük meg gyermekfarsangi bálunkat jelmezes felvonulással, majd zenés, táncos bállal, játékokkal
fűszerezve. Molnár Lilla 1. osztályos tanulónk páva jelmezével
érte el az első helyezés a farsangi felvonuláson. A második helyezést a Lukács Dóra ejtőernyős jelmezével nyerte. Harmadik
helyezett lett Szalai Viktória Rubik-kockaként.

Február 12-én megrendezett Rajzolj a Paint-tel megyei informatikai versenyén Mohácsi János első, míg Szecső Roland 4. osztályos tanulónk 3. helyezést ért el Oroján Gabriella tanárnő felkészítésével. Február 14-én a 7. és a 8. osztályos diákjaink szülői
támogatással az Emersonba mehetett üzemlátogatásra. Február
19-én a Szemere Gyula helyesírás versenyén vettek részt 4. osztályból Szabó Sára és Pállfy Zsombor, akik 6. helyezést értek el és
így mindketten továbbjutottak a megyei versenyre.

Felkészítő tanáruk Szalainé Cseh Katalin volt. Február 20-án tartottuk nyílt napunkat az első órákban. Március elején a pénzügyi
tudatosság hetéhez csatlakoztunk, ahol a 3-4. osztályosok és a
felsőseink osztályfőnöki, technika és matematika óra keretében
Kérjük, figyeljék az óvoda honlapját, facebook csoportjait!
bővíthették ismereteiket.
Februárban megkaptuk a tavalyi országos kompetenciamérés eredÓvodánk alapítványa: „Az úrhidai óvodásokért és óvodáért”
ményét. Három esetben magasan megelőztük az országos átlagot,
alapítvány ebben az évben is szívesen fogadja a felajánlott adó 1
egyik mérésnél pedig a kategóriánk átlagát előztük meg.
%-át. Udvari játékeszközökre szeretnénk fordítani a befolyó ös�Február 21-én a 6. osztályosok az iskolai szociális segítő szervezészeget! Adószám: 18497094-1-07
sében a KIABÁL komplex prevenciós programon vehettek részt.
Február 25-én folytatódtak a Titkok Háza élménypedagógiai fogKöszönjük mindenkinek az együttműködését, türelmét, hogy
lalkozások heti gyakorisággal, ahová iskolánk tanulóinak csatlakoa járvány időszaka alatt otthon marad, és ezzel óvja a családja
zott, az érdeklődésüknek megfelelően. A következő foglalkozásoegészségét
kon vettünk részt: fizika körülvesz, 3D nyomtatás, emeld a szintet
		
Bozsák Szilvia
biológiából, virtuális valóság és meteorológia kicsit másképp.
intézményvezető

Február 28-án az országos
Lázár Ervin Program keretében a 6. osztályosok a Fővárosi Nagycirkuszban látogattak. Sajnos a koronavírus
veszély miatt a további Lázár
Ervin Programokat lemondták, annak ellenére, hogy
többségében már rögzített
időpontjaink voltak színházakba, komolyzenei koncertekre és meseelőadásokra.
Március 3-án fogadóórát tartottunk a szülőknek. Március
10-én a leendő első osztályosaink szüleinek az előzetes
tájékoztatásoknak
megfelelően megtartottuk az első
szülői értekezletet.
Tagiskolánkban kivételesen megemlékezéssel ünnepelték március 15-ét, ahol énekkarosaink főszereplésével rövid, de megható
műsort adtak Bognár Andrea szervezésében.
Intézményünk tanulóinak és dolgozóinak fenntartónk biztosította
a kézfertőtlenítő folyékony szappant és a papír kéztörlőt is. Március 16-án a digitális tanrend lépett életbe. Alsóban a kollégák
főként offline órákat tartanak, ami tanulói jelenlétet nem igényel.
Hang- és videóüzenetekkel segítik a megértést és értékelést.

Lángos-langalló fesztivál és
I. Kolbásztöltő összeRöffenés
Március 7.-én már a kora délelőtti óráktól folytak az események
a Tájháznál. 11 órától gyülekeztek a kolbásztöltő csapatok, mindenki elfoglalta a helyét. 13 óra magasságában eredményt hirdettünk, és kóstolgattuk a finomabbnál-finomabb sülteket.

A Nyugdíjas Klub tagjaitól elsajátíthatóak voltak a kenyérdagasztás
fortélyai. Kora délután Rózsika lángossal kedveskedett az érdeklődőknek. A Táncimádó lányok pedig fánkot sütöttek az ellátogatóknak. Majd a télűzés hagyományait követve kiszebábot égettünk.

Heti néhány órában órarend szerint is, online módon nyújtanak
segítséget a gyerekeknek, szülőknek. Felsőseink többségében online konzultációs, chates órákat tartanak, néhányunk online hanghívásos órákat. Elsődleges kommunikációs csatornánk a KRÉTA
enapló, minden osztályban Messenger (6. osztályban Facebook
mellett) csoportokat is használunk. A Google Tanteremet kísérleti
jelleggel több pedagógus használja feladatkiadásra és leadásra.
A Discord ad lehetőséget a teljes osztály hang esetleg videóhívással való elérésére, mert sajnos a Messengeren keresztül csak
maximum 8 fős csoportokban tudunk videóhívást lebonyolítani.
Náhányunk a Youtubot és egy tanítónőnk a saját honlapját használja a tananyag átadására. A feladatleadás néhány tanárnál emailen keresztül is lehetséges. Számonkérésre többségében a Redmentát használjuk.
Sokféle digitális játékot, feladatkészítőt alkalmazunk, hogy élményszerűbbé tegyük a tanulást. Javasoljuk többek között a Mozaweb és felsőben az NKP honlap otthoni használatát 3D-s videók, képek tanulmányozását és interaktív feladatait is.

A kolbásztöltő gárdákat rangsorolta a zsűri: első a Koxi Team,
megelőzve az Úrhidai Legényegyletet és a Szabó Családot, különdíjas a Bakonyi Betyárok. A prímet a hagyományos, magyaros
kolbász vitte, de többen a válogatott fűszerkeverékkel ízesítettre
esküdtek, sőt a szép tálalás is segédpontokat ért.

Nemzeti ünnep

Köszönöm a szülők segítségét ebben a mindenkinek nehéz helyzetben!
Intézményünk programjairól bővebben tájékozódhatnak honlapunkon, a http://www.urhidaiskola.hu/ címen, email címünk urhidaiskola@gmail.com és a facebookon is megtalálhatnak minket
.
Az Úrhidai Tanulókért és Iskoláért Alapítvány a tavalyi évben
kapott 1%-os felajánlásból a tanév végi tanulmányi kirándulását támogattuk minden tanulónknak. Alapítványunk adószáma:
18490987-1-07, melyre az 1%-os felajánlásokat megtehetik az
előző évekhez hasonlóan, amit mindenkinek előre is köszönünk.
Liedermayer Heléna
intézményvezető
Úrhida Község Önkormányzata az 1848/49 Forradalom és Szabadságharc megemlékezésére néma koszorúzással rótta le tiszteletét.
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Úrhidai Polgárőrség

Az úrhidai kölyöksárkányok
viadala

Az Úrhidai Polgárőrség se tétlenkedik a veszélyhelyzet idején!
Egyesületünk részt vesz a 65 év feletti Úrhidai lakosok ellátásában.
Polgárőreink viszik házhoz az ebédet segítenek a bevásárlásban a
helyi boltból valamint a gyógyszer kiváltásban és a csekkek feladásában nyújtanak segítséget. Fokozottan ellenőrizzük a lezárt
játszótereket is.

Sikeresen szerepeltek a település ifjú karatékái idei első versenyükön. A mérlegük 47 érem, köztük 4 aranyérem. A legeredményesebb versenyzői cím ugyancsak úrhidai fruskának dukált.

Az Úrhidai Polgárőrség azzal a kéréssel fordul Önökhöz, hogy
az Egyesület működését támogassák. Ezt megtehetik személyi jövedelemadójuk 1%-nak, az Úrhidai Polgárőrség 18267990-1-07
számú adószámára történő felajánlásával.

Továbbra is várjuk a lakosság megkeresését különböző észrevételeik kapcsán, valamint a lakosság azon tagjait, akik szívesen csatlakoznának kis közösségünkhöz. Szolgálati telefonszámunk:
+36 20 319 6369 Együtt a közbiztonságért!
Petőcz Ádám
elnök
Ezúton értesítünk minden kedves érdeklődőt,
hogy kertészetünk áprilistól ismét megkezdi
saját termesztésű palánták árusítását.
Zöldségpalánta ajánlatunk:
- paprikák
- paradicsomok
- zellerek
- káposztafélék
- dinnyefélék
Érdeklődni lehet: Jánosi Zoltán
Cím: Úrhida, Kossuth utca 14/A, 17 óra után
Telefon: 06-20/475-4517
facebook: Jánosi Kertészet

A II. Kölyöksárkányok Via¬dala karateversenyt Tatán rendezte meg a Kölyöksárkány Shotokan Sportegyesület és a Turul
Harcművészeti Sportegyesület. A versenyre 19 egyesület, 227
versenyzőjének 476 kategórianevezése érkezett be. A versenyszámokat alapjaiban a WKF karate-szabályrendszer keretein belül bonyolították le. A tavalyihoz képest bővültek a kategóriák,
idén már öt versenyszámban próbálhatták ki magukat a sportolók:
kihon, kata, csapat kata, szivacs kumite, valamint WKF kumite
számokban.
Az Úrhidai Karate Egyesületet tizenöt ifjú sportoló és két edző
képviselte a viadalon. A karatékák közül többeknek ez volt az első
megmérettetése, így érthető volt izgatottságuk. A kezdeti lámpalázat rövidesen legyőzte a sportolói vérmérséklet és alázat, valamint a karateszellemű nevelés. Ennek köszönhetően felkészültségi szintjének megfelelően mindenki prímán teljesítette feladatát.
A verseny végén fáradtan, de boldogan vették át jutalmaikat az
eredményhirdetésnél.

Az egyesület 4 arany-, 16 ezüst- és 27 bronzérmet szerzett Tatán. Aranyérmesek, szivacs küzdelemben: Szalai Viktória Vivien,
Lukács Míra és Belányi Liliána; kihon versenyszámban: Kovács
Regina. A viadal legeredményesebb versenyzője címet Szalai
Viktória Vivien vehette át.
Februárban ismét megrendeztük szokásos farsangi rendezvényünket. A csapat apraja-nagyja igyekezett ötletes jelmezeket felölteni erre az alkalomra, amivel nehéz helyzetbe hozták a zsűrit. De
végül is mindenki átvehette a megfelelő díját. Ezután különböző
vetélkedőkkel folytatódott farsangunk, aminek a végén fáradtan,
de mégis boldogan indultak haza a résztvevők.
Sajnos a járványhelyzet miatt május végéig már nem tudunk közös edzéseken részt venni és versenyeket sem rendeznek. Így ki
sportolóink most otthon online formában gyakorolják a karate
technikákat, melyhez folyamatosan kapnak szakmai anyagokat.
Reméljük, hogy közösen összefogva sikerül túljutnunk ezen a világméretű gondon és mindenki egészséges marad!
				
Soós Tamás

12

ÚRHIDAI HÍREK

MEGHÍVÓ

Meghívó
KEDVES ÚRHIDAI LAKOSOK

2009. december 21-én 18,00-kor

„A szeretet csillagára nézek”
címmel

A Falu karácsonya

műsor kerül megrendezésre a Tájház - Közösségi Házban
(Úrhida, Kossuth Lajos utca 32.)

Szeretettel várunk minden érdeklődőt,
különösen azokat, akik az ünnepeket egyedül, magányosan töltik!

KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT

A Polgármesteri Hivatal ügyfél- Tanácsadás:
Városkörnyéki ügyelet:
Építésügy Szfvár, Polgármesteri
A polgármesteri
Védőnő rendelési
ideje:– 10.00 óráig Orvosok
Városkörnyéki
ügyelet:
E.ON Észak-dunántúli ÁramszolVárandós:
Kedd: 08.00
Háza, Szfvár,
Seregélyesi út 17. Hivatal
fogadási
rendje:hivatal
		
ügyfélszolgálati rendje:
Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-16.00 óráig
hétfő: 8.00-12.00, 12.30-15.30 óráig
Kedd, csütörtök: nincs ügyfélfogadás
kedd:
nincs ügyfélfogadás
Szerda:
13.00-17.00 óráig
szerda:
13.00-17.00 óráig
Péntek:
8.00-11.00 óráig
csütörtök:
nincs ügyfélfogadás
Tel./fax: (22) 364-514
péntek:
8.00-11.00 óráig
Tel./fax: (22) 364-514

A polgármester fogadónapja:
Ügyfélfogadási időben
Tel.:
(22) 588-111 fogadónapja:
A polgármester
Ügyfélfogadási időben
588-111
ATelefon:
jegyző(22)
fogadónapja:
Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-16.00
Szerda:
13.00-17.00
A jegyző fogadónapja:
Tel.:
(22) 364-517időben
Ügyfélfogadási
Telefon: (22) 364-514

Falugazdász fogadónapja:

Novográdecz Mónika
Balázsik Zsófia falugazdász
Hétfő:
13.00-16.00 fogaóráig
dónapja:
Telefon:
(30) 496-6090
hétfő: novogradecz.monika@nak.hu
7.30-10.00 óráig
E-mail:
Telefon: (30) 698-9103

Soósné Fekete
Éva
Gyermek:
Kedd:
10.00 – 12.00 óráig
Tel.: (22) 364-517
Fogadóóra:
Szerda: 08.00–10.00 óráig
Terhes tanácsadás:
kedd:
8.00-10.00 óráig
Háziorvos
rendelési
ideje:
Csecsemő tanácsadás:
Dr.
Popovics Nóra 10.00-12.00
Tel.: (22) 786-886
Kedd:
óráig
Hétfő:
08.00 - 12.00 óráig
Kedd:
14.00
- 17.00 óráig
Háziorvos rendelési
ideje:
Szerda:
08.00 - 11.00 óráig
Dr. Bíró János
Csütörtök:
13.00 - 16.00 óráig
Telefon: (22) 364-517
Péntek:
08.00
- 11.00 óráig
Hétfő:
8.00-12.00
óráig
Kedd:

14.00-18.00 óráig

Várandós
tanácsadás:
Szerda:
8.00-12.00 óráig Állatorvosi szolgálat:
mesteri Hivatal
ügysegéd:
Csütörtök:
12.00-16.00 óráig Dr. Koller István Tel.: (20) 318-8191 Járási
Városház
tér 1. II. em.
(bejelentkezés
alapján)
Péntek:
8.00-12.00
óráig
Kedd:
12.00
- 14.00 óráig
Terhes tanácsadás:
Kedd:
12.00-14.00 óráig

Gyermekorvos rendelési ideje:

Dr. Fülöp Edit Tel.: +36 (30) 902-5227
Hétfő:
11.30-12.30
Gyermekorvos rendelési
ideje:óráig
Csütörtök:
11.00-12.00 óráig
Dr. Fülöp Edit
Tanácsadás:
Tel.: (22) 364-517
Szerda:
10.30-11.30 óráig
hétfő:
12.00-13.00
óráig
csütörtök:
11.00-12.00 óráig

Családsegítő és gyermekjóléti
Fogorvosi szolgálat:
Gyermekjóléti szolgálat
szolgálat
ügyfélfogadási
rendje: Fogorvosi szolgálat:
ügyfélfogadási
rendje:
(Szabadbattyán)
Az
úrhidai polgármesteri
hivatalban:
A Polgármesteri
Hivatalban:
Csütörtök:
11.00-15.00 óráig
szerda:
10.00-12.00
óráig
Telefon:
(30) 862-1960
Telefon: (22) 364-514
Székesfehérvár,
Tolnai
Védőnő
rendelési
ideje:u. 10. sz.
alatt: Fekete Éva
Soósné
kedd:(22) 786-626; 13.00-16.00
Tel.:
(30) 225-8848óráig
Telefon: (22) 332-058

ÚRHIDAI
HÍREK

gáltatókirály
Zrt. krt.
Győr,
Mátyás
13.Kandó
III. em. Kálmán
út 11-13.
Építés
ügy. Tel.: (22) 795-780
Ügyfélszolgálat:
Hétfő:
08-00-11.30 06-40-220-220
Fogorvosi ügyelet:
Hibabejelentés:
06-40-330-330
Szerda:
08.00-11.30, 13.00-15.30
Orvosok Háza, Szfvár, Seregélyesi út 17. Közvilágítás hibabejelentés
Fogorvosi ügyelet: Tel.: (22) 502-140
06-40-330-330
Járási Hivatal:
Munkanapokon:
Telefon: (22) 502-140
E.On Dél-dunántúli
16.00
órától másnap reggel 8.00 óráig Székesfehérvár,
HonvédGázszolgáltató
u. 8.
munkanapokon:
Zrt. Székesfehérvári
Régió
Hétvégén: 16.00-másnap reggel 8.00-ig Ügyfélfogadási
idő:
Szfvár, Király sor 1/A
az
utolsó munkanap
órától 16.00
az
Hétfő:
13-00-15.30 óráig
hétvégén:
az utolsó16.00
munkanap
Hibabejelentés:
06-40-404-040
első
munkanap
reggel
8.00
óráig
Szerda:
8.00-12.00, 13.00-15.30
óráig
órától az első munkanap reggel 8.00
Péntek:
8.00-12.00
óráig
óráig
Építésügy Székesfehérvár,
PolgárOrvosok Háza
Tel.: (22) 501-220
Székesfehérvár, Seregélyesi út 17.
Tel.: (22) 501-220

(Szabadbattyán)
Dr.
Kis Piroska
Tel.: (22) 362-612
Dr. Kis Piroska:
Hétfő:
7.00-13.00 óráig
Tel.: (22) 362-612 13.00-19.00 óráig
Kedd:
hétfő:
7.00-13.00 óráig
óráig
Szerda:
13.00-19.00
kedd:
13.00-19.00
óráig
Csütörtök:
13.00-19.00 óráig
szerda: Iskolafogászat13.00-19.00
óráig
Péntek:
7.00-13.00 óráig
péntek:
7.00-13.00 óráig

Állatorvosi szolgálat:

Dr. Somogyi
Lajostartás:
Könyvtári
nyitva

Telefon: (22) 363-117
Hétfő:
13.00-16.00 óráig
Szabadbattyán, Széchenyi u. 16/A
Szerda:
14.00-17.00 óráig

AAposta
nyitva nyitva
tartása:
gyógyszertár
tartása:

Úrhida,
Kossuth u. 109.
Hétfőtől-péntekig:
8-16 óráig
Tel: (22) 789-195 08.00 - 12.00 óráig
Hétfő-péntek:
12.30 - 16.00 óráig
Könyvtári nyitva tartás:
Szombat:
Zárva
hétfő:
Tel.:
(22) 362-208 13.00-16.00 óráig
szerda:
14.00-17.00 óráig

E.ON ügyfélszolgálat:

A posta nyitva tartása:
Észak-dunántúli régió
hétfő-péntek:
8.00 - 12.00 óráig
Áram hibabejelentés:
12.3006-80-533-533
- 16.00 óráig
Gáz
hibabejelentés:
06-80-301-301
szombat:
zárva
Telefon: (22) 787-402

Schmidtné
Lengyel Andrea
Az
úrhidai polgármesteri
hivatalban:
Építésigazgatási
Iroda kedd:
22-537-175
Minden
hónap második
Ügyfélfogadási
13.45-14.15
óráigidő:
hétfő:
13.00-15.00 óráig
szerda: 8.00-12.00,
13.00-18.00 óráig
Lakossági
Szennyvízszippantás:
péntek:
8.00-12.00 óráig
Bársony Zsolt
Tel:
(20) 8059-009
Lakossági szennyvízszippantás:
ÓZON Kft.
Segélyhívók:
Székesfehérvár, Várfok u. 1.
Rendőrség:
Telefon: 22-315-307,
505-320 107
Tűzoltók:
105
Mentők:
104
Segélyhívók:
Rendőrség:
107
Tűzoltók:
105
Úrhida Község hivatalos honlapja:
Mentők:
104

www.urhida.hu

Úrhida község hivatalos honlapja:
www.urhida.hu

SZERKESZTŐ
ÉS KIADÓ:
ÚRHIDA KÖZSÉG
FELELŐS KIADÓ:
BRIBEN
NYOMDA
KFT.ÖNKORMÁNYZAT
– ÚRHIDA, ZRÍNYI U. 10.
Levelezési
cím: 8142 Úrhida KossuthPOLGÁRMESTERI
utca 66.• tel,/fax.: 22/ 364-514 HIVATAL,
• Úrhida Község TEL.,
hivatalos honlapja:
WWW.URHIDA.HU
SZERKESZTŐSÉG:
FAX: (22)
364-514
Készült: KÉK ELEFÁNT NYOMDA • Székesfehérvár, Jancsár köz 2. • Tel.: (22) 338-674 • kekelefantnyomda@gmail.com
8142 ÚRHIDA, KOSSUTH L.
U. 66. • Úrhida
Község hivatalos honlapja: www.urhida.hu
• www.kekelefant.hu
• info@kekelefantnyomda.hu
ELŐKÉSZÍTÉS: VARGA TAMÁS
NYOMDAI
MUNKÁK:
BRIBEN NYOMDA KFT.
FELELŐS
VEZETŐ: NAGY
ATTILA

