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A Magyarország Kormánya által 2020. június 18-ával meg-
szüntetett veszélyhelyzetet követően szeretném tájékoztatni 
Önöket az eddigiekben hozott döntésekkel kapcsolatos to-
vábbi teendőkről, tudnivalókról.
A veszélyhelyzeti jogrend megszüntetésével fontos kiemel-
ni, hogy a COVID-19-es vírus nem tűnt el, a járványveszély 
továbbra is fennáll, ezért rendelte el Magyarország Kormá-
nya is az egészségügyi válsághelyzetet, azon belül is járvá-
nyügyi készültség van érvényben. 
Az orvosi ellátás és a védőnői tanácsadás további rendjéről há-
ziorvosaink és a védőnő folyamatosan tájékoztatják Önöket.
Az utazási és karantén előírások tekintetében kérjük, min-
dig figyeljék a hatályos szabályokat, megfontoltan tervezzék 
nyári programjaikat.
Az idei tanév emlékezetes marad mindannyiunk számára. A 
vészhelyzet okozta kihívások nem mindennapi feladatok elé 
állították a pedagógusokat, gyermekeket, szülőket egyaránt, 
de az eddig ismeretlen körülmények között is remekül helyt-
állt mindenki! 
Az óvodába és bölcsődébe ismét lehet vinni a gyermekeket, 
szünet csak augusztusban lesz, előre láthatólag augusztus 
20-31 közötti időszakban, így a szülők is tudják tervezni sza-
badságukat a munkahelyükön.
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadása, a veszélyhelyzetet 
megelőző rendben folytatódik, de kérem, ha tehetik továbbra 
is az internetes, telefonos ügyintézést részesítsék előnyben.
Az idősek részére az étel, élelmiszer és gyógyszer házhoz 
szállítása megszűnt, köszönjük az Úrhidai Polgárőrség tagja-
inak az egyesület elnökének Petőcz Ádámnak, valamint Saj-
tosné Rózsikának segítségét, példa értékű, amit véghezvittek 
az elmúlt hónapokban.

Továbbra is kötelező/ajánlott a maszk vagy a száj és az orr 
eltakarására alkalmas textília használata az üzletekben, az 
orvosi rendelőkben és a közösségi közlekedésben.
 A játszótereken található, játszótéri elemeket már lehet hasz-
nálni. Felhívom azonban a szülők figyelmét továbbra is az 
óvatosságra, gyermekeik, saját maguk egyéni védelmére.
A Közösségi ház és a könyvtár is megkezdte működését, a 
megszokott nyitvatartási rendben várjuk Önöket.
Áprilisban a járvány kialakulása és a gépjárműadó önkor-
mányzatnál maradó részének elvonása miatt, ami 12 – 15 
millió forintot jelent, a tavaszra és a nyárra tervezett rendez-
vényeink (családi nap, gyermeknap, Úrhida Napok program-
sorozat) visszamondása, valamint a civil szervezeteink támo-

gatásának felfüggesztése mellett döntöttünk. A vészhelyzet 
megszűnésével folyamatban van egy alacsony költségvetésű 
elsősorban a gyermekek szórakoztatására szervezett prog-
ram előkészítése augusztus, esetleg szeptember hónapban.

 

Nagyon nehéz időszakon vagyunk túl, amely embert próbáló 
volt mindannyiunk számára. Ezúton is szeretném megkö-
szönni együttműködésüket, hozzáállásukat, a járványhelyzet 
helyi kezelésében nyújtott segítségüket, Önök nélkül nem 
sikerült volna ilyen eredményesen a védekezés ezen fázisa!
Bízunk benne, hogy odafigyelésünkkel és fegyelmezettsé-
günkkel elejét tudjuk venni a járvány újabb terjedésének!
Önkormányzatunk mindig kiegyensúlyozott és takarékos 
gazdálkodást folytatott, így a 2013. évi adósságkonszolidá-
ció sem érintett bennünket. A bevételek és a kiadások túlnyo-
mórészt az előirányzatokon belül alakultak, vonatkozik ez a 
megállapítás úgy a kötelező, mint az önként vállalt felada-
tokra. Az önkormányzat folyamatosan tudta finanszírozni az 
intézményei működését, határidőben fizette számláit.
Az idei költségvetésünket viszont újra kell tervezni, mivel 
a gépjárműadó elvonása jelentős bevételkiesést eredményez.
Sajnálatos módon a Kormány a 2021. évi központi költség-
vetés számai alapján a gépjárműadó korábban helyben mara-
dó 40 %-át már nem csak az idei évben, hanem 2024-ig tartó 
időszakban szeretné átvenni válságalap létrehozására. 
A központi költségvetésből biztosított források a legszigo-
rúbb gazdálkodás mellett sem fedezik a kötelező feladataink 
ellátásának költségeit, saját bevételeinkből kell kiegészíteni, 
hogy a közszolgáltatások mennyisége és minősége fenntart-
ható legyen. A gépjárműadó elvonása 2024-ig kb. 70 millió 
forint hiányt jelent önkormányzatunknál, amit szigorú gaz-
dálkodás mellett tudtunk volna félretenni, a pályázatokhoz 
szükséges önerő biztosítására. 

Amennyiben a jövő évi központi költségvetés a jelenlegi for-
májában kerül elfogadásra a Képviselő-testületnek is át kell 
gondolnia a saját bevételei növelésének lehetőségét. 
Bognár József
   polgármester

Tisztelt Úrhidaiak!

Önkéntesek felajánlásának köszönhetően minden 6 év feletti lakosnak tudtunk
biztosítani a többször használatos szájmaszkot.



A Képviselő-testülettel a veszélyhelyzet idején is igyekeztünk a 
település számára fontos beruházásokhoz pályázati lehetőséget ta-
lálni. Kiemelt prioritású fejlesztés a Kossuth utca felső szakaszá-
nak rekonstrukciója. A beruházás sajátossága, hogy kerítéstől kerí-
téséig tart, csapadékvíz elevezető csatorna és járda, valamint egy 
teljesen új út építését tartalmazza, így a költségvetése is igen nagy, 
tervezői költségbecslés szerint közel 300 millió forint.

Sajnos az látható, hogy a következő években nem lesz pályázat 
ilyen nagy forrás igényű beruházás megvalósítására, ezért a testü-
lettel úgy döntöttünk, hogy öt szakaszra bontjuk és próbálunk kis 
lépésenként előre jutni.
I sz.  Cukrászda - Szegfű utca  270 m
II.sz.  Szegfű utca - kis Jókai utca  120 m
III.sz  kis Jókai utca – Platánfa utca 260 m
IV. sz.  Platánfa utca – Hársfa utca  260 m
V. sz  Hársfa utca – Dózsa utca  140 m
Az I. szakasz megvalósítására a Magyar falu program keretében 
adtunk be pályázatot. A Cukrászda és a Szegfű utcai szakaszra 
elnyerhető 30 millió forintos támogatás mellett az önkormányza-
tunknak kb. 40-50 millió forint önrészt kell biztosítani. A II. sza-
kaszra a Belügyminisztérium pályázatán szeretünk volna támoga-
tást nyerni, de mivel arról csak októberben születik döntés ezért a 
testület úgy határozott, hogy a pályázatot a III. szakaszra adjuk be 
és a II. szakasznak a költségeit 30-40 millió forintot a korábbi évek 
megtakarításinak terhére biztosítjuk. Az I és II. szakasz szorosan 
összefügg, mert az I szakaszon a kanyarban található buszmegállót, 
mivel balesetveszélyes a hatóság előírásai szerint át kell helyez-
nünk a kis Jókai utca elé, a másik buszmegállóval szembe. Bízunk 
benne, hogy a Magyar falu program keretében benyújtott pályáza-
tunk támogatásban részesül és akkor még az idei évben elkészülhet 
a fejlesztés első két üteme.
Bognár József
polgármester

Tájékoztatom T. Lakosságot, hogy hivatalunkban folyamatban 
van a Központi Címregiszter (továbbiakban: KCR) rendszerben a 
címek felülvizsgálata. A KCR célja, hogy az adatok naprakészek, 
pontosak legyenek, a különböző nyilvántartásokban szereplő cím-
adatok megegyezzenek, és minden hatóság ezt a - azonos adattar-
talmú - nyilvántartást használja.
A címek rendezését nemcsak a KCR létrehozása indokolja, annak 
elvégzése az ingatlan tulajdonosok, valamint az ott lakóknak is ér-
deke, mert a téves, logikátlan, párhuzamos vagy hiányzó házszá-
mok megnehezítik az ingatlanuk használatával kapcsolatos jogok 
gyakorlását és az ott lakók elérését.
Településünk valamennyi címadata felülvizsgálatra, és szükség 
esetén javításra kerül, ennek következtében változhat a lakcím.
Lakcímváltozás esetén:
• Az ingatlanba bejelentett személyek lakcímkártyájának cseréje 
szükséges. A lakcímkártya cseréje illetékmentes. Az érintett lako-
sok részére tájékoztató levelet küldünk az új lakcímkártya elkészí-
tésének eljárásrendjéről.
•  A forgalmi engedély cseréje nem szükséges, ebbe - kérelemre - 
a kormányablakban illetékmentesen bejegyzik az új címet.
•Személyi igazolványt cserélni emiatt nem szükséges, mert abban 
lakcím nem található.
• A pénzintézetek felé az ügyfélnek van bejelentési kötelezettsé-
ge, mely szintén költségmentes.
•  A közszolgáltatók (E.ON Észak-dunántúli Régió - áram, 
FŐGÁZ - gáz, Fejérvíz Zrt. – víz, szennyvíz., esetleg más szolgál-
tatók, NAV, OEP, stb.) felé a hivatal a közterületek elnevezését és 
jellegét bejelenti, azonban a lakcímek megváltozását mindenkinek 
egyénileg kell bejelenteni a lakcímkártya cseréjét követően, mivel 
a szolgáltatóknak nem áll módjában a fogyasztói azonosítók nélkül 
megváltoztatni az adatokat.
•  A Székesfehérvári Körzeti Földhivatal által vezetett ingat-
lan-nyilvántartás a tisztított adatokat automatikusan átveszi, így a 
lakosoknak ez irányban tennivalójuk nincs.
Amennyiben a címváltozással, a vállalkozás székhelyének (telep-
helyének) címe is megváltozik, ezt elektronikusan, ügyfélkapun 
keresztül a vállalkozás képviselője köteles a cégbíróságnak a válto-
zás bekövetkezését követő 180 napon belül bejelenteni, amelyet a 
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 
szóló 2006. évi V. törvény 53. § (1) bekezdése értelmében illeték és 
közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet megtenni.
Az elvégzendő munkafolyamat eredményes lefolytatása érdekében 
kérjük a Tisztelt Lakosság megértését és együttműködését.
dr. Pahola Tünde
jegyző

Kossuth utca felső szakaszának 
komplex rekonstrukciója Tisztelt Lakosság!

Három évvel kitolódik, 2023 vé-
gére módosul az a határidő, amed-
dig fennmaradási engedélyt kell 
kérni az engedély nélkül létesített 
fúrt és ásott kutakra, erről a par-
lament döntött még május 19-én.
Magyarországon több százezer 
ingatlantulajdonost érint az en-
gedély nélkül, de ettől még nem 
feltétlenül jogszerűtlenül létesí-
tett és működő fúrt vagy ásott 

kutak utólagos engedélyeztetése, vagyis működtetésükhöz a hasz-
nálatba vételi engedély kérése. 1992 előtt ugyanis nem kellett enge-
dély, illetve bejelentés kútfúráshoz. Maga az engedélyezési eljárás 
illetékmentes, a megadásához azonban kell a kút összes lényeges 
paraméterét rögzítő szakvélemény képesített és hivatalosan regiszt-
rált vízmérnöktől vagy kútfúrótól. Ennek ára helyszíntől és vállal-
kozótól függően 20 ezertől akár 150 ezer forintig terjedhet. A kutak 
megépítéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetésé-
hez vízjogi engedély szükséges. Abban az esetben, ha a vízkivételt 

biztosító kút vízjogi engedély nélkül került megépítésre, vagy attól 
eltérően került megvalósításra, fennmaradási engedélyt kell kérni. 
Tekintettel arra, hogy a törvény nem tesz különbséget a vízkivételt 
biztosító kutak között, így ezek utólagos engedélyezésének hatás-
köre megoszlik a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendel-
kező jegyző, illetve a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező 
megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok között. A vízgazdálkodá-
si hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormány-
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján a jegyző engedé-
lye szükséges a következő feltételek teljesülése esetén: a kút nem 
érint karszt- vagy rétegvizet, 500 m3/év vízigénybevétel alatti, a kút 
épülettel rendelkező ingatlanon van, magánszemély a kérelmező, a 
kút házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja; a 
kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál, akkor a fennmaradási en-
gedélyezés a jegyző hatáskörébe tartozik. Amennyiben az előző fel-
tételek közül bármelyik nem teljesül, akkor nem a jegyző, hanem az 
illetékességgel rendelkező Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási engedélyezési eljárása!

dr. Pahola Tünde
jegyző

TÁJÉKOZTATÁS AZ ENGEDÉLY NÉLKÜL FÚRT,
VAGY ÁSOTT KUTAK ENGEDÉLYEZTETÉSÉRŐL
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Kossovics Máté kategoriájában 
vezeti a magyar bajnokságot

Éjjel-nappali napórán dolgozik 
Miklós János a műhelyében

A Magyar Szörf Bajnokság felénél tartunk! Május 30-31. és júni-
us 13-14. között rendezték meg a Magyar Szörf bajnokság első két 
fordulóját Balatonaligán. Kossovics Máté az Úrhidai Géza Fejede-
lem Általános Iskola végzős diákja, a Körte HVSE versenyzője idén 
szerepel először U17-es kategóriában Bic Techno 293 osztályban. 
Máté a télen Athénban és Cadízban (Spanyolországban) készült 
az idei szezonra, valamint minden szabadidejét szörfözéssel tölti. 
Ugyan 3 éve kezdte a sportágat, de elhivatottsága meghozta az ered-
ményt, ugyanis a két forduló után magabiztosan vezeti versenyt.
A szörfversenyen bójákat megkerülve mennek a versenyzők egy 
kijelölt pályán, napi 3 futamot teljesítenek, átlagosan 20-25 perc 
egy futam. Máté jelenleg az egyesület egyik legelhivatottabb után-
pótlás versenyzője, edzői Cholnoky Sára (olimpikon szörf verseny-
ző) és Körtvélyesi Miklós, aki már a sydney-i olimpián edzőként 
segítette a magyar szörfösöket.
“Aki szeretne szörfözésben eredményes lenni, akkor szükséges 
hozzá az elhivatottság és egyfajta fanatizmus a sportág  iránt. Má-
téban mindkettő megvan, minden szabadidejét a szörfözéssel tölti, 
sok videót néz meg, tájékozódik az aktuális trendekről és funboar-
dozik is, tehát nem csak a versenyfelszerelésével edz, hanem 

többféle deszkával. Ezáltal lesz sokoldalú szörfös és jó versenyző. 
Érdemes lesz rá odafigyelni a jövőben, fogjuk még hallani a ne-
vét.”- Cholnoky Sára
A Magyar Bajnokság mellett az őszi garda-tavi világbajnokságra 
készül a Körte HVSE több versenyzője Mátéval együtt.

Miklós János keramikus-
művész, szobrász az elmúlt 
hetekben töltötte be hetve-
nedik életévét. 1950. június 
12-én született Székesfe-
hérváron. Évtizedeken ke-
resztül a koronázóvárosban 
élt, ma is oda köti a kultúra 
és a barátok köre. Miklós Já-
nos úrhidai otthonába busszal 
illik menni. A házba lépvén 
aztán pálinka járja, mert le 
kell mosni az út porát, az 
asztalon ilyenkor már hús-
leves gőzölög, a sütőben 
csülök sül.

Magyar vendégszeretet, hozzá jóízű beszélgetés. „A magok az én 
modelljeim. A motívumok itt vannak a termésben is.”
A háztól néhány lépésnyire áll a keramikus alkotóműhelye, benne 
a nélkülözhetetlen kemencével. Itt készülnek többek között azok a 
térplasztikák is, amelyeket a különféle növények magjainak formái 
ihletnek. A műhelyben János egy napóra makettjét mutatja. Nem 
is akármilyen napóra lesz ez, éjjel-nappali! Egy éles eszű villany-

szerelővel dolgozik rajta, a nappal felvett energiával – napelem-
mel – működik majd a sötétség beállta után az időmérő. A Kortárs 
Művészeti Fesztiválra készült volna el, ha nincs a pandémia. Ami 
késik, nem múlik, már nem csak a makett, az agyagból formázott 
térplasztika is közel készen van.
A tercia része egy kert is, benne egy szoborpark térplasztikákkal, 
amelyek neves hazai és külföldi kiállításokon vettek részt. A Ma-
gyar Alkotóművészek Országos Egyesülete tagjaként rendszeresen 
láthatók alkotásai itthon és külföldön. Személyes meghívást és 
egyéves előzetes szervezést követően 2003-ban Németországban, 
Hüfingenben nemzetközi kerámiafesztiválon mutatták be a már 
említett magok ihlette alkotásait.
Művei a Balassi Intézet szervezésében eljutottak Londonba is.
A műhelyben János később a színes kerámiafestményeket mutatja, 
aztán az új, készülőben lévő kőrajzokat. „A szín egy csomó érzel-
met fölgyűjt. Erre álltam rá, hogy melyik szín mit éleszt az ember-
ben. Volt is már egy ilyen kiállítássorozat, de még nem álltam le 
vele, fejlesztgetem. A szinesztézia a kerámiában – ez foglalkoztat 
pillanatnyilag legjobban.” Miklós János keresi-kutatja az alkotás-
ban, az anyagban és formákban rejlő – ha nem is új utakat, mert 
az egyenes, rajta halad, hanem az – új állomásokat. Kísérletezik, 
játszik, formáz; teremt. Egyre jobban várjuk már azt a napórát!
     

Majer Tamás



A Tündérkert Óvoda és Bölcsöde  
hírei

Intézményünk május 25 óta korlátozás nélkül fogadja az óvodás 
és bölcsődés korú gyermekeket. Június közepétől nyári menetrend 
szerint működünk, csoportösszevonásokkal, a lehető legtöbb időt 
az udvaron töltik a gyerekek a szabad levegőn. Múlt évben és idén 
is pályáztunk naptejekre és nagy örömünkre nyertünk is támoga-
tást, a DM által meghirdetett pályázaton! Így a gyerekek bőrének 
védelmét ezekkel a naptejekkel tudjuk óvni! 
A nyári időszakban is kérjük, hogy a szülők minél kevesebb ideig 
tartózkodjanak az épületben. Folyamatosan fertőtlenítenek a kollé-
gák, rendelkezésre állnak a látogatóknak, a szülőknek kézfertőtle-
nítő szerek a bejáratoknál, kérem, használják! 

A rendkívüli helyzetre való tekintettel rendhagyó búcsúzó évzáró 
programokkal készültünk! Szerettünk volna méltóképpen elbú-
csúzni az iskolába induló gyermekektől és lezárni ezt a nevelési 
évet. Június 5-én, pénteken a búcsúzó nagycsoportosok csinosan 
felöltözve készülődtek a búcsúzóra, a többiek pedig izgatottan vár-
ták a programokat. Sok mindennel készültünk, délelőtt érkezett 
hozzánk, vendégségbe Kalap Jakab zenés műsorával, ami aktuáli-
san a négy évszakról szólt.
Nagycsoportosaink a csoportszobákban búcsúzkodtak az óvó nénik-
től, dajka néniktől, barátaiktól, körbejárva az ovi minden csoportját 
elköszöntek óvodás társaiktól is. Az udvaron végül elengedték az 
óvodás éveket jelképező színes lufikat, amelyek messze szálltak!
A közös játékot finom ebéd és torta zárta! 30 nagycsoportos óvodás 
kezdi meg iskolai tanulmányait szeptembertől, ezúton is kívánunk 
az iskolai évekre sok sikert, örömöt!

Bölcsődéseink is elköszöntek a kisgyermeknevelőktől, dajka néni-
től, kis társaiktól! Tőlük 9 kisgyermek kezdi ősszel az óvodát. Sze-
retném megköszönni a szülők és a fenntartó önkormányzat egész 
éves támogatását, együttműködését! Június vége felé a leendő 

bölcsődéseink és óvodásaink (kiscsoportosok) szüleit telefonon ke-
resni fogják a kollégák és egyeztetnek családlátogatások kapcsán! 
Sajnos elmaradtak a tájékoztató szülői értekezletek ezért a nyár 
során a kollégák ellátogatnak a családokhoz és minden felmerülő 
kérdésre válaszolnak a bölcsőde és óvodakezdéssel kapcsolatban! 
Az új óvodásainkat, bölcsődéseinket 2020. szeptember 1-től folya-
matosan fogadjuk, előzetesen a kollégák minden családdal egyez-
tetnek! A bölcsődében 2 hetes beszoktatás van!
A régi óvodásainkat, bölcsődéseinket augusztus 31-től (hétfő) fo-
gadjuk! Első napra orvosi igazolás nem kell, csak a szülői nyilatko-
zatot kérjük reggel kitölteni, hogy a gyermek nem beteg!
Intézményünk nyáron 2020. augusztus 20-tól augusztus 30-ig zár-
va tart, ezen időszak alatt a főzőkonyha sem működik!
Kellemes nyarat, jó pihenést kívánok mindenkinek! 

  Bozsák Szilvia
intézményvezető
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Iskolánk hírei

Előző számunk óta eltelt időszakban a Batthyány Lajos Általános 
Iskola Géza Fejedelem Tagiskolában a következő események tör-
téntek: A rendkívüli helyzet miatt a digitális oktatás folytatódott. 
Intézményi, korlátlan tárhelyű Google Tantermeket vezettük be, 
mindenkire nézve kötelezően a tavasz szünetet követően. Áprilisra 
tervezett programok a Kisteleki Bábszínház, a Palánta Bábszínház 
és a fogászati szűrővizsgálat, a Mit tudunk mi és a Költészet napjá-
nak megünneplése elmaradt a ,rendkívüli helyzet miatt. A Fenntar-
hatóság Témahetet megtartottuk digitális keretben, középpontban 
a Föld napjával. 
Májusban a Madarak fák napjáról, alsóban az anyák napjáról a digi-
tális munkarendben is megemlékeztünk és a Csalai Hulladéklerakó-
ba látogattunk volna, ami így elmaradt a sportnappal együtt.
Júniustól az igényeknek és az előírásoknak megfelelően elindult 
a gyermekfelügyelet a napközis tanórákkal és a kiscsoportos fel-
zárkóztató foglalkozásokkal. A gyermeknapról is sikerült megem-
lékezni digitálisan is. Június 15-től hagyományos nyári napközis 
tábort szerveztünk két héten keresztül 3 alkalommal Székesfehér-
várra és további 3 nap közeli településre kirándulnak a résztvevők.
Ballagási ünnepségünket június 20-án szűkkörűen tartottuk a Szaba-
didőparkban. A tanévzárókat egészségügyi okok miatt nem hagyo-
mányos formában rendeztük meg. Az osztályfőnökök többségében 
a Szabadidőparkban osztották ki a bizonyítványokat osztályonként.
A tanévzárással kapcsolatos néhány fontos dolgot kiemelnék.

Iskolánk tanulmányi átlageredménye nagy örömünkre az előző év-
hez hasonlóan magas 4,3. Tagozatonkénti megoszlása a következő: 
az alsóban 4,6, a felsőben: 4,1. A nyolcadik osztályosok pályavá-
lasztása sikeresen lezárult, a tanulók többségét a jelentkezési lapon 
megjelölt 1. vagy 2. helyre felvették. A tavalyi kompetencia mérés 
eredménye megérkezett, nagy örömünkre iskolánk a 6. és 8. osztá-
lyos matematika és a 8. osztályos szövegértés esetében is magasan 
megelőzte az országos átlagot. A 6. osztályos szövegértés eredmé-
nye pedig a hasonló települési iskolák átlagával megegyező.
Alapítványunk idén Szabó Nóra Andrea végzős tanulónkat jutal-
mazta plakettel a nyolc éves kitűnő tanulmányi eredményéért és 
példamutató magatartásáért. 
Kitűnő eredményt elért tanulóink: 
Bartus Barna Vilmos, Csiri Zsombor, Csizmadia Viktória, Igbo-
anusi Zion Nwafor, Molnár Lilla Anna, Morauszki Emma, Rácz 
Kamilla, Barabás Ruben, Hanzel Márk, Ivánszki Csanád, Máté 
Hanna, Máthé Panna, Oláh Júlia, Pintér Bence, Kovács Violetta, 
Makk Máté István, Pintér Nóra, Bogdán Nóra, Keviczki Zita, Mol-
nár Márton László, Pálffy Zsombor, Szabó Sára, Szilágyi Szabolcs, 
Belányi Levente, Kovács Regina, Barabás Lili, Czupi Anna, Farkas 
Réka, Szabó Eszter, Szabó Nóra.

 
Igazgatói dicséretben részesültek körzeti vagy megyei verse-
nyeken elért első-harmadik helyezésükért az alábbi tanulóink 
időrendben:

Mohácsi János, Szecső Dániel, Szabó Nóra, Ozsváth Levente, Pá-
lffy Zsombor, Szilágyi Szabolcs, Szauter Kincső, Oláh Júlia, Belá-
nyi Levente, Bán Hanna, Kovács Violetta, Bedő Sára, Bálványos 
Nóra, Bíró Johanna, Hideg Fanni, Makai András, Pintér Norbert, 
Csöndör Kornél, Makk Benedek.

A nyári szünetben ügyeleti napjaink kéthetente szerdánként a kö-
vetkezők: június 24., július 8., 22., augusztus 5., 19. Intézményünk 
programjairól bővebben tájékozódhatnak honlapunkon, a http://
www.urhidaiskola.hu/ címen, email címünk urhidaiskola@gmail.
com és a facebookon is megtalálhatnak minket.   
   

Liedermajer Heléna
tagintézmény-vezető



Közösségi ház hírei Avar és növényi hulladék
égetésének szabályai

A Nemzeti Összetartozás Napja, a trianoni békeszerződés aláírásá-
nak 100. évfordulója alkalmából megemlékezést tartottunk június 
4-én a templomkertben.

GYERMEKNAPI RAJZPÁLYÁZAT

Idén sajnos gyermeknapunkat, nem tudtuk megtartani, de próbál-
tunk a gyerekeknek kedveskedni. Május közepén rajzpályázatot 
hirdettünk, a vártnál sajnos sokkal kevesebb pályázat érkezett, 
de annál nagyobb lelkesedéssel készültek a leadott remekművek. 
Minden szorgos kezet, csokival és oklevéllel jutalmaztunk.

EGÉSZSÉGÜGYI CSOMAGOK

Május elején, egészségügyi csomagokra pályázhatott a falu lakos-
sága. 162 db csomag érkezett júniusban az önkormányzathoz, mely 
az idősek és a rászorult családok számára kiosztásra került, akik 
regisztráltak ők pedig a hivatal épületében átvehették. 

ÚRHIDA KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN 
NYÍLT TÉREN AZ AVAR ÉS NÖVÉNYI HULLADÉK ÉGE-
TÉSE JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS HÓNAPOK KIVÉTELÉ-
VEL EGÉSZ ÉVBEN HÉTKÖZNAPOKON LEHETSÉGES. 
ÜNNEPNAPOKON, SZOMBATON ÉS VASÁRNAP, VALA-
MINT A KATASZTRÓFAVÉDELEM ÁLTAL ELRENDELT 
ORSZÁGOS TŰZGYÚJTÁSI TILALOM IDŐSZAKÁBAN 
KERTI HULLADÉKOT ÉGETNI TILOS.

Úrhidai Polgárőrség

Egyesületünk a koronavírus-járvány kezdete óta 2020.március 
16.-tól folyamatosan segíti az időseket, a krónikus betegségben 
szenvedőket, akiknek nincs közeli hozzátartozója. Kapcsolatban 
vagyunk az Önkormányzattal, ahol szükség van a munkánkra, szí-
vesen megyünk és segítünk. Természetesen folyamatosak az általá-
nos járőrszolgálatok, mint ez idáig.
Lehetőség van az érettségihez szükséges 50 óra közösségi szolgálat 
letöltése egyesületünknél is. 
Továbbra is várjuk a lakosság megkeresését különböző észrevéte-
leik kapcsán, valamint a lakosság azon tagjait, akik szívesen csat-
lakoznának kis közösségünkhöz.

Szolgálati telefonszámunk: +36 20 319 6369 
www.facebook.com/urhidaipolgarorseg
Együtt a közbiztonságért! 



A Magyar Szörf Bajnokság felénél tartunk! Május 30-31. 
és június 13-14. között rendezték meg a Magyar Szörf baj-
nokság első két fordulóját Balatonaligán. Kossovics Máté az 
Úrhidai Géza Fejedelem Általános Iskola végzős diákja, a 
Körte HVSE versenyzője idén szerepel először U17-es kate-
góriában Bic Techno 293 osztályban. Máté a télen Athénban 
és Cadízban (Spanyolországban) készült az idei szezonra, 
valamint minden szabadidejét szörfözéssel tölti.

Ugyan 3 éve kezdte a sportágat, de elhivatottsága meghozta 
az eredményt, ugyanis a két forduló után magabiztosan ve-
zeti versenyt. A szörfversenyen bójákat megkerülve mennek 
a versenyzők egy kijelölt pályán, napi 3 futamot teljesítenek, 
átlagosan 20-25 perc egy futam. Máté jelenleg az egyesület 
egyik legelhivatottabb utánpótlás versenyzője, edzői Chol-

noky Sára (olimpikon szörf versenyző) és Körtvélyesi Mik-
lós, aki már a sydney-i olimpián edzőként segítette a magyar 
szörfösöket. “Aki szeretne szörfözésben eredményes lenni, 
akkor szükséges hozzá az elhivatottság és egyfajta fanatiz-
mus a sportág  iránt. Mátéban mindkettő megvan, minden 
szabadidejét a szörfözéssel tölti, sok videót néz meg, tájé-
kozódik az aktuális trendekről és funboardozik is, tehát nem 
csak a versenyfelszerelésével edz, hanem többféle deszkával. 
Ezáltal lesz sokoldalú szörfös és jó versenyző.
Érdemes lesz rá odafigyelni a jövőben, fogjuk még hallani a 
nevét.”- Cholnoky Sára
A Magyar Bajnokság mellett az őszi garda-tavi világbajnok-
ságra készül a Körte HVSE több versenyzője Mátéval együtt.

2020 JÚNIUS

A karate klub élete



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:
Hétfő: 8.00-12.00,  12.30-16.00 
Szerda:                    13.00-17.00
Tel.: (22) 364-517

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
Mátyás király krt. 13. III. em.
Építés ügy. Tel.: (22) 795-780
Hétfő:    08-00-11.30
Szerda:  08.00-11.30,  13.00-15.30

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
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