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Az új iskola és tornaterem látványterve

Az új iskola és tornaterem építése
A következő évek legnagyobb volumenű beruházása az új iskola
és tornaterem építése, melynek megvalósítása elérhető közelségbe került, a 2020. október végén meghozott kormánydöntésnek
köszönhetően. Önkormányzatunk a fejlesztés megvalósításához
szükséges közel egy hektáros területet megvásárolta.
Az előkészítő munkákat követően szeptemberben megkezdő-

dött az új intézmény tervezésére kiírt közbeszerzési eljárás. A
Székesfehérvári Tankerületi Központ által bonyolított eljárásban
az ajánlatételi felhívásban előírt határidőig 12 darab ajánlat érkezett. Az eljárás során a legjobb ajánlatot adó Pécsi Masszi Építész
Iroda Kft. ajánlata lett a nyertes, 2022. január 06-án velük kötött
szerződést a tankerület. A tervezés a vázlattervek készítésével
megkezdődőt, ezek véleményezése folyamatban van.

Málikné Horváth Piroska
Húsvéti mondóka
Barka-bársony nárcisz-hajnal,
itt a húsvét szél-sóhajjal,
férfi-sereg felkelt korán,
locsolni megy - húsvét okán,

... kívül ázott, szép kislányok
bor-színű, édes a szátok,
illatosak, szépek vagytok,
locsolásért mosolyt adtok,

parfümöt szór, verset szaval,
bevállalós, páleszt nyakal,
kaphat még pár piros tojást –
betartják a szép népszokást,

belül ázott, fess legények,
jobb lesz, hogyha hazatértek,
piros tojás, bolyhos barka,
elfogyott a jó kadarka...

friss kalácsot most megszegik,
tojást, sonkát is felszelik,
jókat esznek, sokat isznak –
gomb lepattan, szoros ingnyak...

... szép vasárnap, mókás hétfő,
nem baj, ha a sonka szétfő,
pehelykönnyed pille táncok,
....boldog húsvétot kívánok!

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete és az önkormányzat dolgozói nevében
Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok Úrhida
község minden lakójának.
Bognár József
polgármester
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Kossuth utca felső szakasz
komplex rekonstrukciója
A Kossuth utca felső szakaszának komplex rekonstrukciója elnevezésű
projekt 2022. január 05-én a munkaterület átadásával elkezdődött. A jó
időjárásnak köszönhetően az elmúlt hetekben az új ivóvíz-gerincvezeték
kiépítésre került.
Az időközben feltárt közművezetékek közül több akadályozta volna a
csapadékvíz-elvezető rendszer, illetve az új útalap kialakítását, így ezek
megfelelő szintre süllyesztése megtörtént. Az új ivóvízgerincen végzett

sikeres nyomáspróba és vízmintavételt követően megkezdődött a házi
bekötések átkötése az új hálózatra. A következő hetekben a keresztező
utcák (Platánfa, Rózsa, Hársfa, Kishegyi) gerincvezetékeinek átkötésére
kerül sor az új hálózatra. Az új gerincvezeték és a házi bekötések geodéziai bemérését követően az út ideiglenes helyreállítása következik, majd
a kis Jókai utcától megkezdődik a csapadékvíz-elvezetőrendszer kiépítése. Az időjárástól függően ezt követi majd a jelenlegi útalap elbontása és
az új út és a járda építése.

Új bölcsöde építése
A Képviselő-testület az óvoda mellet a korábban az új iskola építésére
tartalékolt területén kétcsoportos 24-28 fő befogadására alkalmas új
bölcsőde építéséről döntött. A tavalyi évben elkészült tervek alapján januárban benyújtásra került a pályázat („Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztésére” TOP. PLUSZ-3.3.1-21) az új bölcsőde
kivitelezéséhez szükséges támogatás elnyeréshez.

Bírjuk a megyei önkormányzat támogatását, reméljük, hogy a benyújtott tervünk támogatásban részesül és lehetőség nyílik az új intézmény
megvalósítására.
Az új bölcsőde építése megoldást jelentene nem csak a 3 év alatti korosztály ellátására, de az óvodában is a felszabaduló bölcsődei csoport helyére költözhet a tornaszobában elhelyezett óvodai csoport, és újra eredeti
céljának megfelelően lesz használható a tornaszoba.

Dózsa utca burkolatszélesítése
A belterületi utak felújításának támogatására, a tavalyi évben pályázatot
nyújtottunk be, a tömegközlekedéssel érintett Dózsa utca útburkolatának szélesítésére. Dózsa utca a település közlekedésének fő tengelyét adó
gyűjtő útként funkcionáló, jelentős járműforgalmat viselő út.

Az úton nem csak a személygépkocsi forgalom nagy, hanem tömegközlekedés és tehergépjármű forgalom zajlik rajta. A benyújtott pályázatunk
20 millió forint támogatásban részesült. Mintegy 30 millió forintos önkormányzati forrás biztosításával, reményeink szerint az idei év végéig
elkészül az útburkolat 1 méterrel történő szélesítése és a teljes felújítása.

További pályázatok, fejlesztési elképzelések
Az idei év is a pályázat készítés jegyében kezdődött, a január 04-én a
Magyar Falu program keretében meghirdetett felhívások közül három
témában került pályázat benyújtásra.
Talán a legnagyobb elmaradásunk a közlekedési infrastruktúra terén van
jelenleg, ezért ha van pályázati lehetőség minden alkalommal próbálunk
támogatást szerezni az ilyen típusú fejlesztésekre.

Úrhidai útfelújítási program 2022.
A tervezett fejlesztés keretében három belterületi út, a Kőbányai utca, a
Zrínyi Miklós utca, és a Jókai Mór utca burkolatának felújítását foglalja
magában. A három felújításra kerülő út közül kettő utca, a Kőbányai, a
Zrínyi utca zúzottkő burkolattal rendelkezik, míg a Jókai Mór utca itatott aszfalt makadám burkolatú. Közös jellemzőjük, hogy a burkolatuk
tönkrement, kikátyúsodtak, felületük egyenetlen, burkolatszélük letöredezett, részben eltűnt.

A zúzottkő burkolatú Zrínyi utca

Ugyancsak közös jellemzője az utaknak az, hogy lakókörnyezetben vezetnek,
ahol viszonylag szűk szabályozási szélesség áll rendelkezésre, melyet a közművezetékek tartóoszlopai tovább szűkítenek. Az utakat a forgalom biztonsága, illetve a további romlás megakadályozása, és a pormentesség biztosítása
érdekében megfelelő előkészítés után teljes hosszon egy réteg aszfaltburkolattal látnánk el. A kiépített burkolat mellett kétoldali, teherbíró padka épülne.
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Dózsa utcai járda felújítása

SÁRRÉT Kistáj Önkormányzati Társulás

A tervezett fejlesztés az Úrhida Dózsa György utcai járda felújítását foglalja magában. A gyalogos forgalom biztonságának és komfortfokozatának növelése érdekében a Képviselő-testület arról döntött, hogy a 70-es
években épített, mára elgazosodott, kimozdult, összetöredezett betonlapos, betonozott, illetve aszfaltborítású járdát a Kossuth utca és a Táncsics
utca közötti szakaszon felújítja.
A járdát a közlekedők biztonsága, illetve a további romlás megakadályozása érdekében a pályázat támogatása esetén megfelelő előkészítés után
teljes hosszon térkő burkolattal látjuk el. A tervezett térkő burkolatú járda
a meglévő járda nyomvonalán 1 m szélességgel és 780 m hosszon vezet.
A burkolat kétféle pályaszerkezettel készül: a kapubehajtókban megerősített, a közbenső szakaszokon pedig normál rétegrenddel. A megerősített szerkezet a kapu széleinek vonalától 1,0 - 1,0 m-rel túlnyúlik.

Úrhida településen a SÁRRÉT Kistáj Önkormányzati Társulás biztosítja
a házi segítségnyújtás szolgáltatást és a család-és gyermekjóléti szolgáltatást. A házi segítségnyújtás célja, hogy gondoskodjon azokról a személyekről, akik koruk, és/vagy egészségi állapotuk, és/vagy szociális
helyzetük miatt saját háztartásukban önálló életvitelükhöz segítséget
igényelnek.
Szakképzett gondozónőink nagy
odafigyeléssel fordulnak ellátottjaik
felé, a gondozási-ápolási feladatok
mellett (gyógyszer kiváltás, gyógyszeradagolás, pelenkázás, öltöztetés,
vérnyomás- és vércukorszint mérés),
igyekeznek odafigyelni az ellátottak
lelki rezdüléseire is, így ha valakinek
beszélgetésre van szüksége magányában, tapasztalatunk szerint jól esik, ha
számíthat valakire, aki naponta kinyitja a kiskaput. Segítséget nyújtanak
továbbá a személyi és lakókörnyezeti higiéné megtartásához, a háztartás
viteléhez (bevásárlás, főzés előkészítése, csekkek feladása), és egyéb feladatok területén.
A házi segítségnyújtás önkéntes alapon vehető igénybe, akár orvosi javaslatra is. A szolgáltatás igénybe vétele a jövedelem alapján megállapított térítési díjhoz kötött. A SÁRRÉT Kistáj Önkormányzati Társulás
szolgáltatásainak igénybevételéről részletes tájékoztatást ad: Csordos Erzsébet a 06-30-412-1982-es telefonszámon.

Közterület karbantartó eszközök beszerzése
Úrhida Község Önkormányzat az alapvető közfeladatok ellátása céljából
a belterületi közterület fenntartását biztosító eszközök beszerzését tervezi a belterületi közterületek megfelelő karbantartásához, közparkok,
járdák, járda melletti zöldterületek, emlékhelyek fenntartásához, gondozásához.

Pályázati támogatás elnyerése esetén beszerzésre kerülő eszköz
ISEKI TH 5370 kompakt traktor

EqiPen injekció felajánlás!
A földimogyoró és a diófélék által kiváltott allergiás reakció elleni védekezésben segít az EpiPen injekció. Országszerte vállalkozások, egyesületek és magánszemélyek is támogatták azt a kezdeményezést, hogy
minden általános iskolában legyen ilyen injekció. Simon Péter együttműködve a Fiatal Civil Kurázsi Egyesülettel támogatták a kezdeményezést és az ő hozzájárulásukkal jutott el ilyen injekciókészlet a Gróf Batthyány Lajos Általános iskola, Úrhidai Géza Fejedelem Tagiskolájába, és
az Úrhidai Tündérkert Óvodába.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni a SIMON Plastics Kft. és a Fiatal
Civil Kurázsi Egyesület vezetőinek, adományuknak köszönhetően az
úrhidai intézményekbe járó gyermekek nagyobb biztonságban érezhetik
magukat
Bognár József
polgármester
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Tündérkert Óvoda és
Bölcsőde hírei
Az elmúlt hónapok a járványhelyzet jegyében teltek, sajnos rengeteg
kisgyermek volt felsőlégúti megbetegedéssel otthon, sokszor akár több
hétig is. Nagyon vártuk már a jó időt és a „maszkmentességet”, a megbetegedések végét.

a kisgyermekes családokat, a bölcsődébe jelentkezőket március 29-én, a
leendő ovisokat április 6-án láttuk vendégül.
Várható tavaszi programjaink (honlapunkon is megtalálható):
- április 8-án és április 19-én nevelés nélküli munkanapot tartunk;
- Ovis/bölcsis húsvét április 13-án;
- április 25-29 egészséghét lesz;
- májusban anyák napi köszöntések; május 17-én rendőrségi napot szervezünk;
- május 20-án Kalap Jakab látogat el hozzánk vidám, zenés műsorával;
- május 20-án délután Nyuszi és Csiga csoport évzárója;
- május 27-én délután nagycsoportosok évzárója /búcsúzója;
BEIRATKOZÁSOK:

Február hónapban farsangoltunk, kiszebáb égetéssel űztük el a telet. A
szülői értekezleteket még személyes formában nem tudtuk megtartani,
de minden család részére kiküldtük az írásbeli tájékoztatókat. Április
hónapban a fogadóórák már személyes jelenléttel történnek, ahol mindenki tájékoztatást kaphat a gyermeke fejlettségéről, az óvodai életéről.
Ezúton is köszönjük a szülők támogatását, türelmét! Külön köszönet illeti a Szülői Szervezet tagjait, akik nagyon aktívan segítik, támogatják
az óvodai munkát, programokat szerveznek, rengeteg ötletet, segítséget
kapunk tőlük!

Az óvodában és a bölcsődében már elindultak a tavaszi programok,
szinte minden hétre jut valami izgalmas feladat!
Március elején fotózáson vehetett részt, aki szeretett volna húsvéti vagy
anyák napi képeket készítettni, lehetőség volt a családi/ testvér fotózásra
is. Köszönjük Dorinának és Sándornak a képeket és a segítőkészségüket,
türelmüket! Készültünk a nemzeti ünnepünkre zászlókkal, kokárdákkal.
Ezt követően a Víz világnapja az egyik jeles napunk tavasszal, a víz tulajdonságait izgalmas kísérletekkel, játékokkal mutatta be Kati néni és
Melinda néni. A beiratkozások előtt ismerkedő délutánokra invitáltuk

Az óvodai beiratkozások időpontja: 2022. április 20-21 (8-16 óráig)
Eddig az időpontig kérjük a honlapon elhelyezett óvodai felvételi kérelmeket visszaküldeni vagy személyesen behozni! A felvételi határozatokat 2022. május 20-ig fogjuk kiküldeni!
Bölcsődei beiratkozás: egész évben folyamatos!
A beiratkozással kapcsolatos információkat, nyomtatványokat a honlapunkon
megtalálják
vagy
személyesen az intézményben kérhető!
Jelentkezési határidő:
április 12. Bölcsődei
felvételi határozatokat május 12-ig küldjük ki! Az óvodai és bölcsődei
jelentkezéseket az ovoda@urhida.hu címre kérjük küldeni vagy az óvoda postaládájába helyezve, de lehetőség van személyes jelentkezésre is
a megadott napokon! Honlapunk elérhetősége: www.ovoda.urhida.hu
Óvodánk alapítványa: „Az úrhidai óvodásokért és óvodáért” alapítvány
ebben az évben is szívesen fogadja a felajánlott adó 1 %-át. 2021 évben
623.832 Ft-ot kapott civil szervezetünk a felajánlott adó 1 %-ból! Amelyből egy csoportnak az asztalokat, székeket szeretnénk kicserélni!
A 2022 évben is szívesen fogadjuk a felajánlásokat, többek között fejlesztő játékeszközöket és udvari padokat szeretnénk beszerezni! Köszönjük!
Adószám: 18497094-1-07
Alapítványi rajzpályázatunk a vízi világtémakörben került meghirdetésre és rengeteg alkotást kaptunk!
Bozsák Szilvia
intézményvezető

!!! SZJA FELHÍVÁS !!! Tisztelt adófizető lakosság!
Ezúton felhívjuk szíves figyelmüket, hogy községünkben
az idei évben hat 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
· Úrhidai Karate Egyesület:
18738061-1-07
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Langalló-, lángos- és fánkfesztivál,
kolbásztöltő összeröffenés Úrhidán
A hatodik fesztivál és a második összeröffenés – a számvetést hamar letudtuk Bognár József polgármesterrel és Polyák Istvánnal, a nyugdíjasklub elnökével szombaton, a tájháznál.
A hangulatos családi szomszédolón tiszteletét tette Törő Gábor, a térség
országgyűlési képviselője, aki az Úrhidai Legényegylet asztalánál még a
kolbásztöltésből is kivette a részét. A tájház udvarán, a pince árnyékában
előbújt a hóvirág, játszottak és a harangláb körül szaladgáltak a gyerekek,
s a népek zárásképpen a telet is elűzték, tűzre vetették a rút kiszebábot.

A langallóra és kolbászra „felfűzött” családi szomszédolón mindenki
jólérezte magát. A kenyértészta-dagasztás és a langallósütés fortélyaiba
Kubikné Edit és Székelyné Jutka vezette be az érdeklődőket; a lángos,
mint mindig, Rózsika privilégiuma volt. A fánksütést a Táncimádó hölgyek vezényelték, felügyelték, a családi receptet Bognárné Mariann hozta. A folyosói kemencében sült a langalló, a tűzhelynél a lángos, a kályhán a fánk, az udvari falukemencében meg a kolbász. A kemencéknél
Polyák István és Gyáni Zsigmond szolgált tűzmesterként.
– A hagyományos magyaros kolbászról most megfeledkeztünk – mutatta az asztalrendet Moldován Tamás, a kolbásztöltő összeröffenés ötletgazdája. – Ez itt szarvashús, az meg sült fokhagyma!
A mentők is kitettek magukért: Viktor Tamás és Woth Zoltán két tepsivel állt a vártán, az egyikben csülök, a másikban kolbászhússal töltött és
baconnel borított tüskepecsenye kolbászkoszorúban – így „egyszerűen”.
Szabó Zoltán, Szabó Anikó, Szaluter András és Vágó Mária hagyományos és csípős kolbászízesítéssel dolgozott.

Végül a kolbásztöltő gárdák rangsorában az első helyet az Úrhidai Legényegylet gyűjtötte be, megelőzve a Sárkány Szíve és a Paprikás Pityókás
Sógorok fantázianevű alakulatot.
V. Varga József

Iskolánk hírei
Ebben a tanévben a Géza Fejedelem Tagiskolánkban rendkívüli szünet
elrendelésére, karanténba helyezésre mindössze egy napra volt szükség
egy osztályunk esetében. Az adventi műsorra és a karácsonyi ünnepségre a településen a járványhelyzet miatt nem került sor, és e miatt a téli
szünetet is egy nappal meghosszabbítottuk.
Idén újra megrendeztük iskolánkban szavalóversenyünket. A vírushelyzetre való tekintettel a hagyományoktól eltérően, videón rögzítettük a
versenyzők produkcióit, így a tantestület minden tagja leadhatta szavazatát a legjobbakra. Így alakult ki a végleges sorrend mindhárom kategóriában.

1-2. osztályokban: Makk Zsófia, Morauszki Lili, Csiri Zsadány lett az
első három helyezett. A 3-4. osztályokban Máté Hanna, Máthé Panna,
Feind Róbert érték el a legjobb eredményeket. A felső tagozatban Makk
Benedek (7.o.), Barabás Lili Kitti (8.o.), Rédli Szonja (8.o.) volt a dobogós.
Január 22-én 10 órától vettek részt a nyolcadikasok a felvételi vizsgán,
ahol az országos átlaggal közel megegyező eredményt értek el tanulóink.
Január 24-én osztálykeretben megemlékeztünk a Kultúra napjáról. Az
első félévet január 21-én zártuk le. Intézményi tanulmányi átlagunk félévkor is tovább nőtt 4,36-ra. Félévi szülői értekezleteket osztálykeretben
online tartottunk a járványhelyzet miatt.

6

A farsangot idén február 11-én, osztálykeretben tudtuk megrendezni.
Az alsósok vidám jelmezekbe öltöztek, majd tantárgyakhoz kapcsolódó
játékos feladatok megoldásával töltötték a tanórákat. Később előkerültek
a tréfás játékok sok mozgással, tánccal és vidámsággal. Az ötletes jelmezekről fotók is készültek, amelyek az iskola honlapjára is felkerültek. A
felső évfolyamon a gyerekek a termek díszítésével hangolódtak, majd
közös játékokkal, falatozással ünnepeltek.
2022. február 18-án pénteken a hatodik osztályos tanulóink a Lázár Ervin Program keretében cirkuszlátogatáson vettek részt Budapesten a Fővárosi Nagycirkuszban, ahol nagyon színvonalas, érdekes műsort láttak.
Az első sorból élvezhették tanulóink az előadást, láthattak akrobatákat,
zsonglőröket, bohócokat, kutyaidomárt, erőművészeket a világ minden
tájáról. Február 24-én délután mozgalmas órát töltöttünk a leendő elsősökkel egy sportfoglalkozás keretében. A 4. osztályos diákok lelkesen
segítették a munkánkat. A játékos váltóversenyben, és az ezt követő játékban is nagyon ügyesen szerepeltek a kicsik. A végén egy apró ajándékkal is megleptük őket.
Az Országos Német Nyelvi versenyen Belányi Levente 7. osztályos tanulónk az első helyen jutott be a megyei fordulóra, ahol végül a 3. helyezést
szerezte meg. Március 4-én tanulóinknak a szokásos iskolagyümölcs és
tej kínáláson kívül a tankertben termesztett zöld hagymát is kínáltuk zsí-

klarinét, cimbalom, hegedű, nagybőgő, ütős, gordon, brácsa és szaxofon,
illetve tárogató. Nagyon jól mulattak, a gyerekek együtt énekeltek a zenekarral. Március 10-én a LEP keretében a 3. és az 5. osztályosok nézhették
a székesfehérvári Vörösmarty Színházban a Diótörőcske című előadást.
Március 11-én a 3. órában iskolánk minden osztályában projektórát
tartottunk, melynek témája az 1848-as forradalom volt. Diákjaink próbára tették kézügyességüket, készítettek nemzeti színű virágokat, szívecskéket, szélforgókat. Alkottak plakátokat és a nagyok még verset is
írtak 1848. március 15-ről. Megemlékezésünk 11 órától az emlékműnél
folytatódott. Felső tagozatos tanulóink rövid verses-zenés előadással készültek. A versek szavalásába az összes diákunk lelkesen bekapcsolódott.

Ünnepségünket Bognár József polgármester úr beszéde és a koszorúzás
zárta. Happy-hét országos kezdeményezésbe március 21-25 között kapcsolódtunk be. Tanulóink projektoktatás keretében kiselőadást tartottak,
kvízt állítottak össze, verset írtak, társasjátékot, 3 D-s makettet, plüssfigurát készítettek, cikket, mesét írtak.

ros kenyérrel, amit örömmel, jóízűen fogyasztottak.
A 3-8. osztály csatlakoztak a Pénz7 programjához. A gyerekek a március
7-11 között megrendezésre kerülő programsorozat keretében tanórákon
ismerkedtek a tudatos pénzkezelés, családi költségvetés fontosságával.
A vállalkozás indításával kapcsolatos ismereteket is elsajátíthatnak a 8.
osztályosok. A Lázár Ervin Program keretében 2022. március 7-én a
4. osztály Csóron nézhette meg az „Aki dudás akar lenni” című zenés
előadást. Sok érdekes hangszerrel ismerkedtek meg tanulóink, mint a

Az Ökoiskola címet tagiskolánk
újra elnyerte, melynek használatára 2022. szeptember 1-től 2025.
augusztus 31-ig vagyunk jogosultak.
Az első félévben 7. osztályos csapatunk részt vett a DRV Zrt által
rendezett Vízőrzők viadala című
vetélkedő első, online fordulóján.
A fordulón sikeresen megoldották
a feladatokat, így 80 csapatból az
első 10 közé jutottak, és lehetőséget
kapnak, hogy részt vegyenek a 2022.
március 30-án, Siófokon megrendezésre kerülő döntőn. A döntőbe jutó
valamennyi csapat tagjai ajándékot kaptak, illetve osztályaik 1 napos tanulmányi kiránduláson vehetnek részt, melynek keretében meglátogathatják a Siófok-Töreki természetvédelmi területen uniós támogatásból
megvalósuló Vizek Háza élményparkot, bemutatótermet és tanösvényt.
Csapattagok: Belányi Levente, Csöndör Kornél, Makk Benedek Bálint.
Bővebb információkat az urhidaiskola.hu honlapon és facebookon a
Géza Fejedelem Általános Iskola oldalán olvashatnak. Iskolánk email
címe megváltozott: iroda@urhidaiskola.hu.
Liedermajer Heléna
tagintézmény-vezető
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Úrhidai polgárőrség

Karate klub élete

Magyar Falu Program Falusi Civil Alap
2021. pályázati program keretein belül
“Életmentés és fejlődés Úrhida közbiztonságáért” címen az Úrhidai Polgárőrség által benyújtott sikeres pályázatnak
köszönhetően 2022. március 24-én az
önkormányzat épületében elhelyezésre
került egy félautomata defibrillátor.
A település polgármestere, Bognár József beszédében úgy fogalmazott, hogy
nagyon hálás a polgárőrség tagjainak,
amiért pályáztak a defibrillátorra, ezzel
megteremtve annak lehetőségét, hogy bármelyik lakosnak a rendelkezésére álljon, ha kell. – Jó tudni, ha baj van, tudunk mihez nyúlni, azonban
bízom abban, hogy nem lesz ilyen alkalom – mondja. A pályázat nemcsak az életmentő készülék beszerzését tette lehetővé, hanem azt az alapfokú elsősegélynyújtási tanfolyamot is, amin az átadó után részt vehettek
a helyiek. A közel kétórás előadást Nagy Tímea tartotta. Egy bábun mutatta be a szükséges gyakorlatokat, melyek sok esetben életet menthetnek
addig, amíg szakszerű ellátás nem érkezik a helyszínre.

Az újév új lehetőséget hozott egyesületünk életébe. Karatékáink a téli
alapozási időszakot már saját edzőtermünkben kezdték meg mindenki
legnagyobb örömére. A csoportok kicsit átszerveződtek, megteremtve
ezzel a jobb edzési feltételeket kis sportolóinknak. Az egyesület elnöksége is átalakult, mivel az előző elnökség mandátuma letelt. Az új edzés
helyszín és az új vezetés sok fejlesztési terve reméljük megteremti karatékáink számára kis falunkban is azt a városi színvonalú karate oktatást,
amire szükségük van versenyzőinknek. Az idei évben szeretnénk minél
több helyszínen és formában megmutatni egyesületünk edzésmunkáját,
sportolóink szakmai felkészültségét, ezáltal településünk Úrhida hírét
vinni országszerte.

Megmutatta többek között azt is, hogy egy eszméletlen embernek hogyan kell biztosítani a szabad légzést, melyhez „csak” egy könnyű fejmozdítást kell elvégezni.
Konkrét példákkal igyekezte elmélyíteni a hallgatóságban, hogy az egyes
eseteket hogyan kezeljék, ha ilyen szituációba kerülnének. Beszélt arról,
hogy mikor indokolt a stabil oldalfektetés, mikét kell felmérni, hogy milyen sérülései lehetnek a sérültnek, vagy arról, mit kell tenni egy feltehetőleg gerinctört földön fekvőn.
Déri Brenda
KÉRJÜK, TÁMOGASSA ADÓJA 1%-ÁVAL AZ ÚRHIDAI
POLGÁRŐRSÉGET. ADÓSZÁMUNK: 18267990-1-07
Ezúton értesítünk minden kedves érdeklődőt,
hogy kertészetünk áprilistól ismét megkezdi saját
termesztésű palánták árusítását. Zöldségpalánta
ajánlatunk:
- paprikák
- káposztafélék
- paradicsomok - dinnyefélék
- zellerek
Érdeklődni lehet: Jánosi Zoltán
Cím: Úrhida, Kossuth utca 14/A, 16-19 óra között
Telefon: 06-20/475-4517 facebook: Jánosi Kertészet

2022. február 05.-én rendezték meg Tatán a III. Kölyöksárkányok Viadala Karate Versenyt, a házigazda ismét a Kölyöksárkány Shotokan
Sportegyesület és a Turul HSE volt. Tata város alpolgármestere, Purgel
Zoltán üdvözölte a megnyitóra felsorakozott sportolókat. Köszöntőjében kiemelte a karate sportág és magának a versenynek a fontosságát.
A sportolókra jellemző példamutató magatartás, ami az élet minden területén megmutatkozik, a versenyeztetési lehetőség minden korosztály
részére, valamint baráti, valamint sportkapcsolatok építése és ápolása a
sportvezetők között.
A WKF karate szabályrendszer szerint lebonyolított versenyre 18 egyesület, 254 versenyzője nevezett. Ismét öt versenyszámban indulhattak
versenyzőink úgy, mint kihon, kata, csapat kata, szivacs kumite és WKF
kumite versenyszámban.
Az Úrhidai Karate Egyesületet 14 karatéka és 2 fő edző képviselte ezen
a versenyen. Versenyzőink között most is volt olyan, akinek ez volt élete
első karate versenye. A tapasztaltabb versenyzők folyamatosan jó tanácsokkal látták el a kisebb és bátortalanabb sportolókat. Ezután edzőik
irányítása mellett már sokkal magabiztosabban léptek fel a tatamira és
teljesítették az épp aktuális versenyszámukat. A versenyt a legkisebbek
kezdték, majd folyamatosan hívták be a nagyobbakat övfokozatnak és
életkornak megfelelően. Az első mozdulatok után már eltűnt a kezdeti
izgalom és győzött az edzés rutin. Mindenki ügyesen mutatta be gyakorlatait és mosolyogva vette át az eredményhirdetéskor a megérdemelt
jutalmat.
Karatésaink 13 arany-, 19 ezüst- és 16 bronzérmet szereztek ezen a versenyen, valamint egyesületünk legeredményesebb versenyzője Bálványos
Fanni Barbara lett. Reméljük, hogy hamarosan újabb karatés sikerekről
számolhatunk be Önöknek!
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Hirdessen az Úrhidai Hírekben!
1/1 oldal 16.000Ft

1/4 oldal 5.000 Ft

1/2 oldal 9.000 Ft

1/8 oldal 3.000 Ft

NETTÓ ÁRON, Hirdetésfelvétel:
Polgármesteri hivatalban

KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT
Péntek: Iskolafogászat 7.00-13.00 óráig
A Polgármesteri Hivatal ügyfél- Tanácsadás:
Építésügy Szfvár, Polgármesteri
fogadási rendje:		
Várandós:   Kedd: 08.00 – 10.00 óráig Városkörnyéki ügyelet:
Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-16.00 óráig Gyermek:    Kedd: 10.00 – 12.00 óráig Orvosok Háza, Szfvár, Seregélyesi út 17. Hivatal
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:

Fogadóóra: Szerda: 08.00–10.00 óráig

Háziorvos rendelési ideje:
Dr. Popovics Nóra
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

Tel.: (22) 786-886
08.00 - 12.00 óráig
14.00 - 17.00 óráig
08.00 - 11.00 óráig
13.00 - 16.00 óráig
08.00 - 11.00 óráig

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

Várandós tanácsadás:
(bejelentkezés alapján)

Falugazdász fogadónapja:

Gyermekorvos rendelési ideje:

Kedd:

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

12.00 - 14.00 óráig

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

Tel.: (22) 501-220

Mátyás király krt. 13. III. em.
Építés ügy. Tel.: (22) 795-780
Fogorvosi ügyelet:
Hétfő:    08-00-11.30
Orvosok Háza, Szfvár, Seregélyesi út 17. Szerda:  08.00-11.30,  13.00-15.30
Tel.: (22) 502-140
Munkanapokon:
Járási Hivatal:
16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig Székesfehérvár, Honvéd u. 8.
Hétvégén:
Ügyfélfogadási idő:
az utolsó munkanap 16.00 órától az
Hétfő:
13-00-15.30 óráig
első munkanap reggel 8.00 óráig
Szerda: 8.00-12.00, 13.00-15.30 óráig
Péntek:
8.00-12.00 óráig

Állatorvosi szolgálat:
Dr. Koller István

Tel.: (20) 318-8191

Könyvtári nyitva tartás:
Hétfő:
Szerda:

13.00-16.00 óráig
14.00-17.00 óráig

A posta nyitva tartása:

Családsegítő és gyermekjóléti
szolgálat ügyfélfogadási rendje: Fogorvosi szolgálat:
Az úrhidai polgármesteri hivatalban:
(Szabadbattyán)

Úrhida, Kossuth u. 109.
Hétfő-péntek:
08.00 - 12.00 óráig
12.30 - 16.00 óráig
Szombat:
Zárva
Tel.: (22) 362-208

Védőnő rendelési ideje:

E.ON ügyfélszolgálat:

Csütörtök:
11.00-15.00 óráig
Telefon:                      (30) 862-1960
Soósné Fekete Éva
Tel.: (22) 786-626;    (30) 225-8848

Dr. Kis Piroska
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:

Tel.: (22) 362-612
7.00-13.00 óráig
13.00-19.00 óráig
13.00-19.00 óráig
13.00-19.00 óráig

Észak-dunántúli régió
Áram hibabejelentés: 06-80-533-533
Gáz hibabejelentés:
06-80-301-301

Járási ügysegéd:

Az úrhidai polgármesteri hivatalban:
Minden hónap második kedd:
13.45-14.15 óráig

Lakossági Szennyvízszippantás:
Bársony Zsolt
Tel:

Segélyhívók:

Rendőrség:
                      Tűzoltók:
                      Mentők:

(20) 8059-009
107
105
104

Úrhida Község hivatalos honlapja:

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

www.urhida.hu

