
        
 

 
 

VIII. Úrhida Napok 
 

A képviselő-testület az UMVP IV. tengely keretében, (LEADER program) 
pályázatot nyújtott be a 2010. évi ÚRHIDA NAPOK programsorozat 
megvalósítására. 
 
Az Úrhidán lebonyolításra kerülő különböző kulturális programok között 
kiemelkedő és méreteit tekintve a legnagyobb az Úrhida Napok 
rendezvénysorozat. Az augusztus 13-14-15-én megvalósuló sokszínű, különböző 
korosztályokat megszólító és igen változatos, vidám rendezvényen mindenki 
megtalálhatja a maga számára jó és tartalmas programot. Az előkészítő és 
szervezőmunkában és a rendezvény megvalósításában az úrhidai civil 
szervezetek és az egyházközség munkája meghatározó jelentőségű. 
 
Az önkormányzat védnöksége alatt, az idei évben az Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program IV tengely keretéből támogatott rendezvényt már 
nyolcadik alkalommal valósítottuk meg és úgy gondolom, hogy sikeres és 
kellemes kikapcsolódást jelentett minden kedves úrhidai és hozzánk ellátogatott 
vendég számára.  
13-án pénteken a hagyományainknak 
megfelelően a Tájházban nyitottuk meg a hétvégi 
rendezvénysorozatot. A családias jelegű 
megnyitón az érdeklődők a nyugdíjas klub 
tagjainak munkáiból rendezett kiállítást nézhették 
meg. Este a rendezvénysátorban a Kőszárhegyi 
Orientális Hastánccsoportot követően, a Sárga 
Taxi együttes műsorán szórakozhatott a 
nagyérdemű. Majd a fiatal generáció 
szórakoztatására DISCO zárta a programot. 
Időközben az időjárás sajnos mindenkit a sátorba 
kényszeríttet, de a mostoha körülmények nem 
befolyásolták a nagyszerű hangulatot és kora 
hajnalig folyt a tánc. 



A falunapok súlypontja 14-én szombaton volt, amikor a sportpályán valamint az 
iskola udvaron egyidejűleg folytak a programok. Az ötödik alkalommal 
meghirdetett Csülökfesztiválon 16 csapat mérte össze főző tudományát. A 
hivatalos zsűri, akinek vezetője Ónodi Ferenc volt, a győztesnek az „Úrhidai 
bokacsont” csapatát jelölte. A finomabbnál finomabb ételeket mindenki 
megkóstolhatta egy jelképes összeg ellenében, ami egyben felajánlásnak is 
számított, a Tájháznál található pince felújítási munkálatainak 
megvalósításához. Az adományokból közel 120 ezer forint jött össze.  
 

 
 

Az Úrhida Kupa labdarúgótorna immár nemzetközi jelleget öltött, köszönhetően 
az Erdélyi Marosludas csapat nevezésének. Ebben az évben a vándorserleget az 
Úrhidai Öregfiúk csapata vitte el.  
A rendezvénysátorban 11-órakor kezdődött a már szintén hagyományosnak 
tekinthető kistérségi nyugdíjas találkozó. A meghívott sárkeszi, sárszentmihályi 
és nádasdladányi nyugdíjas szervezetekkel együtt a házigazda Úrhidai 
Nyugdíjas Egyesület műsorával kezdődött a baráti találkozó. Az ebédet 
beszélgetés, vidám szórakozás és tánc követte.  
 

 



 
A délutáni műsorban a Sárrét Néptánc együttes és a Pengetős Citera együttes 
szerepelt a felállított színpadon. Ezt követően a veszprémi színház két ifjú 
tehetséges énekese adott elő híres operettekből részleteket. A fülbemászó 
dallamok hatására a közönség néhány tagja még táncra is perdült.  
A hallgatóság nagy izgalommal várta az Irigy Hónaljmirigy csapatát, aki 
fergeteges hangulatot varázsoltak a sátorba. Mindenki egy emberként énekelte 
velük az ismert paródiákat. A jó hangulatot tovább biztosította a Capuccino 
együttes mulatós műsora. Éneklésben és táncban a közönség részéről most sem 
volt hiány.  
15-én lovas és hagyományőrző programokkal folytatódott majd fejeződött be az 
Úrhida Napok rendezvénysorozat.       
Reméljük, mindenki jól érezte magát aki részt tudott venni a programokon. 
Köszönjük a környéken lakok türelmét a közlekedési nehézségekért és az 
esténként előforduló erősebb hanghatások miatt.  Szeretnénk a segítségüket 
megköszönni mindazoknak, akik bármi módon hozzájárultak a rendezvény 
sikeres lebonyolításához. 
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2010. augusztus 13. 
 
Péntek:  
 Tájház      18 óra Megnyitó 

       Képzőművészeti kiállítás  
   Iskolaudvar 20 óra Orientális Tánccsoport műsora 

       21 óra Sárga Taxi együttes műsora 
       22 óra Disco 

 
2010. augusztus 14.  
 
Szombat: Futballpálya:    08 óra XI. Úrhida Vándorkupa futballtorna 
 Iskolaudvar:   08 óra  V. Úrhidai Csülök fesztivál 
              Főzőverseny /mindegy mit csak csülökből/ 
     Játékos vetélkedők 
     09 óra Egészségmegőrző programok 
      13 óra Ebéd,  
          14 óra Díjátadás 
          Karate bemutató 
 Rendezvénysátor: 12 óra XIII. Kistérségi Nyugdíjas találkozó 
     16 óra Pengetős Citera együttes műsora 
                             Sárrét Néptánc együttes műsora 
                                 17 óra Operett összeállítás 



      19 óra Irigy Hónaljmirigy együttes műsora 
      21 óra Capuccino együttes műsora 
      22 óra Pálya bál  
 

Egész nap ingyen légvár a gyerekek részére! 
Reptér: kedvezményes családi sétarepülés. 

 

2010. augusztus 15. 
 

Vasárnap:     Iskolaudvar: 10 órától ingyenes lovagoltatás és lovas programok 
    14 órától hagyományőrző íjász és lovas bemutatók 
 


