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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

TISZTELT ÚRHIDAI POLGÁROK!
A BERUHÁZÁS FELÉNÉL TART A KOSSUTH UTCAI CSAPADÉKVÍZ 

ELVEZETŐ RENDSZER KIÉPÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA ÉS JÁRDAÉPÍTÉSE!

Mint arról a korábbi számunkban beszámol-
tunk településünk uniós támogatást nyert a Közép-
Dunántúli Operatív Program „Települési vízrendezés 
fejlesztésére” kiírt pályázata keretében. 2011. március
11-én aláírásra került Támogatási Szerződés. A köz-
beszerzési eljárást követően 2011. április 18-án a
nyertes ÚTÉPPARK Bt. ügyvezető igazgatója Nemes 
Károly és Bognár József polgármester látta el kéz-
jegyével a kivitelezésről szóló Vállalkozói Szerződést.

A projekt zökkenőmentes lebonyolítása érdekében 
lakossági fórumon tájékoztattuk az érintett ingatlan-
tulajdonosokat a beruházás ütemezéséről és az Őket 
érintő kérdésekről.

A kiviteli munkálatok május 2-án kezdődtek és 
egyszerre több szakaszon is folyt- folyik a munka. 
Ennek és a kedvező időjárásnak köszönhető, hogy az 
ütemtervhez képest közel egy hónappal előrébb tart 
a munka, így várhatóan augusztusban elkezdődhet a 
műszaki átadás. 

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

A kivitelezés során az utca 
adottságai és az anyagmozgatás 
miatt több alkalommal alakult 

ki torlódás, vagy forgalmi dugó. 
Ezúton is köszönjük türelmüket 

és a munkálatok befejezéséig 
kérnénk további megértésüket.
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Tisztelt Úrhidai polgárok!

A pollenallergia egyre súlyosabb egészségügyi és az életminő-
séget kedvezőtlenül befolyásoló probléma. Nemcsak Magyar-
országon, de Európa más országaiban is növekszik az allergiás 
megbetegedések száma. Nálunk a lakosság 20 %-a szenved vala-
milyen légúti allergiában, 

A fő kiváltó ok az egyes gyomnövények, elsősorban a parlagfű 
elszaporodása, de pollenszennyezettséget okoznak fűfélék, egyes 
fák és cserjék is.

Az allergizáló növények szaporodásának és elterjedésének 
visszaszorítása, az allergének koncentrációcsökkentésének
elősegítése eredményezheti a megfelelő életminőséget, az elvár-
ható és szükséges környezeti állapot megőrzését.

A feladatok címzettje alapvetően a termőföld-tulajdonos (ingat-
lantulajdonos), illetőleg a használó.

Nagyon sok múlik a megelőzésen, helyes művelési techno-
lógián, a szakszerű növényvédelmi és fenntartási feladatok időben 
történő elvégzésén. A jogkövető magatartás és az összehangolt 
munka eredményezhet javulást.

Kérem Önöket, hogy az elkövetkező időszakban még fokozot-
tabban ügyeljenek arra, hogy a földterületeik gyommentesek és 
parlagfűmentesek legyenek.

A képviselő-testület 22/2000. (12.21.) számú rendelete a köz-
területek tisztántartásáról 4§(1) bekezdése szerint:

Az ingatlan tulajdonosa –kezelője, bérlője, használója- köteles 
gondoskodni:
- az ingatlan előtti járda (járda hiányában egy méter széles terü-

letsáv, illetőleg ha a járda mellett zöld sáv is van, az úttestig 
terjedő teljes terület) továbbá a járda és a kiépített úttest, vagy 
kiépítetlen terület gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és 
gyommentesítéséről, hóeltakarításáról, síkosságmentesítéséről,

- járdaszakasz melletti nyílt árok és annak műtárgyainak gon-
dozásáról, karbantartásáról,

- beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról, gyommentesítéséről,
- telekingatlanról a járdára és az úttest fölé, annak űrszelvénybe 

benyúló ágak, bokrok megfelelő nyeséséről.

 Boda Zsuzsanna
 körjegyző

 Ebben a tanévben 23 gyermek búcsúzik az óvodától és kezdi
meg szeptemberben az általános iskolai tanulmányait, közülük
15-en a helyi Géza Fejedelem Általános Iskolában, Kissné
Körmendi Elvira tanító néni osztályában.

Áprilisban az óvodai beiratkozáson 23-an jelentkeztek a kis-
csoportba, tehát az óvodásaink létszáma a következő évben sem 
változik.

Május elején minden csoport köszöntötte az édesanyákat,
nagymamákat virággal, versekkel, dalokkal.

Az úrhidai Póni klub látogatott az óvodába és a kiscsoporto-
sok is lovagolhattak Ficánkán a pónin az óvoda melletti területen. 
Köszönjük Vígvári Györgynek és Dénesnek a program lebonyolí-
tását.

Tavaszi nagy kirándulások május közepétől indultak: a kiscso-
portosok szülőkkel együtt a Veszprémi Állatkertbe látogattak, ami 
nagyon szép és látványos program volt, kellemesen elfáradtunk és 
élményekkel tele érkeztünk haza. 

A nagycsoportosok a Pákozd-Sukorói arborétumba kirándultak, 
felkapaszkodtak a magaslesre, kipróbálták a játszóteret is, és kel-
lemes sétát tettek az arborétumban.

A középsősök június 17-én indulnak a Soponyai erdészházhoz, 
az öko-parkba.

Június 14-én (kedden) a nagycsoportosaink a székesfehérvári 
Tűzoltólaktanyába látogattak ahol a tűzoltó múzeumot is meg-
tekinthették 

Május 13-án, pénteken, hirdették ki a sárrét vidék élővilága rajz-
pályázat eredményét, amelyen a mi óvodásaink is szép eredmé-
nyeket értek el. Első helyezett: Szilágyi Panna lett, aki az oklevél 
mellé emlék plakettet is kapott, további díjazottak: Lukácsi Dóra 
középső csoportos, Sági Kata és Kovács Brigitta nagycsoporto-
sok. Gratulálunk nekik!

Május 18-án a kihívás napján az iskolásokkal együtt me-
legítettünk be már 8 órakor a tornapályán, 10.45-től futottunk 
versenyt velük a „Fut a falu” 2. rendezvényén, a három első he-
lyezett kapott külön elismerést is, a többiek csokoládét kaptak a 
részvételért. Később az „ördögtánc” lépéseit leshettük el a na-
gyoktól, hogy aztán nagykörbe állva önfeledten táncolhassunk a 
vidám zenére!

Óvodai életünk

FELHÍVÁS!
Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy a népszámlá-
lásról szóló 2009 évi CXXXIX. törvény értelmében a 

Magyar Köztársaság területén
2011. október 1. és 2011. október 31. között

ORSZÁGOS NÉPSZÁMLÁLÁS
végrehajtására kerül sor.

Az adatszolgáltatás kötelező jellegű. A számlálóbiz-
tosok munkájának segítsége érdekében kérjük a 
lakosságot, hogy a könnyebb beazonosíthatóság 

érdekében az ingatlanuk házszámát jól látható helyre 
helyezzék ki.

Segítő közreműködésüket köszönöm.
Úrhida, 2011. június 22.

Boda Zsuzsanna
körjegyző
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Nagyon fárasztó, programokkal mozgásos feladatokkal 
tarkított napunk volt, de nagyon jól érezte magát mindenki, 
úgyhogy jól esett a gyerekeknek az ebéd majd a délutáni 
csendes pihenő!

Köszönjük a szervezőknek, hogy mi is részt vehettünk a 
programokban!

Május 27-én szin-
tén mozgalmas na-
punk volt, délelőtt a 
gyermeknap keretében 
érkeztek hozzánk 
rendőrök, technikai 
bemutatót tartottak 
a gyerekeknek, akik 
be is ülhettek a két 
rendőrautóba, kipróbál-
hatták a szirénát, a han-
gosbemondót – nagyon 
jól szórakoztunk, és 
sajnáltuk, hogy hamar 
elrepült az idő.

Délután folytatódtak 
a programok családi délután elnevezéssel, vártuk a szülőket, 
programokkal, játékokkal, beszélgetéssel. 15 óra után meg-
érkeztek a bohócok Ancsa és Zsolti lufi t fújtak arcot festettek, 
aki türelmesen végigállta a sort gyönyörű díszítést kapott a 
pofi jára! 

Bemutatták a népi táncosaink mit is tanultak az elmúlt 
évben Kneifelné Laczkó Krisztinától, utána az angolos cso-
port énekelt, mondókázott Szalay Zsuzsa irányításával és az 
úrhidai fi atalok Háden Dorina vezetésével meglepetésként 
egy néptánc bemutatóval kedveskedtek nekünk – Köszönjük 
szépen mindenkinek!

Június 3-án pénteken a nevelési év zárásaként a kiscso-
portosok és a középsőcsoportosok az év közben tanultakból 
mutattak be egy kis ízelítőt: verseket, mondókákat, dalokat és 
mesét is hallhattak a kedves szülők, vendégek.

Kora délután pedagógusnap alkalmából a Polgármester Úr 
a képviselőtestület nevében beszéddel, virággal. Valamint a 
művelődésszervező az iskolásokkal és óvodásokkal összeállí-
tott kis műsorral köszöntöttek a Közösségi házban bennünket 
az óvoda, iskola dolgozóit. Köszönjük szépen, hogy gondoltak 
ránk!

Június 10-én a nagycsoportosok búcsúztak az óvodától, 
társaiktól, óvó néniktől, dadus néniktől, konyhás néniktől egy 
szép műsor keretében. Kívánunk nekik sok sikert az iskolás 
évekre!

Az ÁMK vezetője Dabóczy Lászkó igazgató úr is elköszönt 
a szülőktől mivel úgy döntött, hogy a tanév befejeztével nyug-
díjba kíván vonulni.

Júliustól összevont csoporttal működik óvodánk, ügyeletet 
biztosítunk azoknak a gyermekeknek, akiknek szülei dol-
goznak.

Augusztus 1-től augusztus 31-ig a karbantartási felada-
tok elvégzésének idejére intézményünk zárva tart és ezen 
időszak alatt a konyha sem üzemel.

Óvodánk szeptember 1-én (csütörtökön) nyitja kapuit 
amikortól szeretettel várjuk régi óvodásainkat és az új 
kiscsoportosokat is, akik már betöltötték 3. életévüket. 

Várhatóan szeptember 1-én 16 órától tartjuk a szülői értekez-
letet, amelyre szívesen látunk minden kedves szülőt!

Kérjük, hogy az első óvodai napon a friss orvosi igazolásról
ne feledkezzenek meg, mert a nélkül nem tudjuk fogadni a
kicsiket!

A kiscsoportosoknak szeptember 15-én, csütörtökön lesz az 
Ovi-nyitó délután 15 órától, amikor ismerkedhetnek a szülők 
is, gyerekek is az óvodával, óvó nénikkel. 

Örömmel tájékoztatom az óvoda iránt érdeklődőket, hogy 
elkészült a honlapunk ahol várhatóan friss információkat talál-
nak majd! Igyekszünk mielőbb tartalommal megtölteni! 

Ötleteket, hozzászólásokat az e-mail címünkre is várjuk:
urhidaiovoda@gmail.com

Köszönet érte Szalay Zsuzskának,
aki sokat dolgozott rajta!!

Honlap elérhetősége: www.ovoda.urhida.hu

Kellemes nyarat, jó pihenést kívánok mindenkinek!

    
    
 Szalainé Bozsák Szilvia  
  intézményegység-vezető

Óvodai életünk
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Az előző számban beszámoltam az ÁMK Géza Fejedelem 
Általános Iskolában történtekről március végéig. Március 30-
31-én lezajlott a leendő elsősök beiratkozása. Örömteli hír, 
hogy jövőre 16 tanulóval indítjuk első osztályunkat. Az elsősök 
osztályfőnöke Kissné Körmendi Elvira tanító néni lesz. 

Április hónap programjait magyartanárunk, Leitner Tamásné
szervezte. Április 8-án a hagyományokhoz híven Ki mit tud 
műsorunkat rendeztük meg. Az előadáson a táncszakköröseink 
adtak elő bécsi keringőt, latin táncokat, salsát, zumbát. E mel-
lett furulya és színjátszó szakköröseink is bemutatkoztak, és 
természetesen énekkarosaink most sem maradtak ki. Hagyo-
mányosan az osztályaink is egy-egy jó kedélyű műsort mutat-
tak be.

A házi helyesírás versenyt osztályonként rendeztük meg, 
ahol első helyezettek a következők: Knauer Csenge, Szalay 
Alexandra, Soós Benedek, Rudniczai Kira, Dömös Róbert, 
Filkorn László, Váradi Márk és Kenessey Gergely. 

Április 13-án az első és második osztályos tanulóink az 
óvodánk szervezésében megtekinthették a Palinta Bábszínház 
műsorát.

Április 19-20-án rendeztük tavaszi papír- és PET palack-
gyűjtési akciónkat, ahol 4 tonna papírt gyűjtöttek diákjaink. 
Első helyezett alsóban a negyedik osztály lett, felsőben a hato-
dik osztály. A papírgyűjtésből befolyt összeget a gyűjtött papírt 
arányában az osztálypénzbe osztottuk vissza. 

Április 20-án a Föld napja alkalmából hagyományosan csat-
lakoztunk az országos hulladékgyűjtő akcióhoz és osztályaink 
védőfelszerelésben segítettek a falu megtisztításában. Ezen a 

napon a nagyobb diákjaink az iskola területére facsemetéket 
ültettek.

Április 20-án vettünk részt a sárszentmihályi Zichy napok 
versenyein is, ahol az alsós mesemondó versenyen Szalay
Alexandra és helyesírás versenyen Suha Alexandra ért el 
első helyezést. Csoportos kategóriában aszfaltrajz versenyen 
szerezett első helyezést a negyedik osztályos csapat az alábbi 
csapattagokkal: Hegedűs Jázmin, Markovits Vivien és Viktor 
Judit. Második helyezett szintén a helyesírás versenyen Soós 
Benedek lett, és a mesemondó versenyen Knauer Csenge. 
Harmadik helyezést szerzett helyesírás versenyen Rudniczai 
Kira, és a játékos anyanyelvi versenyen Balogh Dóra és Váradi 
Márk. Aszfaltrajz versenyen a második és harmadik osztály 
csapata szintén harmadik helyezést szerzett. (Bőcs Marcell, 
Magyar Alíz, Harangozó Kitti ; Király Lilla, Kossovics Lili, 
Kubik Zsolt)

Házi szókereső verseny első helyezettei az alábbi tanulók: 
Knauer Csenge, Harangozó Kitti, Soós Benedek, Rudniczai
Kira, Dömös Róbert, Balogh Dóra, Gergő Péter, Takács
András.

Május elején a hagyományokhoz híven az Anyák napját
osztálykeretben tartottuk osztályfőnökeink vezetésével. 

A május havi programokat elsősorban a sport jegyében 
szervezte Szalainé Cseh Katalin tanító nénink.

Május 9-én és 23-án délután a gyermekeink versenghettek 
egymással labdajátékokban: labdarúgásban, fl oorballban, 
kidobóban.

Május 16-án és 17-én vásárral egybekötött csiga- és
kagylókiállítást tekinthettek meg tanulóink.

Május 18-án falu szinten terveztük a Kihívás napját, ami 
keretében iskolánk pedagógusai Soós Tamás vezetésével
8 órától 16 óráig tervezték a programokat. A nyitó zenés 
gimnasztika után tanulóink csapatonkénti forgásban vettek 
részt különböző sportvetélkedőkben, mint például váltó-
versenyek, erőnléti teljesítések, kislabda dobás, kötélhúzás, 
kerékpáros ügyességi verseny (Rendőrkapitányság szervezé-
sében), ugrókötelezés, hullahoppozás, célbadobás, távolugrás, 
súlylökés, többféle labdajáték és tánc. A hagyományos „Fut a 
falu” futóversenyben első helyezést ért el alsós kategóriában 
Székely Péter, felsős kategóriában Magyar Gábor, akik telje-
sítményükért érmet vehettek át. Az iskola legeredményesebb 
sportolóját Fodor Gábor Krisztián 3. osztályos tanulónkat a 
tavaly alapított vándorkupával jutalmaztuk.

Iskolánk hírei
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Május 23-án a 7. és 8. osztályosoknak hagyományos szó-
beli vizsgajellegű beszámolót tartottuk, míg 25-én a 4. 6. és 8. 
osztályosaink az országos kompetenciamérésben vettek részt.

Május 24-én minden érdeklődő diákunk, az „Árny alatt” 
című kiállításon vehetett részt, ahol a sötétben kalandozhattak 
interaktívan.

Június 4-én Szabó Gyöngyi tanárnő szervezte gyermekna-
punkat a falugyermeknap részeként, amit az iskola sport-
pályáján tartottuk. A zsákban futáson és a lisztfújáson át az 
illemtan tesztig igen sokféle versenyt, játékos és szellemi 
vetélkedőt szerveztünk, amiken minden évben nagy lelkese-
déssel vesznek részt gyermekeink. Gyermeknapi ajándékaink 
jó részét idén is a McDonalds ajánlotta fel. Ezúton is köszön-
jük felajánlásukat.

Június 9-én az alsósok az év végi kirándulás keretében Szent-
endrén a Skanzent és a Marcipán Múzeumot látogatták meg.

Június 10-én a felsősök a Paksi Atomerőműben a láto-
gatóközpontot tekinthették meg, és a Gemenci erdőben kis-
vonatozhattak, miközben vadállatokat fi gyelhettek meg. Az év 
végi kirándulást alapítványunk személyenként 1500 forinttal 
támogatta.

Az utolsó tanítási napunk június 10-én volt. A ballagás és 
tanévzáró ünnepségünket június 17-én tartottuk. Az ott el-
hangzottak közül a tanévre vonatkozó néhány fontos dolgot 
kiemelnék. Tizenegy nyolcadikosunk ballagott el tőlünk, 
osztályfőnökük Szabó Gyöngyi tanárnő vezetésével.

A nyolcadik osztályosok pályaválasztása eredményesen 
zárult. Tanulónk 100%-át vették fel az általuk első vagy máso-
dik helyen megjelölt középiskolába, az első helyen megjelölt 
iskolába 8 tanulót, a második helyre 3 főt.

Iskolánk hírei
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Iskolánk tanulmányi átlageredménye idén 3,94. Külön 
kiemelném itt is azokat, akikre büszkék lehetünk tanulmányi 
vagy versenyeredményük, magatartásuk vagy szorgalmuk 
miatt. Az első osztályból Kiss Eszter Csenge, Knauer Anita,
Kokavecz Péter, a második osztályból Szalay Alexandra,
Magyar Alíz, a harmadik osztályból Király Lilla, Soós Bene-
dek, Suha Alexandra, a negyedik osztályból Rudniczai Kira, 
az ötödik osztályból Fekete Máté, a hatodik osztályból Balogh 
Dóra, Filkorn László és a hetedik osztályból Váradi Márk 
kapott jutalomkönyvet kitűnő tanulmányi eredménye miatt. 
Versenyeken elért első helyezése miatt igazgatói dicséretben 
részesítettük az alábbiakat: Knauer Csengét, Szalay Alexand-
rát, Suha Alexandrát, Hegedűs Jázmint, Markovits Vivient, 
Viktor Juditot. 

A szép eredmények mellett sajnos meg kell említenem a siker-
telenségeket is. Idén négy tanulónk bukott, akik augusztusban 
javítóvizsgát tehetnek. Remélem élnek a lehetőséggel, és lega-
lább a pótvizsgán teljesítik a minimális követelményeket!

Idén a hiányzások átlaga 8,3 nap tanulónként. Kiemelném 
a legkevesebbet hiányzó osztályokat: alsóban a negyedik osz-
tály, felsőben a hatodik osztály.

Nyári napközis tábort tartunk június 14-től július 1-ig a 
június 7-ig jelentkezetteknek, a kiküldött program alapján.

Az alapítványunk által szervezett „Négy évszak Úrhidán” 
című környezeti nevelés programsorozatunk, képzésünkből 
idén a következő előadások valósultak meg:
-  2011. január 14. Komposztálás 
-  2011. február 18. Vízellátás, csatornázás, szennyvíz
-  2011. március 18. Tavaszi munkák a ház körül és a parkban
-  2011. április 15. A hulladék fogalma és kezelésének

fontossága
-  2011. május 13. Méhek, emberek, társadalmak
-  2011. június 15. A napsugárzás és hatása

Idén két kirándulás zajlott le sikeresen az alábbi helyekre:
2011. április 16-án pótoltuk a novemberben az esőzések miatt
elmaradt kirándulást a Dinnyés-Fertő Természetvédelmi Terü-
letre, ahol főként védett vízimadarakat fi gyeltünk meg.
2011. május 7. Sárréti Tájvédelmi Körzetben orchideákat és 
más védett növényeket és állatokat tekintettünk meg.

A képzésből még két kirándulás van hátra:
2011. június 22. és július elsején a Sárvíz-völgye Tájvédelmi 
Körzetbe utazunk, ahol elsősorban a vízimadarakat nézhetjük 
meg.

Néhány közérdekű közlemény: A javítóvizsga időpontja 
augusztus 25-én, csütörtökön 9 óra. A tankönyvbefi zetés 
várhatóan augusztus utolsó napjaiban lesz az iskola ablakában 
kiplakátoltak szerint. Aki kedvezményes, ingyenes tankönyvre 
jogosult, a szükséges igazolást köteles hozni. A következő 
tanév első napja szeptember 1. csütörtök. Szokásainkhoz 
híven az első órában lesz a tanévnyitó ünnepség, ezért minden-
ki ünneplőben jöjjön. A többi óra osztályfőnöki lesz.

Mindenkinek kívánok jó pihenést a nyári szünetre, és a gyer-
ekeket várjuk vissza kipihenten szeptember elején!

 Liedermajer Heléna
 intézményvezető
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Közöd! Önkéntes Fiatalok Napja! 
2011. március 15.

Ezen a szép verőfényes napon az 
úrhidai fi atalok, seprűt, lapátot, fel-
mosót ragadtak és az önkéntes nap 
alkalmából kitakarították a Tájházat. 
A program jó hangulatban telt, min-
denki megtalálta a munka fonalát.

Fontosnak tartottuk, hogy mi is 
tegyünk valamit a faluért, ezért 
fi úk, lányok vegyesen dolgoztak az 
ügy érdekében. Jó érzés volt, hogy 

közösen érünk el valami jót, és közben másoknak is  örömet 
szerzünk vele.

Remélem ez a program 
fi gyelemfelkeltő és elég 
bizonyíték volt ahhoz, 
hogy a fi atalokban ne csak 
a problémát, hanem az 
erőforrást is észrevegyék 
az emberek.

Tavaszi bál
2011. április 16. 

A Közösségi Ház egy 
remek hangulatú tavaszi 
bálnak adott otthont. Na-
gyon örültünk neki, hogy 
sok fi atal vett részt az 

eseményen. A bál keretein 
belül volt tombola, illetve 
bálkirálynő választás is,
melyre 6 gyönyörű lány 
jelentkezett. Jó volt, hogy az 
esemény kicsit közelebb hozta egymáshoz az embereket, ettek, 
ittak, mulattak együtt. A buli egészen hajnalig tartott. Remé-
lem még sok hasonló esemény lesz Úrhidán.

Nagy Dániel látogatott el hozzánk 
2011. április 18. 

2011. április 18-án 
délután a Videoton 
FC szurkolóinak ked-
vezett, hiszen a csapat 
egyik remek játékosa: 
Nagy Dániel láto-
gatott el hozzánk. A fi a-
talok szép számmal 
összegyűltek a Közös-

ségi Ház könyvtár 
termében, ahol Dani 
az összes kérdésükre 
válaszolt.

A beszélgetés után 
kimentünk a focipá-
lyára, ahol Dani lelke-
sen állt be az úrhidai 
fi atalok közé játszani. 
Mindenki nagyon él-
vezte az eseményt, a játékos nagyon kedves és barátságos volt 
a fi atalokkal, gyerekekkel, és arra is ígéretet tett, hogy máskor 
is el fog látogatni hozzánk

A Föld napja alkalmából
faültetés az iskolában

2011. április 20.
Bizonyára mindenki tisztában van vele, hogy április 22.

a Föld napja, ezt a jeles eseményt hazánkban 1990 óta ünne-
peljük. Ezen a napon világszerte hatalmas megmozdulások 
vannak annak érdekében, hogy kicsit szebbé, kicsit jobbá, ki-
csit tisztábbá tegyük az otthonunkat. Kicsik és nagyok egyfor-
mán részt vesznek az eseményeken, hiszen ma már mindenki 
érzi, hogy igenis felelősek vagyunk a környezetünkért.

Természetesen ebből a megmozdulásból kedves falunk, 
Úrhida sem húzta ki magát. Igaz, hogy 2 nappal korábban, de 
mi, illetve az iskolásaink is tettünk azért, hogy jobbá tegyük 
egy kicsivel a világot.

Az ÁMK Géza Fejedelem Általános Iskola tanulói, dolgozó 
április 20-án, a tavaszi szünetet megelőző utolsó tanítási na-
pon, lapátot, ásót, szemeteszsákot fogtak és munkához láttak. 
A kisebbek fát ültettek a nagyobbak pedig szemetet szedtek. 
Mindenki nagyon lelkes és segítőkész volt, élvezték, hogy
valamit ők is tehetnek a környezetükért. Az sem utolsó szem-
pont, hogy ezzel a megmozdulással számukra is világossá vált, 
hogy fontos szereplői a környezetünk kialakításának és nagy 
felelősség van rajtuk is.

Jó lenne, ha nem csak ezen az egy napon fi gyelnénk rá, hogy 
ne szennyezzük tovább az otthonainkat, hiszen ne feledjük el: 

Csak egy Földünk van, vigyázzunk rá!

Civil hírek
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Sárrét Fesztivál és Majális
2011. május. 01. Szabadbattyán

Az úrhidai táncosok megállás nélkül járnak próbáról próbára, hogy 
minél jobbak és ügyesebbek legyenek. Ennek meg is lett az eredmé-
nye. Idén a Kistérségi Majálisnak Szabadbattyán adott otthont, ahol a 
fi ataljaink és a Nyugdíjas Klubunk egy közös produkcióval lepte meg 
a közönséget. A 10 főből álló kórus és a 20 főből álló tánccsoport sok 
munkát fektetett bele, hogy összehozzanak egy műsort közösen.

A nap további részében, részt vettünk különféle kalandos játékok-
ban, énekeltünk, táncoltunk együtt, természetesen ettünk és ittunk is 
egy jót. Örülünk neki, hogy a két generációt kicsit közelebb tudtuk 
hozni egymáshoz, a további fellépésekre pedig nagy lendülettel és 
lelkesedéssel készülünk.

Kihívás Napja 2011
2011. május 18-án 0-21 óráig tartott 

a Kihívás Napja, amelyen a korábbi 
hagyományokat felelevenítve idén újból 
részt vett Úrhida községe. A III. kate-
góriában a 2. helyen végzett települé-
sünk, amelyre büszkék lehetünk. De 
igazából nem is az elért eredmény a 
fontos... Úgy érzem sikerült ezen a na-
pon kedvet teremteni mindenkinek a 
mozgáshoz, az egészséges életmódhoz, 
hiszen tényleg a falu apraja-nagyja spor-
tolt ez alkalomból. 

A hivatalos megnyitó után az éjféli 
fáklyás felvonulással elkezdődtek a sportküzdelmek. A Közösségi 

Ház volt a helyszíne az éjszakai terem sportoknak. Az asztalitenisz 
szerelmesei a hajnali órákig ütötték a labdát. 

Majd közös reggeli tornával indult a nap az óvodásoknak és az 
iskolásoknak. A legfi atalabbtól a legidősebb korosztályig minden-
ki aktívan kivette részét a rendezvényekből. A munkahelyi, illetve 
a baba-mama tornán résztvevők is kitettek magukért és nagyban 
hozzájárultak az eredményhez. Lezajlott a „Fut a falu” futóverseny 
is, majd kerékpáros közlekedés biztonsági versenyen mérhették 
össze tudásukat a gyerekek. Az iskolai sportpályán zajló kosár- és 
focicsaták is nagy tömegeket mozgattak meg. Az érdeklődők a 
fl oorball nevű játékba is belekóstolhattak. A sportpályán egész nap 
folytak a küzdelmek. A labdajátékoktól elkezdve a sorversenyeken 
át, az ügyességi játékokig bezárólag mindenki megtalálta a számára 
megfelelő sportmozgást. 

Délután a focipályán a hagyományőrző játékok, az erőpróbák 
és az Észbontó családi torna került megrendezésre. A helyszínen 
összegyűlt tömeg kipróbálhatta a lovaglás szépségét is. A nyugdíja-
sok és a kismamák egy kis sétával járultak hozzá a teljesítésekhez a 
nap folyamán. Nagy sikere volt az esti órákban zajló tekeversenynek 
és BMX bemutatónak is.

Egyesek biciklitúra keretein belül hódoltak a mozgásnak. A jókedv 
és öröm jellemezte az egész napot. A Tájháznál megtartott tábortűz 
melletti programzáró zsíros kenyér parti egy igazi lelkes nap igen-
csak fáradt résztvevőit köszönthette. A fáradtság ellenére mégis mo-
solyogva beszélt mindenki a nap eseményeiről, felelevenítve a leg-
szebb pillanatokat. 

Gratulálunk valamennyi résztvevőnek és kívánjuk, hogy az év
többi napján is legalább 15 percet szánjanak sportolásra!

Ifjúsági Buli 
2011. május 20. 

Ezen a napon lehetőséget adtunk a fi ataljainknak, hogy kicsit kie-
resszék a gőzt és bulizzanak egy nagyot. Mindenki süteménnyel, 
üdítővel érkezett, hogy végre felavassuk az új Ifjúsági Házat. A tér 
mindenkinek elnyerte a tetszését, rengeteg közös ötlet, terv született 
már most, hogy mit is lehet ezzel az új épülettel kezdeni.

Bízom benne, hogy a sok 
ötlet meg is fog valósulni, és 
így tudunk egy olyan közeget 
biztosítani a fi ataljaink 
számára, ahol jól érezhetik 
magukat, ahova szívesen 
jönnek, és ahol a szüleik is 
biztonságban tudhatják őket.
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Nekünk ezt jelenti a Sárrét
vizes élővilága!

2011. május 13-án, érthető módon izgultak Úrhidán az óvodá-
sok, iskolások és persze a nagyobbak is, hiszen ezen a napon derült 
fény arra, hogy az első alkalommal meghirdetett természetvédelmi 
pályázatra beérkezett alkotások közül, melyek nyerték el leginkább 
a zsűri tetszését. „Mutasd meg a Sárrét vizes élővilágának arcait”, 
ez volt a feladat, amit teljesíteni kellett. A jelentkezők szabadjára 

engedhették a fantáziáju-
kat, és szerencsére ezt 
meg is tették. A papír vagy 
vászonalapon grafi t, színes 
technika vagy bármilyen 
alapú festék felhaszná-

lásával készített műveket 
személyesen vagy levél-
ben lehetett eljuttatni a 
zsűritagoknak. Hogy kik 
is voltak ők? A pályázat 
“örökös elnöke”, Polyák 
István, aki mellé évente 
más-más nagykövetek 
csatlakoznak, az idei évben Bognár József polgármester úr és Soós 
Tamás karate oktató. A választás nehéznek bizonyult, rengeteg szép 
és elgondolkodtató alkotás érkezett a felhívásra. Az eredményhir-
detés és a beérkezett művekből alakult kiállítás az új Ifjúsági Ház-
ban kapott otthont. A díjazottak nagyon örültek és büszkék voltak a 
műveikre, a kiállításra ellátogatók pedig kicsit elgondolkodtak azon, 
hogy tényleg mennyi szépséget rejt ez a környék, és jobban kellene 
vigyáznunk rá. Reméljük jövőre is ilyen szép számmal kerülnek majd 
hozzánk a pályázati művek és bízunk benne, hogy ezzel egy kicsit 
fel tudtuk hívni mindenkinek a fi gyelmét arra, hogy becsülje meg a 
körülötte lévő csodákat.

Ez úton is gratulálunk a kiemelt pályázóknak: 
Óvodás kategóriában: Lukács Dóra, Kovács Brigitta, Szilágyi 
Panka, Sági Kata
Iskolás kategóriában: Markovits Vivien, Király Lilla, Urbán 
Flórián, Soós Benedek
Különdíjban részesült: Kiss Elvira, Csontos Andrea, Pintér Balázs

Bolhapiac
2011. május 28.

Május 28-án, szom-
baton, első alkalom-
mal került megren-
dezésre az Úrhidai 
bolhapiac. Játékok, ru-
hadarabok, konyhai 
tárgyak, műszaki esz-
közök cseréltek gazdát. 

A szeles idő ellenére szerencsére volt érdeklődő bőven, bizonyítva 
azt, hogy van igény egy kisebb piacra falunkban is. A jövőben havi 
rendszerességgel szeretnénk cserélgetős, vásárlós délelőttöket. Sok 
szeretettel várjuk az új eladókat és vásárlókat is, a játékok és ruhák 
mellett örülnénk, ha zöldséges és gyümölcsös asztalok is lennének.

Információ: 06 70/402-1901-es telefonszámon, vagy a
haden.dorina@gmail.com e-mail címen

Gyereknap Úrhidán
2011. június 04.

Bizonyára azzal kicsik és nagyok egyaránt tisztában vannak, hogy 
május utolsó vasárnapja gyermeknap. Azt már kevesebben tudják, 
hogy ez a világon több országban is ünnepelt nap magyar eredetű. 
Az esemény célja azon kívül, hogy a picik jól érezhessék magukat, 
az is, hogy felhívja a fi gyelmet a gyermekek jogaira, a bennük rejlő 
lehetőségekre és a sajátos kis világukra.

A hagyományoknak megfelelően Úrhida idén is otthont adott egy 
egész napos program sorozatnak, amely az elejétől a végéig a gyer-
mekek szórakoztatására szolgált.

Június 4-én, már korán megindult az élet a Levente téren, hiszen 
a szervezők nekiláttak a futballtorna előkészületeinek, a sátor beren-
dezésének és az apróbb munkáknak. A helyszínt reggel 9 órától 
töltötte meg a jókedv és a nevetés. Az iskolásaink és óvodásaink 
különböző játékos foglalkozásokon vehettek részt, melyeken ponto-
kat gyűjthettek, amiket később apróbb ajándékokra válthattak be. 10 
órára megérkezett a légvár, Pedro bohóc, a „Szittya” Sárrét Vidéki 
Lovas Egyesület, az Úrhidai Lovas Egyesület, és Székesfehérvárról 
ellátogatott hozzánk a tűzoltóság is.

Nagy sikert aratott, a hagyományőrző lovasaink jurta állítása, a 
lovagoltatás, és természetesen a bátorságot és ügyességet igénylő
lovas surf is. A futball pályán egy perc pihenő sem volt az esemé-
nyek közben, hiszen ki kellett derülnie, hogy kik is idén a legjobbak.
A nap folyamán a kisebbek, az óvodai játszóteret és elfoglalhatták, 
ahol kézműves foglalkozás, vidám játékok várták őket.

Pedro bohóc, 2 előadást is tartott nekünk, gyerekek és szülők
egyaránt jókat mosolyogtak a játékos feladatokon. A színes ruhás
fi gura, felkérve a néptánc csoportunkat, meg is mozgatta a jelen 
lévőket egy remek zsebkendős tánccal.

Az idő idén kegyes volt hozzánk, gyönyörű napsütésben telt az 
egész nap, talán ezért is örültünk annyira, amikor a Székesfehérvári 
tűzoltóság megkezdte a bemutatóját. Felgyújtott szalmabálák oltása 
volt a feladat, amelyben a közönség is részt vehetett.

Délben az éhségünket virslivel csillapítottuk. Délután, 15:00-tól 
a sátorban, egy kedves bábelőadást tekinthettünk meg. De még ez 
után sem ért véget a móka, a gyerekek energiái kifogyhatatlannak 
bizonyultak, hiszen késő délutánig kígyózott a sor a légvár, és a lovak 
körül.

Reméljük mindenki megtalálta a számára megfelelő szórakozási 
lehetőséget, és bízunk benne, hogy jövőre még többen ki fognak
látogatni a rendezvényre.

Ez úton is szeretnénk megköszönni minden kedves barátunknak, 
aki segített a napot lebonyolítani, hálásak vagyunk a felajánlásokért, 
melyekkel támogatták a rendezvényt.
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Sárrét Művészeti Napok
Első alkalommal került megrendezésre a Sárrét Művészeti Napok 

rendezvénysorozat négy település részvételével. A korábbi rendez-
vények által létrejött térségi együttműködés lehetőségeire építve 
gondoltuk egy olyan program megszervezésére, melynek korábban 
nem volt még hagyománya. Különféle művészeti ágak összekap-
csolásával a sárréti közösség településeinek bevonásával, különböző 
helyeken és időpontokban rendezni zenei programokat. A zenei ese-
ményeket két hét időtartamban osztottuk el, és a két hét idejére két 
képzőművészeti alkotótábort szerveztünk. Tisztában voltunk vele, 
hogy a programsorozat tartalma miatt nem számolhatunk nagyon
nagyszámú érdeklődőre, ennek ellenére úgy gondolom várakozásain-
kon felül valósultak meg rendezvényeink.

Május 30- és június 3 között a szabadbattyáni Móricz Zsigmond 
művelődési házban a Pallay alkotókör művészeti táborával indult a 
rendezvénysorozat. Ennek a hétnek két zenei eseménye volt. Először 
június 1-én Kövi Szabolcs fuvolaművész különleges meditatív stílus-
ban íródott albumaiból állított össze egy órás műsort a szabadbattyá-
ni művelődési házban.  3-án az Úrhidai katolikus templom adott he-
lyet egy különleges zenei csemegének. Wasztl János orgonaművész,
zenetanár, a székesfehérvári Szent István bazilika kántora adott hang-
versenyt. Közreműködött Döbrössy Ágnes csellón. A két zenei rész 
között Fekete József „ Hit és költészet” címmel saját verseiből adott 
elő néhányat. A következő hét az úrhidai fafaragótáborral indult, 
majd 8-án Sárkesziben Pánti Anna operaénekes koncertezett, 11-én 
pedig a záró rendezvény a Nádasdy kastélyban kiállítással kezdődött, 
majd népzenei és néptánc műsorral végződött. Szeretnék köszönetet
mondani mind azoknak, akik minden programunkon részt vettek, 
elsősorban az Úrhidai Nyugdíjas Egyesület tagjainak, akik minden 
zenei eseményen képviselték a közösséget.

Karateklub élete
Nagykanizsán ke-

rült megrendezésre 
2011. április 16-án 
a VI. Sensei Safar 
Shoto Cup, ami egy 
újabb fontos nemzet-
közi karate verseny 
volt egyesületünk 
életében. 

A versenyen, ame-
lyet csak barna- és feketeöveseknek rendeznek meg biztosította a 
nézőknek, hogy minőségi, magas színvonalú kata bemutatókat és 
küzdelmeket láthatnak a nap folyamán. A 3 nemzet – magyar, német 

és román – karatékái között szép számmal 
akadtak világklasszis versenyzők is, akik 
sokszor megnehezítették a többiek érem-
szerzési lehetőségeit.

A SO TO KARATE KAN KSE-t Soós 
Tamás bíróként, míg Galló Dominik Nán-
dor versenyzőként képviselte, aki fi atal 
kora ellenére meglepően jó versenyzés-
sel szerezte meg első nemzetközi helye-
zéseit. Az egyéni formagyakorlatban és 
küzdelemben elért 3. és 2. helyezéssel 
elnyert kupák megérdemelten kerültek 

karatékánk kezébe.
A Veszprémi Shotokan Karate Club 2011. május 21-én, Nemesvá-

moson rendezte meg első versenyét, a Vámos Kupát. A versenyen, 
ami egy kicsit családiasra sikeredett 6 egyesület 79 karatékája lépett 
tatamira.

A versenyt a legfi atalabbak kezdték, majd sorban következtek a 
többiek korcsoportonként. Az életkor előre haladtával nehezedtek a 
bemutatott formagyakorlatok és élesedtek ki a küzdelmek. A válo-
gatott edzésen, résztvevő karatésainkon meglátszott az újfajta kumite 
felkészülés intenzitása, mert bátrabban és technikásabban küzdöt-
ték le sorban ellenfeleiket. Az egyéni versenyszámok lebonyolítása 
után következtek a csapatok küzdelmei. Itt sportolóink először csapat 
formagyakorlatban az együtt végzett szinkronmozgást mutatták be a 
bíróknak, majd egymást buzdítva csaptak össze ellenfeleikkel kumite 
versenyszámban. 

Tehetségének és 
tudásának teljes be-
dobásával hajtotta 
végre mindenki a 
feladatát. A tavaszi
versenyszezon utol-
só állomásán is 
ügyesen küzdötték 
le karatékáink az 
előttük levő aka-
dályokat. A SO TO 
KARATE KAN KSE 13 karatékával képviseltette magát a verse-
nyen, akik 7 arany, 11 ezüst- és 7 bronzérmet szereztek. Soós Tamás 
karate oktató elnyerte: A Korcsoport Legeredményesebb Versenyzője 
címet és az ezzel járó kupát.

Gondolatok a polgárőrség terveiről
Horváth Máté az egyesület frissen megválasztott elnöke szerint 

egy közel negyvenfős polgárőr egyesülettel el tudnánk érni, hogy 
havi tagjainkra jutó egy-két szolgálattal, minden nap jelen tudnánk 
lenni a településünkön. Ezt kívánatosnak tartjuk, mert csak ezzel 
a gyakorisággal tudnánk leszorítani az évi 30-40 bűneset számát. 
Alapvetően az éjszakai jelenlétet célozzuk meg, mert ekkor közsé-
günkben nincs mindig rendőrjárőr, rendőri felügyelet Ki szeretnénk 
használni a helyzeti előnyünket, mi szerint polgárőreink a község 
polgárai közül kerülnek ki. Jól ismerik helybéliek gondjait, prob-
lémáit és készek ezek megoldásában közreműködni. Olyan alapvető 
információkkal bírnak és bírhatnak polgárőreink a potenciális és 
bekövetkezett bűncselekményekről, melyek nagyban megkönnyít-
hetik a bűnüldöző szervek munkáját. Ebből következően szoros 
együttműködésre törekszünk a rendőrséggel, a vám-és pénzügyőrség 
nyomozó hatóságával, a katasztrófavédelemmel, ezen belül a 
tűzoltósággal és a polgárvédelemmel is. Jó kapcsolatokat kívánunk 
ápolni a falu valamennyi civil szervezetével. 

Kezdeményezni fogunk egy civil fórumot, az együttes érdekek 
érvényesítése végett. Nyitottak vagyunk mindenkinek az irányá-
ban, aki a településünk épülése, gyarapodása, polgárai komfort és 
biztonság érzetének javítása érdekében tevékenykedni kívánnak! 
Szeretnénk az általános iskolánkkal, az óvodával és a nyugdíjas 
klubbal, a nyugdíjasokkal kiemelten együttműködni. A gyermekek 
és az időskorúak a gyengék, az elesettek, ők szerepelnek a poten-
ciális elkövetők célkeresztjében. Ők azok, akik fokozott védelemre 
szorulnak. A tisztújító közgyűlést követően civil szervezetünk cég-
bírósági bejegyzése már meg is megtörtént. Felvettük a kapcsolatot 
településünk körzeti megbízottjával, a Fejér Megyei és az Országos 
Polgárőr Szövetséggel.

Köszönöm a fi gyel-
müket! Örömömre szol-
gált, hogy tájékoztathat-
tam Önöket, községünk 
polgárait az Úrhidai 
Polgárőr Egyesület meg-
alakulásáról, a főbb jövő 
béli terveinkről!



112011 JÚNIUS

AUTÓMENTÉS
0-24 óráig

Az egész ország területén 1 órán belül,
   Úrhidaiaknak jelentős kedvezmény!

 06-20-200-30-30
LAKÁS, KÖTELEZŐ ÉS CASCO BIZTOSÍTÁS

06-20-20-80-500     06-20-922-2-220     22-502-730

TACHOGRAF ILLESZTÉS, JAVÍTÁS, ADATLETÖLTÉS
06-20-922-2-229     06-20-334-9956

Ismét erőemelő Európa bajnok
Kozák László!

Június 12-19. között rendezték meg Egerben a GPC szövetség 
Európa bajnokságát. 22 országból mintegy 500 fő gyűlt össze és 
mérettette meg magát. Jelen volt településünk egyik lakosa is aki már 
címvédőként érkezett a helyszínre, és most elmeséli, hogy zajlott a 
verseny:

Ez a verseny egy féléves felkészülés lezárása volt. Vasárnap reggel 
fél 10 kor kezdődött a megpróbáltatás guggolással. 300 kg-on fejez-
tem be, de sajnos ez nem a maximum volt, csak biztonsági okokból 
ezen a súlyon maradtam.

Következett a fekvenyomás. Sajnos ez sem úgy alakult, ahogy én 
akartam. 200kg volt az érvényes gyakorlat, 215kg-ot kinyomtam, 

viszont hozzáértem 
a súlytartó villához.

Az utolsó gya-
korlat a felhúzás 
volt, ami a kedvenc 
gyakorlatom! Ennél 
300kg-ig jutottam.

Összességében 
részben örülök a 
teljesítményemnek, 
részben nem va-
gyok meg elégedve 
magammal. Ez a verseny is egy újabb tapasztalatszerzés volt, amit 
később igyekszem kamatoztatni.

Az összetett 800kg-os teljesítményemmel sikerült elnyernem a 
kategóriám junior európa bajnoki címét és a junior abszolút har-
madik helyet.

Köszönöm a segítséget mindenkinek, aki mellettem állt!

Hirdessen
az Úrhidai Hírekben!

 
 1/1 oldal 10.000 Ft 1/4 oldal 3.000 Ft
 1/2 oldal 5.000 Ft 1/8 oldal 2.000 Ft

Bruttó áron

Hirdetésfelvétel: Polgármesteri hivatalban



A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási 
rendje: 
 
Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-15.30 óráig 
Kedd: nincs ügyfélfogadás 
Szerda: 13.00-17.00 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8.00-11.00 óráig
Tel./fax: (22) 364-514

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

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

Falugazdász fogadónapja:
Balázsik Zsófi a
Hétfő: 8.00-10.00 óráig
Telefon: (30) 698-9103

Gyermekjóléti szolgálat ügyfélfogadási 
rendje:
Dániel Dóra
Az úrhidai polgármesteri hivatalban:
Szerda 8.00-10.00 óráig
Tel.: (22) 364-514
Székesfehérvár, Tolnai u. 10. szám 
alatt:
Csütörtök: 12.00-16.00 óráig
Tel.: (22) 202-400

Családsegítő szolgálat ügyfélfogadási 
rendje:
Szoboszlay Renáta
Az úrhidai polgármesteri hivatalban:
Hétfő 10.00-12.00 óráig
Tel.: (22) 364-514
Székesfehérvár, Sütő u. 12. szám alatt:
Péntek: 08.00-13.00 óráig
Tel.: (22) 202-400

Védőnő rendelési ideje:
Soósné Fekete Éva
Tel.: (22) 789-745;  +36 (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. Bíró János
Tel.: (20) 823-6457;   (22)786-886
Hétfő: 08.00 - 12.00 óráig
Kedd: 14.00 - 18.00 óráig
Szerda: 08.00 - 11.00 óráig
Csütörtök: 13.00 - 16.00 óráig
Péntek: 08.00 - 12.00 óráig
Várandós tanácsadás: (bejel.. 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
Péntek: 7.00-13.00 óráig
Városkörnyéki ügyelet:
Orvosok Háza
Székesfehérvár, Seregélyesi út 17.
Tel.: (22) 501-220

Fogorvosi ügyelet:
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. Somogyi Lajos tel: (22) 363-117
Szabadbattyán, Széchenyi u. 16/a.

Gyógyszertár nyitva tartás:
Hétfőtől-péntekig: 8-16 óráig
Tel: (22) 789-195

Könyvtári nyitva tartás:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig
Szerda: 14.00-17.00 óráig

A posta nyitva tartása:
Hétfő-péntek: 08.00 - 12.00 óráig
 12.30 - 16.00 óráig
Szombat: Zárva
Tel.: (22) 787-402

E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató 
Zrt.
Győr, Kandó Kálmán út 11-13.
Ügyfélszolgálat: 06-40-220-220
Hibabejelentés: 06-40-330-330
Közvilágítás hibabejelentő:
 06-40-330-330

E.On Dél-dunántúli Gázszolgáltató Zrt.
Székesfehérvári Régió
Székesfehérvár, Királysor 1/a.
Hibabejelentés: 06-40-404-040

Építésügy Szfvár, Polgármesteri Hivatal
Városház tér 1. fsz.
Tolvaj Botond
Építésigazgatási Iroda (22) 537-174
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 13-00-15.00 óráig
Szerda: 8.00-12.00, 13.00-18.00 óráig
Péntek: 8.00-12.00 óráig

Lakossági Szennyvízszippantás:
ÓZON KFT. Szfvár. Várfok u 1
Tel: 22/ 315-307, 505-320

Segélyhívók: Rendőrség: 107
                      Tűzoltók: 105
                      Mentők: 104

FELELŐS KIADÓ: SZIBEN-COLOR KFT. - ÚRHIDA, ZRÍNYI U. 10.
SZERKESZTŐSÉG: ÚRHIDAI POLGÁRMESTERI HIVATAL, TEL,/FAX: (22) 364-514

8142 ÚRHIDA, KOSSUTH L. U. 66. • Úrhida Község hivatalos honlapja: WWW.URHIDA.HU
TÖRDELÉS: VARSÁNYI LÁSZLÓ • NYOMDAI MUNKÁK: SZIBEN-COLOR KFT.

IX. Úrhida Napok
2011. augusztus 12-13-14.

PROGRAMTERV:
2011. augusztus 12. (péntek):
 Tájház:
 18 00 óra Megnyitó
 Képzőművészeti kiállítás
   
 Levente tér:
 20 00 óra Hastáncosok műsora
 20 30 óra End Of Paradise együttes műsora
 21 30 óra EVM együttes műsora
 23 00 óra Disco

2011. augusztus 13. (szombat)
 Futballpálya:
 08 00 óra XII. Úrhida Vándorkupa futballtorna
 Levente tér:
 VI. Úrhidai Csülök fesztivál
 Főzőverseny /mindegy mit csak csülökből/
 Játékos vetélkedők

 Toldi verseny
 13 00 óra Ebéd, 
 14 00 óra Díjátadás
   
10-órától Egészségmegörző programok a rendezvénysátorban

 13 00 óra XIV. Kistérségi Nyugdíjas találkozó
 16 00 óra Tehetséges fi ataljaink bemutatkozása
 18 00 óra Operett összeállítás
 19 00 óra Karaoke Party Dorinával
 20 30 óra Márió a harmonikás műsora
 22 00 óra Tűzijáték
 22 00 óra Pálya bál kifulladásig. 

Egész nap ingyen légvár a gyerekek részére!

2010. augusztus 14. (vasárnap)
 Futballpálya: 
 10 00 óra Póni díjugrató verseny


