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ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Úrhidai polgárok!
Beszámoló a 2008. március 26-án tartott képviselő-testületi
ülésen történtekről:
Úrhida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
• megtárgyalta és elfogadta az intézmények 2007. évi IV. negyedéves költségvetés előirányzat módosításait, napközi és
menza térítési díj változásait.
• az Aranymérleg Gyógyszertár vezetőjének a kérelmét megismerte és 2008. április 1-től az úrhidai fiók gyógyszertárként szolgáló helységet térítésmentes használatba adja 2008.
december 31-ig.
• 60 db vízkontingenst vásárol Nádasdladány Községi Önkormányzatának Képviselő-testületétől 100.000.-Ft + áfa értékben.
• a székesfehérvári és a kőszárhegyi vízbázist összekötő vezeték elkészülte esetén 400 db ivóvízkvótára nyújtja be igényét a FEJÉRVÍZ ZRT. felé.
Beszámoló a 2008. április 23-án tartott képviselő-testületi ülésen történtekről:
Úrhida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
• az intézmények 2007. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót
megtárgyalta és elfogadta.
• az ÁMK 2007. évi úrhidai intézményeket érintő pénzmaradvány felhasználásának lehetőségét megtárgyalta és az
óvodai harmadik csoport kialakításának céljára elkülönítette.
• megismerte és elfogadta a Gyermekjóléti Szolgálat szakmai
beszámolóját, az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 2007. évre vonatkozóan.
• a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett KDRFT/HÖF/CÉDE/2008 támogatására pályázatot
nyújt be, a Kossuth utca járda és csapadékvíz elvezetés tervezési költségeire.
• a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett KDRFT/HÖF/CÉDE/2008 támogatására pályázatot
nyújt be, Úrhida Község, Nefelejcs, Szüret és Ady utcák
útépítésére.
Beszámoló a 2008. május 13-án tartott képviselő-testületi
ülésen történtekről:
Úrhida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
• a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett KDRFT/HÖF/CÉDE/2008 támogatására pályázatot
nyújt be Úrhida Község Vízhálózat fejlesztése érdekében, a
településen tapasztalható nyomásproblémák megoldására.

A képviselő-testület által elfogadott és a KDOP-2007-5.2.1
pályázatra benyújtott EGÉSZÉGCENTRUM látványterve.
Beszámoló a 2008. június 4-én tartott képviselő-testületi ülésen
történtekről:
Úrhida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
• a vízrákötési jogdíj árát bruttó 130.000 Ft összegben állapítja meg.
• megismerte és elfogadta a Székesfehérvári Rendőrkapitányság Úrhida községet érintő 2007. évi munkájáról szóló
beszámolót.
• 2008. július 1-től, 2008. december 31-ig Máthé János úrhidai lakost bízta meg a Polgármesteri Hivatal rendszergazdai
feladatainak ellátásával.
• az ÁMK Napközi Otthonos Óvoda 3. csoport kialakítása
érdekében 1 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka felvételét
kezdeményezi 2008. szeptember 1-től.
• Úrhida 467/1 és 475/6 hrsz-ú földrészletekből összeálló
utcát Avar utcának nevezi el.
Beszámoló a 2008. június 18-én tartott képviselő-testületi
ülésen történtekről:
Úrhida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete:
• úgy határozott, hogy a KDOP 5.2.1. „Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése”
támogatására pályázatot nyújt be.
A pályázat célja: Úrhida Egészségcentrum építése.
Bognár József
polgármester
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Tisztelt Úrhidai polgárok!
A pollenallergia egyre súlyosabb egészségügyi és az életminőséget kedvezőtlenül befolyásoló probléma. Nemcsak Magyarországon, de Európa más országaiban is növekszik az allergiás
megbetegedések száma. Nálunk a lakosság 20%-a szenved valamilyen 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 elvárható és szükséges környezeti állapot megőrzését.
A feladatok címzettje alapvetően a termőföld-tulajdonos (ingatlantulajdonos), illetőleg a használó.
Nagyon sok múlik a megelőzésen, helyes művelési technológián, 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 fokozottabban ügyeljenek arra, hogy a földterületeik gyommentesek és
parlagfűmentesek legyenek.
A képviselő-testület 22/2000. (12.21.) számú rendelete a
közterületek tisztántartásáról 4§(1) bekezdése szerint:
Az ingatlan tulajdonosa – kezelője, bérlője, használója – köteles gondoskodni:
• az ingatlan előtti járda (járda hiányában egy méter széles
területsáv, 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 gondozásáról, karbantartásáról
• beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról, gyommentesítéséről,
• telekingatlanról a járdára és az úttest fölé, annak űrszelvénybe benyúló ágak, bokrok megfelelő nyeséséről.
Dancs Norbert
jegyző

TISZTELT
ÚRHIDAI LAKOSOK!
Tájékoztatom Önöket, hogy a falu gyógyszertárának
megszűnése miatt megnyitottam kézipatikámat a rendelőben, melynek nyitva tartása megegyezik a rendelési
idővel. A kézipatikában a vényköteles gyógyszerek
mellett vény nélküli termékek is kaphatók.
A várakozási idő csökkentésére továbbra is ajánlom az
előjegyzési rendszer használatát, mely a telefonos lehetőség mellett kiegészült az internetes előjegyzési lehetőséggel.
Ez elérhető: www.ek.blogter.hu.
2008. 06. 23-tól hivatásos jogosítványokat is érvényesítek.
Köszönöm azon lakosok megtisztelő érdeklődését, akik a
cukorbetegek diétájáról tartott előadáson részt vettek.
Remélem, sok hasznos ismerettel gazdagodtak.
A különböző betegségek esetén végzett szűrővizsgálatok
segíthetnek a betegség időben történő felismerésében és
gyógyításában. Augusztusban a falunap keretében több
szűrővizsgálatot is tervezek.
Köszönöm a hozzám bejelentkezett emberek bizalmát!
Jó egészséget kívánunk minden lakosnak!
Dr. Bíró János és Jánosiné Farádi Tünde.
Emlékeztetőül a rendelési idő:
H-Sz-P 08-12, K: 14-18 Cs: 12-16.

FELHÍVÁS
2008. szeptember 22-én
(hétfőn)

lomtalanítást
szervezünk a Vertikál ZRt.
közreműködésével.
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ÓVODÁNK HÍREI
A 2008/2009-es nevelési évre 27 gyermeket írattak be intézményünkbe. Közülük 23-an kiscsoportos korúak, ők szeptember
15 után folyamatosan érkeznek az óvodába, miután betöltik a
3. életévüket.
A beírt gyermekek száma így 82 főre emelkedett. Természetesen év közben még érkezhetnek és távozhatnak is tőlünk, de ez
a létszám stabilnak mondható, fel kell készülni a férőhelyek
bővítésére.
Az úrhidai Képviselőtestület 2008. június 4-i ülésén meghozta
döntését, melynek értelmében beindítjuk 3. csoportunkat, 1
óvodapedagógussal és 1 dajkával. Ennek nagyon örülünk, hiszen eddig 2 csoporttal működtünk, nagyon szűkös körülmények között.
A szülők kérésének eleget téve Anyák-napi ünnepséget tartottunk április 30-án a Katica csoportban, majd május 6-án a
Gomba csoportban.
Pedagógiai nézeteink szerint a 3-6 éves korosztályt nem szabad
leterhelni az állandó felkészüléssel, műsorokkal. Hiszen nekik
még a játék a lényeg. Az anyák napi műsor után pedig rögtön
az évzáró és a ballagás következett, amire szintén intenzíven
készültünk.
Közben azért szakítottunk időt a kikapcsolódásra is. Május 15én a Katica csoport látogatott el a szabadbattyáni pékségbe,
május 19-én pedig a gomba csoport. Szeretettel vártak bennünket és megkóstolhattuk a frissen kisült ropogós zsemlét. Láthattuk a dagasztógépet, a nyers kenyértészta útját az aranybarna kisülésig. Élményeinket azután lerajzoltuk és elküldtük a
pékségbe. Ma már az üzem falát díszítik az alkotások.
Május 17-én, szombaton jótékonysági bált szerveztünk az
óvoda javára. Sajnos a 70 óvodás közül csak 7 gyermek szülei
vettek részt a mulatságon, illetve segítettek termet díszíteni, a
büfében árulni, asztalokat, székeket rakodni és takarítani.
Nekik köszönjük!
Persze nem csak szülőket vártunk, de elsősorban rájuk számítottunk, hiszen az ő gyermekeik javára fordítjuk a bevételt. Ez
a bál épp, hogy nem lett ráfizetéses. Reméljük, ez talán azzal
magyarázható, hogy nem hirdettük meg eléggé a rendezvényt,
és nem az érdektelenségnek. Ha csak mindenki hozott volna
egy apró tombolatárgyat, vagy egy tálca sütit a büfébe, esetleg
pártolójegyet is vett volna, ha nem tud eljönni (ezt egyetlen egy
szülő tette meg!) már sikeresebb lett volna a rendezvény.
Hibáinkból tanulva a későbbiekben máshogy próbáljuk bevenni
a szülőket, aktiválni másokat is, nem mindig ugyanazokat, akiket szinte már kérni sem kell. Ezúton kérjük az „új szülőket”
hogy majd ők is vállalkozzanak bátran, segítsenek Nekünk
hasonló helyzetekben, hiszen a gyerekekért tesszük.
Az idén a jótékonysági rendezvények, vásárok bevételeiből udvar parkosításra, kirándulásra, mese előadásra, bohócra költöttünk.

Május 24-én, szombaton gyermeknapot tartottunk a falu sportpályáján. Az idén szerencsére még az időjárás is kegyes volt
hozzánk. Gyönyörű napsütésben szórakoztak a gyerekek a rendezvényen, ugráló-várban, bábelőadáson, bemutatókon és még
sok más helyszínen.

Ugyancsak még május hónapban Darázsné Marika néniéknél
néztük meg az állatokat, láttunk lovat, birkákat, tehenet, bocit,
kutyákat, csüngő hasú malacot.
Ezzel még nem ért véget a gyermeknap. Május 29-én, csütörtökön óvodánkba is ellátogatott Sajti-pajti bohóc. Egész délelőtt
szórakoztatta a gyerekeket, lufit hajtogatott nekik.
30-án pénteken délelőtt a Cifratornyú mesevár című előadást
néztük meg az alsó tagozatos iskolásokkal együtt a Polgármesteri Hivatal nagytermében. Azután izgatottan készültünk a délutánra. Évzáró műsort adtak a kicsik, a középsősök elbúcsúztak
a nagyoktól, a nagyok pedig az óvodától. Az ünnep végén
galambok szálltak fel udvarunkról, jelképezve, hogy gyermekeink is kiszállnak az óvodai fészekből.
Megköszöntük Kubikné Katinak áldozatkész munkáját a szülői
szervezetben. Harmadik fiú gyermeke ballagott el most, ez alatt
a 10 év alatt mindig lehetett rá számítani.
Ezek után kezdődhet az önfeledt nyaralás, pihenés. Mi ezt már
meg is kezdtük június 9-én, amikor Martonvásárra mentünk
kirándulni. Megcsodáltuk a kastély-parkot és ellátogattunk a
baba-múzeumba.
Szeptemberben már egy csoporttal bővülten, újult erővel kezdjük a 2008/2009-es nevelési évet.
Mindenkinek jó pihenést, jó nyaralást kívánunk!
Spánitzné Pásztor Andrea
intézményegység-vezető

ISKOLÁNK HÍREI
Az előző számban beszámoltam az ÁMK Géza Fejedelem
Általános Iskolában történtekről március végéig. Április hónap
programjait magyartanárunk, Leitner Tamásné szervezte. A
hónapban 16-án házi vers és prózamondó versenyt szerveztünk.
Az 1. és 2. osztályból első helyezett lett Szabó Raul, a 3. és 4.
osztályból Váradi Márk, az 5-6. osztályból Mucsi Gergely és a
7-8. osztályból Bakos László. Április 18-án a hagyományokhoz
híven Ki mit tud műsorunkat rendeztük meg, Leitner Tamásné
Viki néni szervezésével. Az előadás közel felét a már több éves

hagyománnyal rendelkező, sikeresen működő táncszakköröseink műsora tette ki. E mellett a népi játékos és furulya szakköröseink is bemutatkoztak és természetesen énekkarosaink most
sem maradtak ki. Kubik testvérek citerajátékukat mutatták be.
Hagyományosan az osztályaink is egy-egy, többségében jókedélyű műsorral készültek. Áprilisban 29-én délután még
csoportos mozilátogatást is szervezett Viki néni.
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ISKOLÁNK HÍREI
Az évenként megrendezett vásárral egybekötött csiga, kagylókiállítás április 28-29-én volt az önkormányzat dísztermében. A
kiállított élőlény vázak egy kis részéből az iskola folyosóján
láthatnak állandó kiállítást. Április 30-án tartottuk a Pentelei
Parkerdőben akadályversenyünket Kissné Körmendi Elvira
tanítónő szervezésében. Az állomásokon a madarak és fák
napja jegyében az élővilággal kapcsolatos változatos, érdekes
feladatokat kellett az ügyességi feladatok mellett megoldaniuk
tanulóinknak.

Április végén tartottuk az osztályonkénti helyesírási versenyünket. Első helyezéseket az alábbi tanulóink érték el: Császár
Elena, Farádi Tamás, Filkorn László, Király Eliza, Székely
Tamás, Podhorszki Lúcia, Róth Szabolcs, Szabó Enikő.
Május elején a hagyományokhoz híven az anyák napját osztálykeretben tartottuk osztályfőnökeink vezetésével. Május 15én rendeztük meg Kissné Skultéty Viktória szervezésében a német nyelvi háziversenyünket. Az 5-6. osztályból Császár
Bianka lett az első, míg a 7-8. osztályból holtversenyben
Müller Alexandra és Szabó Enikő szerezte meg az első helyezést. Május 23-án Herend és környékére (Cseszneki vár, Bakony túra) kirándultak a felsőseink, az alsósok év végi tanulmányi kirándulását június 6-án szerveztük Kápolnásnyék és
környékére (Velence, Gárdony, Pákozd).

Május 30-án délelőtt a Kis Tücsök meseszínpad az alsósoknak
és az óvodásoknak a Cifratornyú mesevár című zenés játékát
mutatta be.
Május 24-én tartottuk a faluval közösen gyermeknapunkat. Hagyományos, óráról órára változó ügyességi versenyeink, szellemi vetélkedők, játékok mellett futballtorna, lovaglás, kézmű-

ves foglakozások, játszóház, arcfestés, henna és karate- és
aerobicbemutató, ugrálóvár, bohóc színesítette programjainkat.
A délután folyamán volt még papírsárkány röptetés, sólyombemutató, „cukoreső”.
Az utolsó tanítási napunk június 6-a volt. A ballagás és tanévzáró ünnepségünket június 13-án tartottuk. Az ott elhangzottak
közül a tanévre vonatkozó néhány fontos dolgot kiemelnék. Tíz
nyolcadikasunk ballagott el tőlünk, osztályfőnökük Kissné
Skultéty Viktória tanárnő vezetésével. A nyolcadik osztályosok
pályaválasztása eredményesen zárult. Nagy örömünkre minden
tanulót felvettek valamilyen középiskolába a rendes felvételi
eljárás keretében. Tanulónk 100%-át vették fel az általuk első
vagy második helyen megjelölt középiskolába, az első helyen
megjelölt iskolába 8 tanulót, a második helyre 2 főt.
Iskolánk tanulmányi átlageredménye magas: 4, a felsőben 3,85.

Külön kiemelném itt is, akikre büszkék lehetünk tanulmányi
vagy versenyeredményük, magatartásuk vagy szorgalmuk
miatt. Munkájukat egy-egy könyvvel és oklevéllel jutalmaztuk.
Az első osztályból Nagy Friderika, Rudniczai Kira és Székely
Péter, a második osztályból Brownwood Esther, Farádi Tamás
példamutató magatartása és kiváló tanulmányi eredménye miatt
kapott jutalomkönyvet. Rudniczai Kirát igazgatói dicséretben
részesítettük a sárszentmihályi hangosolvasás veresenyen elért
első helyezésért. A harmadik osztályból Filkorn Lászlót kiváló
tanulmányi eredményéért könyvjutalomban részesítettük, e
mellett igazgatói dicséretet is kapott a nádasdladányi matematika versenyen elért első helyezéséért. A negyedik osztályból
három tanuló ért el kitűnő eredményt Brownwood András,
Király Eliza és Váradi Márk. Az ötödik osztályból Farádi Pétert
a „TITOK” német nyelvi levelezős verseny országos döntőbe
jutásáért, a sárszentmihályi történelmi vetélkedőn csapatban és
a „Vidi szurkoló vagyok” rajzversenyen elért első helyezéséért
igazgatói dicséretben részesítettük. A felsőből Ács Ágnes,
Kozma Evelin és Langmár Melinda a sárszentmihályi történelmi vetélkedőn csapatban elért első helyezéséért igazgatói dicséretet kapott. A nyolcadik osztályból Brownwood Joshuát
könyvjutalomban részesült kitűnő tanulmányi eredményéért.
A szép eredmények mellett sajnos meg kell említenem a sikertelenségeket is. Ez évben csak 1 tanulónk kapott elégtelen osztályzatot egy tantárgyból, így javítóvizsgát tehet. Hetedik nyolcadik osztályosok vizsgái május 26-án lezajlottak, ahol változó
eredmények születtek. A nyolcadikasok irodalomból, a hetedikesek nyelvtanból teljesítettek a legjobban, 3,8 és 3,9 átlaggal.
Matematikából a hetedikesek teljesítettek jobban, közülük csak
5 főnek kellett szóbelizni, mert az írásbeli a többieknek négyes
vagy ötösre sikerült.
Ez évben a hiányzások átlaga 9 nap tanulónként, ami sajnos a
tavalyinál 3 nappal több. Kiemelném a legkevesebbet hiányzó
osztályokat. Az negyedik osztály 7,6 nap/tanuló, felsőben a
legkevesebbet hiányzott a hatodik osztály 8 nap/tanuló.
Nyári napközis tábort tartottunk az önkormányzattal és a civil
szervezetekkel közösen június 9-20-ig.
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Néhány közérdekű közlemény: A javítóvizsgát augusztus 26-án
9 órától tartjuk. A tankönyvek árát befizetni Csontos Jánosnénál az iskolában augusztus 28-29-ig, 8-tól 14 óráig lehet. A
tankönyveket a kifizetéskor átvehetik. Aki kedvezményes, ingyenes tankönyvre jogosult, a szükséges igazolást köteles hozni. Ügyeleti napunk nyáron augusztus 5-én csütörtökön 8-12-ig
lesz. Június 20-ig munkaidőben naponta az iskola nyitva tart.

A következő tanév első napja szeptember 1. hétfő. Az első
órában lesz a tanévnyitó ünnepség, ezért mindenki ünneplőbe
jöjjön. A többi óra osztályfőnöki lesz.
Mindenkinek kívánok jó pihenést a nyári szünetre, és a gyerekeket várjuk vissza kipihenten szeptember elején!
Liedermajer Heléna
intézményvezető

CIVIL HÍREK
Úrhidai Nyugdíjas Egyesület
Az Úrhidai Nyugdíjas Egyesület 1988-ban alakult és ebben az
évben ünnepelte fennállása 20. évfordulóját. Az hosszú évek a
közösséget egy jól működő egységes szervezetté kovácsolta
össze. A különféle rendezvények között meghatározó jelentősége van ez évek óta megrendezett nyári nyugdíjas találkozóknak, a szomszédos és távolabbi nyugdíjas közösségek közötti
szoros együttműködésnek. Az emlékek, a sok ismert régi dal, a
hagyományok és a régi értékek iránti tisztelet keltette életre az
egyesület ŐSZIRÓZSA népdalkörét. Jánosi Józsefné vezetésével működő együttes számos fellépésen és műsoron bizonyította nagyszerű tudását. Az együttes mutatta be és vitte sikerre
a évszázados hagyományokra épülő „Úrhidi lakodalmas”-t melyet utoljára ez év januárjában az álomesküvő kiállításon mutatott be a közösség kibővítve már nem csak nyugdíjasokkal.
Az énekkar ebben az évben is szerepel majd a Zichy ligetben
június 21-én megrendezésre kerülő Régiós szomszédolón, amelyen a megyéből számtalan énekkar, zenekar és tánccsoport
vesz részt.
Ebben az évben az Úrhida napok rendezvényei között augusztus 9-én szintén megrendezésre kerül a térségi nyugdíjas találkozó. Vendégeink között ebben az évben a Mátyásdombi és a
Csőszi Nyugdíjas Klubok kedves tagjait köszönthetjük majd. A
program során a bemutatkozó fellépéseket követően vendéglátás, tombola, zene, tánc teszi majd szórakoztatóvá a baráti
együttlétet, és a délutáni felvonulás a sportpályán zajló falunapi
forgatagban való részvétel teszi teljessé majd a napot.

Emma napi zarándoklat
(2008. április 12.)
Az Úrhidán élő emberek számára úgy gondolom fontos, a település történelmi múltjának és értékeinek kutatása, a fellelt
valamint meglévő értékeknek megóvása, megújítása és a
hozzájuk kapcsolódó emlékek megismertetése. A Szent Vendel
kápolna, igaz nem Úrhidához tartozó területen fekszik, ám mégis településünk múltjához kapcsolható, megbecsülést érdemlő
fontos, kortörténeti emlék, melyhez legendás történet fűződik.
A Szabadbattyán és Székesfehérvár között fekvő lankás
területet a XIX. Század második felében legelőként használták.
Egy pásztort valószínűleg az akkortájt még gyakori homoki
vipera megmart és az életét már nem tudták megmenteni. Az ö
emlékére Batthyány Emma Róza grófnő kápolnát építtetett,
melyet Szent Vendel – a pásztorok védőszentje – nevét kapta. A
szőlőket pusztító filoxéra járványt követően ez a terület homokos talajánál fogva nagyon alkalmasnak ígérkezett szőlőtelepítésre, és nagyon sok úrhidai gazda vásárolt itt a 1800-as évek
végén szőlőterületet. A kicsi kápolna és a mellette épült harangláb délben megkonduló harangja évtizedeken keresztül
jelezte a gazdák számára a napfordulót.
A szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház egyeztetve a településünk civil szervezeteivel katolikus és a református felekezetének vezetőivel, megszervezte, és hagyományteremtő szándékkal valósította meg április 12-én az „Emma
napi zarándoklat és megemlékezés”-t. A három települést
(Szabadbattyán, Úrhida, Sárpentele) érintő program emléket
állított Batthyány Emma Róza grófnő halálának 115. és a

szőlőhegy alapításának 125. évfordulójának. A rendezvényen a
zarándoklatot lovas fogatokkal valósítottuk meg a kápolnánál
pedig megemlékezésre és utána pedig néhány fonom falatra és
beszélgetésre is lehetőség nyílott.

Föld Napi szemétgyűjtés és növénytelepítés
(2008. április 22.)

Az iskola diákjai és az önkormányzat dolgozói csatlakoztak a
Magyar Közút által szervezett Föld Napi akcióhoz. A tanulók
szemetet gyűjtöttek a főút mellett és a településközpontban, az
önkormányzat dolgozói rendet tettek a hivatal épületének környezetében és az évek óta sivár virágágyást Kossovics András
tervei alapján beültették növényekkel.

Sárrét Majális és Fesztivál
(2008. május 1.)
A regionalitás, a közösségi összefogás, a civil szervezetek és az
önkormányzatok együttműködésének egyik fontos állomása az
a rendezvény, melyet május elsején Nádasdladányban rendeztünk meg, és amelynek megszervezésében és megvalósításában
nyolc település vállalt meghatározó szerepet. (Kőszárhegy,
Szabadbattyán, Úrhida, Sárszentmihály, Sárkeszi, Nádasdladány, Jenő és Füle) Sárrét Fesztivál és Majális címmel a településeken működő civil szervezetek, intézmények és önkormányzatok közös szervezéssel valósították meg az egész napos
vidám majálist. A rendezvény egységét a közös felvonulás a
színes délelőtti program, valamint a gazdag műsorral összeállított délután jelentette. Az elképzeléseink szerint minden évben
másik település ad majd otthont a rendezvénynek, ennek megfelelően a nap zárásaként a fesztivál vándorzászlaját a jövő
évben 1000 éves jubileumát ünneplő Úrhida vette át.
Köszönet illeti a rendezvény megszervezésében és megvalósításában részt vevő civil szervezeteket nevezetesen az Úrhidai
Nyugdíjas Egyesület, Harmónia Női Énekkar, Ifjúsági klub,
Női Torna Klub, Lovas Egyesület, Úrhidáért Egyesület tagjait.
Polyák István
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Kőszár-Hegymenet

Temető és tájház körüli közösségi munkák

(2008. május 10.)

(2008. május 17.)

A civil szervezetek és az egyházközség kezdeményezésére az
önkormányzat támogatásával, lakossági összefogás eredményeként megújult a temetőben a kápolnához vezető út. Délután a
Tájház környezetét is sikerült szebbé varázsolni. A munkában
megfáradt dolgozókat a Nyugdíjas Klub tagjai látták vendégül,
egy tál babgulyásra.
Az idei évben is többen csatlakoztak kerékpártúra keretében a
Kőszárhegyi Önkormányzat által a Fák és Virágok Napján
szervezett Kőszár-Hegymenet néven már hagyományosnak
mondható természet- és környezetmentő megmozduláshoz. A
rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet természeti értékeink megmentésére, és a vízbázis védelmére.

Köszönet mindazoknak, akik részt vettek a munkában!
Kérjük a temetőbe kilátogatókat, a szemetet a konténerbe
legyenek szívesek elhelyezni.
Bognár József

VI. Úrhida Napok
Augusztus 8-9-10.
Programtervezet
Péntek:

Tájház
18 óra Megnyitó
Képzőművészeti kiállítás
Futballpálya
20 óra Disco

Szombat: Futballpálya
8 óra IX. Úrhida Vándorkupa futballtorna
III. Úrhidai Csülök fesztivál
Főzőverseny (mindegy mit csak csülökből)
Játékos vetélkedők
13 óra ebéd,
Önkormányzat nagyterem
13 óra XI. Kistérségi Nyugdíjas találkozó
16 óra Nyugdíjas találkozó résztvevőinek felvonulása a futballpályára
Futballpálya
17 óra Nyugdíjasok műsora
18 óra Úrhida Községi Önkormányzat által alapított kitüntetések átadása
19 óra Tehetséges fiataljaink bemutatkozása
21 óra Payer András műsora
22 óra Pálya bál kifulladásig.

Egész nap ingyen légvár a gyerekek részére!
Reptér: kedvezményes családi sétarepülés.
Lovaglási lehetőség.
Vasárnap: Futballpálya
Búcsú

Az ÚRHIDANAPOK részeként a szombati napon kerül
megrendezésre a Csülökfesztivál elnevezésű főzőverseny,
Úrhidai
Lakodalmas
amelyre várjuk
csapatok jelentkezését (baráti társaságok,
utcák képviselői, vagy családi csapatok). A tavalyi évben is
nagy sikert aratott versenyen 24 csapat kb. 800 adag ételt
készített.
A szervezők úgy gondolták, hogy a tavalyi évhez hasonlóan főzőversenyen elkészített ételekért adagonként szimbolikus 300 Ft-ot kellene fizetni, amely magában foglalja a
rendezők által biztosított evőeszközöket, tányért, kenyeret.
Ennek a bevételét a Szovjet hősi emlékmű mögötti területen tervezett játszótér építés költségére ajánlják fel.
A főzőversenyen nevezési díj nincs.
A csapatoknak az elkészítendő étel alapanyagát és a
2000
főzéshez szükséges eszközöket kell magukkal hozni.
Amennyiben szeretne jelentkezni a főzőversenyre, vagy
egyéb kérdése lenne, állok szíves rendelkezésére az
alábbi elérhetőségeken.
Telefon: 06 20 9417 466
E-mail: bognar.j@freemail.hu
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Tisztelt Úrhidai Lakosok!
Örömmel értesítünk mindenkit, hogy lelkes úrhidai lovasok
kezdeményezésére újabb civil szervezet alakult a térségben. Ez
év március 15-én Úrhida, Sárszentmihály, Sárkeszi, Nádasdladány, Jenő, Kőszárhegy, Székesfehérvár, Aba, Küngös, és
Szabadbattyán lovasainak elhatározására létrehoztuk a „Szitytya” Sárrét Vidéke Lovas Egyesületet.
Egyesületünk célja elsősorban a hiteles magyar történelem
megismertetése és terjesztése, a magyar hagyományok őrzése
és ápolása, történelmi ünnepeinkről és eseményeinkről való
méltó megemlékezés, a szabadidő tartalmas eltöltése, a lovassport népszerűsítése a fiatalok körében és az Alapszabályunkban megfogalmazott egyéb közösségi tevékenység végzése kulturált körülmények között. Az Egyesület nyitott, ahhoz bárki
csatlakozhat az Alapszabály elfogadásával.
Az elmúlt években már többször megjelentünk az érintett települések különböző rendezvényein, falunapokon, szüreti felvonulásokon, gyermeknapokon, egyéb ünnepségeken. Ott voltunk
a faültetésen, a temető és a ravatalozó rendbetételénél is.
Bejegyzett szervezetté alakulva lehetővé vált más hivatalos és
távolabbi rendezvényeken való részvételünk is. Egyesületként

történő működésünk óta meghívást kaptunk a Batthyány Emmaróza grófnő által az 1880-as években építtetett Szent Vendel
kápolna szentelőjére, a nádasdladányi majálisra, a szabadbatytyáni és úrhidai gyermeknapra, a zirci nagycsaládos találkozóra, a várpalotai és soponyai rendezvényekre.
Június 4-én, az irgalmatlan trianoni nemzetcsonkítás fájdalmas
emléknapján az ausztriai Burgenlandban, Magyarország történelmi határán, Borostyánkő (Bernstein) településen nagy-nagy
tüzet gyújtottunk és imádkoztunk hazánkért. Felejthetetlen, torokszorító pillanatok voltak…
Az esős idő és a kiadós zivatar ellenére remekül sikerült a sárkeszi családi lovasnap és ügyességi verseny. A helyi önkormányzat kiemelte közreműködésünket, ezen túl minden évben
számítanak ránk hasonló rendezvényeken.
Igyekszünk a vakáción lévő úrhidai gyermekeket megismertetni a lovaglás és íjászat alapjaival, készülünk a Bory várban
megrendezésre kerülő nagycsaládos gyermeknapra. A nyár
folyamán szinte minden hétvégén hivatalosak vagyunk valamilyen rendezvényre.
Szittya ostorcsattogástól lópaták dobogásától, táltosok dobolásától hangos a Sárrét…
Fister János
elnök

KARATE KLUB ÉLETE

Éppen csak vége lett az övvizsgának, máris jöhetett egy újabb
próbatétel. Immár 3. éve kerül megrendezésre az Alba Shotokan Dojo családi nap, de első alkalommal összekötve egy karate versennyel. Idén május 1-én zajlott a nagy esemény, melynek
Bodajk község adott helyt.
Az ünnepélyes megnyitót követően kezdődött el a verseny. A
legkisebbek nyitották a sort, majd korcsoportonként követték
őket a többiek. Nagyon várta már mindenki ezt a megmérettetést, hogy kiderüljön ki is a „családból” a legjobb. De erre kora
délutánig várni kellett, mert hiába a jó szervezés és a kitűnő
bíráskodás, a karatékák tudása nagyon hasonló volt, így több
fordulóban született holtverseny, ami megnövelte a verseny
időtartamának hosszát. A bírók, a szülők és mindenki türelmesen kivárta az igazság pillanatát, amikor végre mindenki teljesítette a vállalt versenyszámait.
A díjátadás hosszú volt, mert olyan sokan szerepeltek sikerrel,
hogy a meghívott bírók alig győzték átadni a helyezésekért járó

érmeket, okleveleket és kupákat. Az iskola által felajánlott legeredményesebb úrhidai versenyzőnek járó különdíjat – melyet
Liedermayer Heléna igazgatónő adott át – Farádi Tamás kapta.
Az úrhidai karateklubbot az edző Soós Tamás több hazai és
nemzetközi versenyen képviselte az elmúlt három hónapban,
ahol mindig sikeresen szerepelt, az eredmények közül kiemelkedik a Belgiumban megrendezett Európa Bajnokságon elért 3.
helyezés.
Május 24-én került sor a gyereknapra, melyen karatékáink bemutatót tartottak a településünk lakóinak, közöttük is főképpen
többi kis társuknak. Bemutatva, hogy mennyit fejlődtek az elmúlt egy évben karatéban és magatartásban. Remekül szerepeltek és nagy tapssal köszöntek el tőlük a nézők.
Közeleg az iskolai tanév vége, ilyenkor kerül sor a következő
övfokozati vizsgákra is. A gyerekek ügyesen vették ezt az
újabb akadályt is, és örömmel telve mennek a jól megérdemelt
nyári pihenésre. Jó nyaralást kívánunk mindenkinek!

Úrhida és az ölelkező falvak biztonságáért!
Tisztelt Lakótársak!!
Köszönöm megtisztelő bizalmukat az igen nagyszámú jelentkezésekért, hogy a KÁDÁR VAGYONVÉDELMI KFT-t bízták
meg ingatlanjaik riasztóval történő felszerelésével, és a távfelügyeleti szerződés megbízásával.
Cégünk továbbra is készséggel áll az Önök rendelkezésére,
segítségére az alábbiakban:
Lakásriasztók, riasztórendszerek kiépítése, kamerarendszerek
felszerelése, és igény szerint távfelügyeleti szerződés alapján,
az ingatlanjaiknak állandó távfelügyelete.
Gondatlanul nyaralhat, vagy lehet távol otthonától, üzletétől,
mert az általunk kiépített riasztórendszerek, maximálisan, és

biztonságosan védelmet nyújtanak az Önök számára.
Külön kérésre távfelügyeletünkkel megfigyeljük, és szükség
szerint diszkréten eljárunk behatolás esetén (egyéni megállapodás szerint). Olcsó árak, gyors rugalmas ügyintézés.
Várjuk megtisztelő jelentkezéseiket, megbízásaikat!
Tisztelettel: Kádár Csaba Gábor ügyvezető igazgató
Jelentkezés:
KÁDÁR VAGYONVÉDELMI TÁVFELÜGYELETI KFT.
Központ és telephely: 8142 Úrhida, Újszőlők u. 40.
Telefon/fax: 22 362 689. Telefon: 70 364 9694, 20 383 5816,
20 988 0175. E-mail: szilkad@vodafone.hu
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ÚRHIDA POSTABOLT

MEGHÍVÓ

MEGÚJULT SZEMÉLYZETTEL, SZOMBATI NYITVATARTÁSSAL VÁRJA ÖNÖKET
•
•
•
•
•
•
•
•

POSTAI ÜGYEK INTÉZÉSE
BANKAUTOMATA
MOBILFELTÖLTÉS
MEGTAKARÍTÁSOK KEZELÉSE
BIZTOSÍTÁSKÖTÉS
PAPÍR-ÍRÓSZER, ISKOLAFELSZERELÉSEK
ÉDESSÉGEK, DOHÁNYÁRU, ÜDÍTŐK

TOTÓ-LOTTÓ, SZERENCSEJÁTÉKOK
NYITVA TARTÁS:
H - P. 8 -12, 12.30 - 16, SZO.: 8 - 12.

KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT
A polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálati rendje:
hétfő:
8.00-15.30 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
Telefon: (22) 588-111
A jegyző fogadónapja:
Ügyfélfogadási időben
Telefon: (22) 364-514
Puskás Károly falugazdász fogadónapja:
hétfő:
8.00-10.00 óráig
Telefon: (30) 265-2096
E-mail: puskas@fki.gov.hu
Gyermekjóléti szolgálat
ügyfélfogadási rendje:
Az Úrhidai Polgármesteri Hivatalban:
szerda:
10.00-12.00 óráig
Telefon: (22) 364-514
Székesfehérvár, Tolnai u. 10. sz.
alatt:
kedd:
13.00-16.00 óráig
Telefon: (22) 332-058

ÚRHIDAI
HÍREK

Védőnő rendelési ideje:
Soósné Fekete Éva
Tel.: (22) 364-517
Terhes tanácsadás:
Kedd:
08.00-10.00 óráig
Csecsemő tanácsadás:
Kedd:
10.00-12.00 óráig
Háziorvos rendelési ideje:
Dr. Bíró János
Tel.: (22) 364-517
Hétfő:
8.00-12.00 óráig
Kedd:
14.00-18.00 óráig
Szerda:
8.00-12.00 óráig
Csütörtök:
12.00-16.00 óráig
Péntek:
8.00-12.00 óráig
Terhes tanácsadás:
Kedd:
12.00-14.00 óráig
Gyermekorvos rendelési ideje:
Dr. Fülöp Edit
Tel.: (22) 364-517
hétfő:
12.00-13.00 óráig
csütörtök:
11.00-12.00 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

A gyógyszertár nyitva tartása:
Hétfő:
9.00 - 13.00 óráig
Csütörtök:
11.00 - 15.00 óráig
Péntek:
9.00 - 12.00 óráig
Városkörnyéki ügyelet:
Orvosok Háza
Székesfehérvár, Seregélyesi út 17.
Tel.: (22) 501-220
Fogorvosi ügyelet:
Telefon: (22) 502-140
munkanapokon:
16.00-másnap reggel 8.00-ig
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
Könyvtári nyitva tartás:
hétfő:
13.00-16.00 óráig
szerda:
14.00-17.00 óráig
A posta nyitva tartása:
hétfő-péntek:
8.00 - 12.00 óráig
12.30 - 16.00 óráig
szombat:
8.00 12.00 óráig

E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. Győr, Kandó Kálmán
út 11-13.
Ügyfélszolgálat:
06-40-220-220
Hibabejelentés:
06-40-330-330
Közvilágítás hibabejelentés
06-40-330-330
E.On Dél-dunántúli Gázszolgáltató
Zrt. Székesfehérvári Régió
Szfvár, Király sor 1/A
Hibabejelentés:
06-40-404-040
Építésügy Székesfehérvár, Polgármesteri Hivatal
Városház tér 1. II. em.
Schmidtné Lengyel Andrea
Építésigazgatási Iroda
22-537-175
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.
Székesfehérvár, Várfok u. 1.
Telefon: 22-315-307, 505-320
Segélyhívók:
Rendőrség:
Tűzoltók:
Mentők:
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Úrhida község hivatalos honlapja:
www.urhida.hu

FELELŐS KIADÓ: BRIBEN NYOMDA KFT. – ÚRHIDA, ZRÍNYI U. 10.
SZERKESZTŐSÉG: POLGÁRMESTERI HIVATAL, TEL., FAX: (22) 364-514
8142 ÚRHIDA, KOSSUTH L. U. 66. • Úrhida Község hivatalos honlapja: www.urhida.hu
ELŐKÉSZÍTÉS: VARGA TAMÁS NYOMDAI MUNKÁK: BRIBEN NYOMDA KFT.

