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2009. augusztus 21. A Szent Korona felvonulása koronaőrökkel.

Kedves Úrhidai Polgárok!
Az augusztusi hónap, igazán ünnepélyesen és szórakoztatóan telt el kedves kis falunkban,
együtt ünnepelhettük Úrhida első írásos feljegyzését, ami nem kevesebb, mint ezer éve
történt. Ennyi idő alatt rengeteg minden megváltozott, a régi sárrét, szőlőtermelő területből
mára igazi pezsgő faluvá alakult ált szeretett kis községünk. A mai rohanó életben,
elfelejtünk visszaemlékezni a múlt nagy pillanataira, de ez augusztus 20-21-22-én másképp
alakult, hiszen a szervezőknek köszönhetően, egy háromnapos Millenniumi Ünnepségen
megálltunk egy kicsit, visszavettünk a tempóból és ünnepi ruhába öltöztettük a lelkünket.
Augusztus 20-án a katolikus templomban vette kezdetét az ünnepség, egy megható
szentmisével. Késő délután, a tájházban megtörtént a millenniumi rendezvény megnyitása,
illetve a Barátság klub által adományozott millenniumi szobor avatása is.
Erre a napra, a szervezők nem terveztek több programot, hiszen úgy gondolták mindenki
otthon szeretne átszellemülni és végig gondolni, hogy mi is történt az elmúlt években,
évtizedekben, évszázadokban.
Az igazi ünnepség augusztus 21-én kezdődött. Ezen a napon, volt megható, és szórakoztató
műsorszám is, melyek közül mindenki megtalálhatta a maga kedvére valót.
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Nagy megtiszteltetés érte községünket, a szent korona nemes
másolata nálunk töltött egy napot. Ez valóban nagy esemény és
nagy jelentőséggel bír településünk történelmében.
Ezt követően, püspöki szentmisét hallgathattunk meg, azt hiszem, a püspök úr beszéde, mindenki lelkében mély nyomokat
hagyott.

ÚRHIDAI HÍREK
rendelet feltételeinek, sőt azon túlmenően látható, hogy a tulajdonos igyekezett megőrizni az épület jellegét.
A képviselő-testület Úrhida Községért Kitűntető Címet adományozott az Úrhidai Barátság klub számára az egyesület 15 éves
megalakulása óta, a kultúra a hagyományőrzés és a közösségek
érdekében végzett kiemelkedő munkájukért.
Ha végiggondoljuk, az elmúlt évek ünnepeit, rendezvényeit,
szerintem nem is tudunk olyant mondani, amin ne vette volna
részt, vagy ne segédkezett volna a Kubik család, mindig mindenhol ott vannak, és mindenben segítenek, ezért a képviselő
testület a közösségek érdekében végzett kiemelkedő munkájukért Úrhidai Községért Kitűntető Címet adományozott nekik.
Úrhida Község Kitüntető Aranygyűrűje címét, Polyák István
vihette haza, aki szintén a falu egyik alappillére, sokoldalúsága
és rugalmassága, sokszor segíti községünk életét.
A képviselő testület, Úrhida Község Díszpolgári Címét, Pereczes Lászlónak ítélte, a rendszerváltást követő önálló közigazgatás kialakítása kapcsán végzett tevékenységéért, 16 éven
áttartó polgármesteri tisztsége alatt a közösség érdekében végzett kiemelkedő munkájáért, a település anyagi és szellemi
értékeinek gyarapításáért, illetve a település rangjának, hírnevének növelése érdekében kifejtett jelentős tevékenységéért.
Ez úton is gratulálunk a kitüntetetteknek!

11 óra magasságában,
aki csak tehette átvonult
az iskolaudvarba, hiszen
kezdetét vették az ünnepi
beszédek, melyeket a
Hajdina Néptánc együttes műsora előzött meg.
A fiatalok, piros-fehérzöld öltözéke, pörgő-forgó zászlóvá változtatta át
a színpadot. Bognár József polgármester megható beszéde emelte ünnepünk hangulatát. Azt
hiszem mindenki mindenki számára tanulságos volt a mondanivalója, melyben beszélt a falunk múltjáról, jelenéről
és jövőéről, de ami a legfontosabb, arról, hogy
össze kell fognunk ahhoz, hogy a közösségi
élet csillaga, továbbra is
ilyen szépen íveljen felfelé.
A polgármester úr, Dr. Balogh Ibolya elnök asszonynak adta át
a mikrofont, majd Schmidt Ferenc országgyűlési képviselő
úrnak, akik nagyon örültek, hogy együtt ünnepelhettünk, és
további 1000 esztendőt kívántak nekünk.
Minden úrhidai lakos, szeretné, ha falunk sikeres lenne, ezért
mindenki bizonyára meg is tesz mindent, de mégis van pár
kiemelkedő egyén, egyesület, aki rengeteg időt áldoz falunkra,
éppen ezért az ünnepi beszédek után, a polgármester úr átadta
az Úrhida Község Képviselő-testülete által adományozott
kitűntetéseket. Amikor végig sétálunk, utazunk a faluban, egyből észrevesszük, hogy gombaszerűen nőnek ki az új házak,
természetesen ennek nagyon örülünk, de azt hiszem mindenkinek jó érzéssel telik meg a szíve, amikor egy igazi régi stílusú házat pillantunk meg. A képviselő- testület, Érdemes Porta
Címe adományozott Korbel Károly és családja részére, hiszen
az épület és környezete, megfelel a cím adományozásáról szóló

Polyák István által adományozott kép, mely Úrhida vezért
ábrázolja a „Sárréti tájban”
13 óra környékén, a meghívott vendégek, az önkormányzati
nagyteremben gyülekeztek, hiszen itt megtekinthettük Polyák
István festőművész kiállításának megnyitóját.

Ahogy az emberek életében is fontos, hogy legyenek barátai,
szövetségesei, úgy a községek számára is jó érzés, ha van akire
számíthatnak. Marosludas és Úrhidai polgármestere, Bognár
József és Urcan Florin urak éppen ezért kötöttek partnertelepülési megállapodást. Reméljük, egy szép barátság vette
kezdetét ezen a napon.
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Az aláírást követően, a
vendégek egy családias
hangulatú állófogadáson
vettek részt. Amikor már
mindenki jóllakott, átsétáltunk a katolikus templomba, ahol először angyali dallamok melengették szívünket, a Szent
Cecília kórusnak köszönhetően. Őket követte hazánk igazi kulturális
nagykövete, Sebestyén
Márta, aki gyönyörű
hangjával kápráztatott el
minket, jó volt látni,
hogy fiatal és idősebb,
férfi és nő egyaránt jól
érezte magát a templomban.
A művésznő annyira elnyerte mindenkinek a tetszését, hogy
többször is énekelt nekünk utolsó dalt, hiszen a közönség szeretete itt tartotta.
A csodálatos énekek után, áttértünk kicsit hazánk történelmére,
a Szent Korona történetéről hallhattunk, egy érdekes előadást.
Mivel mindenki jól szórakozott, hipp-hopp eltelt az idő.
Késő délután tánccipők
dobogásától volt hangos
az iskolaudvar, hiszen
több néptánc együttes is
megmutatta, hogy mit is
tudnak. A tűzijátékot
megelőzően, Varga Miklós szórakoztatta a közönséget, nagy sikerrel.
22 órától, mindenki szeme az égre meredt, hiszen egy csodálatos tűzijáték vette kezdetét,
amely kicsit és nagyot
egyaránt lenyűgözött.
Már említettem, hogy igazi kis pezsgő faluvá alakultunk át, ez
az éjszakai életben meg is látszódott. Az iskolaudvarban, egy
hatalmas sátras buli vette kezdetét, volt ott eszem-iszom,
mindenki ropta amíg csak bírta.
Az ünnepség színvonalát mutatja, hogy nem csak egy helyszínen játszódott az egész. Akit a templomi műsorok, vagy a
néptánc együttesek annyira nem kötöttek le, annak lehetősége
volt a futballpályán, egy igazi lovas vigasságon kipróbálni a
lovaglást, az íjászkodást, vagy megtekinthetett különféle lovas
versenyeket.

Augusztus 22-én koránt virradt a nap. 8 óra tájban már gyülekeztek a sportos férfiak, hiszen ismét megrendezésre került az
Úrhidai Kupa Futballtorna.
Aki nem focizott, az ehetett annyit amennyi csak beléfért, mivel IV. alkalommal is ínycsiklandozó illatok szálltak a magasba
az Úrhidai Csülökfesztiválnak köszönhetően. Egyaránt jól
érezték magukat, akik főztek és azok is akik csak kóstolgatni
jöttek.
Az iskolaudvarba, mindeközben megkezdődött a Nemzetközi
Nyugdíjas Találkozó. Hallhattunk csodás énekeket, láthattunk
lenyűgöző táncokat. Ellátogatott hozzánk, a Csajok ének és
táncegyüttes, a Marosludai Hajdina Néptánc Együttes, láthattunk egy pezsdítő társastánc bemutatót, meghallgathattuk a
Szabadbattyáni Hajnalfa Citera Együttes műsorát, illetve Prepszent János humoros versét, velünk volt a Sárkeszi Nyugdíjas
Klub, a Nádasdladányi Nyugdíjas Klub, és természetesen
megtekinthettük az Úrhidai Nyugdíjas Klub műsorát is.
Estefelé, kicsit elborult az idő, majd az eső is rázendített, de ez
nem moshatta el a kedvünket, hiszen bulizhattunk az EVM
zenekarral, meghallgathattuk az Animal Cannibals műsorat,
majd a báli hangulatról Hutvágner Péter gondoskodott.
Még leírni, vagy elolvasni is soknak tűnik, nem hogy megszervezni és végig csinálni a programokat. De nem hiába,
Úrhida csak egyszer ezer éves. Szívből remélem, hogy ebben a
három napban mindenki jól érezte magát, a műsorszámokban
megtalálta a kedvére valót, és boldogan tiszta szívből tudott
megemlékezni falunk elmúlt ezer éves történelméről
Háden Dorina

Tisztelt Úrhidaiak!
Engedjék meg, hogy Úrhida község első írásos említésének
ezer éves millenniumi évfordulója alkalmából ezúttal is
köszöntsem Önöket.
Elérkezett az idő, melyre készülünk hónapok óta, községünk a
Veszprémi Püspökség levéltárában őrzött oklevél szerint immár
1000 éves és ezt az évfordulót igyekeztünk méltó módon megünnepelni.
Nagy öröm volt számomra, hogy ilyen sokan elfogadták meghívásunkat és megtiszteltek jelenlétükkel.
2009. augusztus 20-21-22. az összefogás és a közös tenni akarás legszebb példája. Közel egy éve készültünk és dolgoztunk
azon, hogy településünk 1000 éves millenniumát méltó módon
ünnepelhessük. Igyekeztünk olyan változatos programokat
összeállítani, hogy minden korosztály megtalálja a maga számára jó és tartalmas műsort.
Itt szeretnék köszönetet mondani és hálámat kifejezni mindazoknak, akik bármi módon támogatták és részvettek e jeles
esemény előkészítésében, szervezésében és megvalósításában.
Köszönöm a segítségét
Az úrhidai civil szervezeteknek
Az egyházközség vezetőinek és tagságának
A képviselő-testületnek
A Falvak Kultúrájáért Alapítványnak
Alaba Shotokan Dojo Karate Egyesületnek
A Fejér Megyei és Székesfehérvári Nyugdíjasok
Baráti Szövetségének
Az önkormányzat dolgozóinak és nem utolsó sorban az
önkormányzatnál dolgozó közmunkásoknak
Az ő segítségük nélkül ez a szép ünnep nem valósulhatott
volna meg, köszönet érte.
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Külön szeretnék köszönetet mondani a Szittya Sárrét Lovas
Egyesületnek és az egyesület vezetőjének Fister Jánosnak a 21én a futballpályán megrendezett hagyományőrző íjász, lovas
programok megszervezéséért.
Valamint köszönet Miklós
János
kerámiaszobrásznak, aki a nagy esemény
alkalmából a településünk
címerével ékesített emlékplakettet készített, melyet
a meghívott és kitüntetett
személyek számára adott
át az önkormányzat.

E harang hangját hallhattuk szeptember 14-én és 19-én délben
a Kossuth rádióban.
Az úrhidai templom művészileg nem rendkívüli alkotás ugyan,
de elhelyezkedéséből adódóan a község jelképévé vált.
A millenniumi ünnepségre Csörgő István és kedves családja
felajánlásának köszönhetően, (2 db reflektor) valamint a képviselő-testület támogatásának eredményeként elkészült a templomtorony megvilágítása.

Tisztelt Úrhidaiak!

Úrhida 1000 éves évfordulóján vezetni a települést nagy
megtiszteltetés, de még nagyobb felelősség, büszkék vagyunk
történelmünkre, kultúránkra, hagyományainkra. Olyan jövőt
szeretnénk biztosítani a felnövekvő generációknak, amelyben
ők is tovább tudják vinni nemzeti örökségünket, de ez csak
akkor elképzelhető, ha megteremtjük hozzá a lehetőségeket.
Ezen lehetőség megteremtésén kell munkálkodnunk és dolgoznunk, hogy utódaink újabb ezer év elmúltával büszkén gondoljanak vissza ránk.
Isten áldja meg az ezer éves Úrhidát, és annak minden
lakóját.
Tisztelettel:
Bognár József

Déli harangszó az ezer éves Úrhidáról
Szeptember 14-én és 19-én az úrhidai római katolikus templomból közvetítette felvételről a Kossuth rádió a déli harangszót.
Úrhida első, Szt. Miklósról elnevezett templomáról egy 1323ban írt oklevélben olvashatunk, amely valószínűleg a török
hódoltság idején elpusztulhatott.
Az 1700-as években a székesfehérvári lakosú Vörös család,
Pentele és Úrhida birtokosa nagyszabású szőlőtelepítést hajtott
végre a határban. A család legnagyobb alakja Zsigmond megyei alispán 1781-ben kápolnát építetett a községben, melyben
öt is eltemették.
A kápolnának két harangja volt a kisebb 77, a nagyobb 153
font súlyú. A 19. század elejére rossz állapotba került, és a
hívek számának növekedése indokolttá tette egy új templom
építését. A vallás- és közoktatás miniszter segélyével, az
úrhidai hívek anyagi áldozatával, Batthyányi Lajos gróf, polgárdi nagybirtokos által adományozott területen 1914. március
19-én kezdett épülni.
A mostoha gazdasági viszonyok miatt az építkezés lassan
haladt.
A templom 1930-ban lett alkalmas istentisztelet tartására, és
1930. szeptember 14.-én dr. Potyondi Imre kanonok, szemináriumi rektor benedikálta.
A régi templom nagyobbik harangját az 1914-es háború alkalmával elvitték.
A megmaradt kisebb harangot áthozták az új templomhoz, és a
templom mellett egy haranglábon helyezték el. Ezt a harangot
Thury János és fia budapesti harangöntők öntötték újra az
úrhidai hívek adományából, és 1949 pünkösdjére került fel a
toronyba. A 96 kg súlyú harangot a Szent Kereszt felmagasztaltatására szentelték fel.

Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy az elmúlt időszakban
több a település jövője számára fontos fejlesztés kezdődött el,
vagy éppen fejeződött be.

Úrhida- Székesfehérvár összekötő ivóvízvezeték
Mint bizonyára Önök előtt is ismert, Úrhida fejlődése szempontjából kiemelt fontosságú beruházásnak tekinthető a köszárhegyi és a székesfehérvári vízbázist összekötő ivóvízvezeték
kiépítése. Településünk és a szomszédos települések lakosságszámának dinamikus növekedésének következtében, a köszárhegyi ivóvízbázis kapacitásának kihasználtsága, csúcsfogyasztás időszakában eléri a maximális szintet. Ezért vált szükségesé
a térségi ivóvízellátó rendszer vízpótlásának a megoldása. A
székesfehérvári rendszerrel történő összekötésével, napi 1400
m3 ivóvíz betáplálását biztosítja.
A beruházás elkészült, szeptember 16-án a műszaki átadás
megtörtént és a próbaüzem elkezdődött.
Köszönöm a Kertalja utca és a környéken élő türelmét és
megértését, melyet a kivitelezés során tanúsítottak.

Egészségügyi központ építése
Szeptember 23-án a munkaterület átadással kezdetét vette
Úrhidai Egészségügyi Központ kivitelezése. A Kossuth és
Zrínyi utca sarkán megvalósuló fejlesztéssel realizálódik a
képviselő-testület által ciklusprogramként vállalt egyik fő
célkitűzés, Úrhida egészségügyi alapellátásának átalakítása. A
2008. január 1-től önálló védőnői, valamint 2008. február 1-től
önálló felnőtt házi orvosi körzet kialakítását követően a testület
elsődleges feladatának tekintette az egészségügyi központ
megépítését.
A felnőtt és gyermekorvosi rendelőt, valamint védőnői tanácsadót magába foglaló épület, amely 254 m2-en kerül kialakításra, teljes költségét a képviselő-testület, a fel nem vett tiszteletdíjából finanszírozza.
Az egészségügyi központ műszaki átadása 2010. március 15-én
várható.

Nefelejcs, Ady és Szüret utcák felújítása
A képviselő-testület az idei évben harmadszor nyújtotta be
pályázatát a szóban forgó utcák felújítására és a csapadékvízelvezető rendszer kialakítására. Pályázatunkat a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács az idei évben támogatása
alkalmasnak ítélte és közel 14 millió forint támogatást biztosít
a fejlesztéshez. Az építési munkálatok megkezdésére a közbeszerzést követően a jövő év elején kerül sor.
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ÓVODÁNK HÍREI
Intézményünk június-július hónapban is működött. Azok a szülők, akik dolgoznak, augusztusban veszik ki szabadságukat
amikor az óvoda zárva tart. Vendégeket is fogadtunk. A lovas
tábor tagjai nálunk fogyasztották el az ebédet.
A zárás ideje alatt festési munkálatok folytak, és a három
csoportszoba új pvc. padló kapott.
A képviselőtestület megszavazta a hatodik óvodapedagógusi
státuszt. Ennek köszönhetően csoportonként 2 óvónő és 1 dajka
foglalkozik a gyerekekkel.
Augusztus 26-án alakuló munkatársi értekezletet tartottunk,
ezzel megkezdődött a 2009/2010. nevelési év.
Szeptember 1-én fogadtuk óvodásainkat. Tele élményekkel és
izgatottan érkeztek újra második otthonukba. Természetesen
vissza kellett szokniuk az óvodai élet rendjébe. Nyári élményeiket szóban és rajzban is elmondták.
Szeptember 7-én a Gyermekjóléti Szolgálat esetmegbeszélést
tartott a jelzőrendszer tagjaival (iskola, óvoda, védőnő, gyermekorvos, szociális munkás). Itt a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek problémáira keresünk megoldást.
Szeptember 9-én az OVI-VÁRÓ-délutánon az új kiscsoportosok és szüleik játszottak közösen. Most már hagyománnyá
vált programunknak köszönhetően ismerkedünk egymással és a
környezettel is. Így szeptember 15-én, amikor óvodába jönnek,
már ismert helyre és ismert emberek közé érkeznek. Ez nagyon
megkönnyíti a beszoktatás időszakát.
Szeptember 10-én tartottuk évnyitó szülői értekezletünket
Igazgató Úr részvételével. Tájékoztattuk a szülőket a csoportok
elosztásáról. Megnyugtattuk őket, hogy a vegyes csoportoknak
is vannak előnyei. Ez a forma hasonlít leginkább a családias
nevelésre. Természetessé válik, hogy segítsenek egymásnak.
Nagymértékben elősegíti a gyermek szocializációját, testvér
barát ismerős egy csoportba járhat. Mikro-csoportos foglalkozásokra ad lehetőséget, ahol a gyermekek egyéni érési ütemét
figyelembe vesszük. Tapasztalataink szerint az ilyen összetételű csoportokban gazdagabb lehetőség kínálkozik a szocializáció fejlesztésére, a gyermekek közötti társas kapcsolatok
alakítására. A mindennapi együttélés folyamán természetessé
válik a kisebbek segítése, az udvariasság, az önfeláldozás meg-

nyilvánulása, a másokhoz való alkalmazkodóképesség fejlődése.
Célunk az, hogy a gyerekeket ugyanaz az óvónő vigye végig
iskolába lépésig, aki kiscsoportban fogadta. Ezt azonban a
korosztályok változó alakulása miatt nehezen valósul meg.
Nem tehetjük meg, hogy az egyik csoport létszáma 25 fő, a
másiké pedig 46 fő legyen. Úgy próbáltuk a csoportokat összeállítani, hogy figyelembe vegyük a hiányzások gyakoriságát is.
Hiszen a kisebbek még betegesek, a nagyok viszont folyamatosan járnak oviba. Öt éves kortól kötelező napi 4 óra óvodai
tevékenységen való részvétel.
Logopédusunk megvizsgálta a nagycsoportos gyermekeket.
Ezután összeállította azoknak a csoportját, akiknek szüksége
van beszédjavító és dislexia-megelőző foglalkozásokra. Elkezdődött a hittan, a néptánc és az angol fakultáció is.
Szeptember 19-én tartottuk a szüreti felvonulást, melyen intézményünk aktívan részt vett. Mielőtt a lovas kocsikra ültünk,
óvodásaink műsort adtak. A szokásos útvonalon haladva több
helyen is megálltunk táncolni. Közben jó hangulatban énekeltünk és integettünk a falu lakosainak.
A futball-pályán az idén először lovas verseny zajlott, ahol
óvódásunk, Balázs Boglárka 1. helyezést ért el futószáras
kategóriában. Gratulálunk!
Este Szüreti Bált rendeztünk az óvoda javára. Az eddigiektől
eltérően a zenét népi zenekar szolgáltatta. Eleinte szokatlan
volt a vendégeknek, azután jó hangulat alakult ki. Köszönjük
azoknak a szülőknek a segítségét, akik termet díszítettek, árut
szereztek be, takarítottak, büfét szolgáltattak, tombolát árultak.
Aki másképp nem tudta kivenni a részét a támogatásban, azok
pártolójegyet vásároltak. Nekik is köszönjük!
Sajnos a 90 szülőből igen kevés az a százalék, akikre számíthattunk.
Örülünk annak, hogy óvodásaink létszáma május végére 100 fő
körül alakul.
Reméljük a sok szülő közül egyre többen aktiválják magukat és
segítenek hasonló rendezvényeken.
Spánitzné Pásztor Andrea
intézményegységvez.
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ISKOLÁNK HÍREI
Tanévkezdés iskolánkban
Június 15-26-ig napközis tábort szervezett az iskola és az önkormányzat. A két hétre összesen 19 jelentkező volt, akik napról-napra változó programokon vehettek részt, mint például
kirándulások Székesfehérvárra, Martonvásárra, Sárpentelére a
parkerdőbe. Más napokon szabadidős kézműves és sportfoglalkozásokat tartottunk, illetve egy nap gyermekeink meglátogathatták Úrhidán a lovardát.
Tanévünk szeptember elsején kezdődött, a hagyományos reggeli tanévnyitó ünnepséggel és az azt követő osztályfőnöki
órákkal. Szeptember 10-én tartottuk közös szülői értekezletünket. Néhány közérdekű információt emelnék ki ünnepségünkről
és szülői értekezletünkről.
Szeptemberi nyitó tanulólétszámunk 110 fő. Tanévünkben is
folytatódik a testnevelés óra keretében heti 1 órában tartott
választható karate vagy táncoktatás. Lehetőség van a tanórát
további szakköri órával kiegészíteni.
A nem szakrendszerű oktatást idén a törvényi előírásoknak
megfelelően nemcsak az ötödik, hanem már a hatodik osztályban is folytatjuk. A pedagógiai programunknak és a jogszabályoknak megfelelően a felzárkóztatandó tanulóknak és szüleiknek év elején, félévkor és évvégén rövid írásos formában is
jelezzük a fejlesztendő területeket. Az alapvető készségek,
képességek fejlesztésére természetesen a többi osztályban is
kiemelt figyelmet fordítunk.
A harmadik osztálytól a nevelőtestület döntése alapján év közben érdemjegyekkel értékeljük tanulóink teljesítményét, de
ettől függetlenül a bizonyítványba és a félévi értesítőben szövegesen minősítünk. Testnevelésből felsőben is szöveges minősítést kapnak gyermekeink, de itt is év közben érdemjegyekkel
értékeljük őket. A külalakra változatlanul osztályzatot kapnak
felsős tanulóink. A 6-8. osztályokban a természettudományi
tárgyakból a tavaly bevezetett tömbösítést továbbra is folytatjuk.
A hetedik és nyolcadik osztályban magyarból és matematikából
ezévben is vizsgáznak tanulóink, ami nagyban segíti a kedvező
felvételi eredményeket.
Ezévben az osztályfőnökök nem változtak, természetesen az
első és az ötödik osztályt kivéve. Az osztálytermek viszont az
osztályok többségénél módosultak.
1. osztály
Kálmánné Szerényi Judit
2. osztály
Szalainé Cseh Katalin
3. osztály
Kissné Körmendi Elvira
4. osztály
Lencsésné Cseh Katalin
5. osztály
Bognár Andrea
6. osztály
Gazdagné Schneider Diána
7. osztály
Szabó Gyöngyi
8. osztály
Bán Balázs
Újra felhívnám arra a gyerekek és a szülők figyelmét, hogy egy
hét áll rendelkezésre a tanórai és szakköri mulasztások igazolására. Hiányzás esetén a szülő kötelessége, hogy a hiányzás
első napján reggel az iskolában jelezze gyermeke távolmaradását. Az iskolán kívüli, iskola által szervezett kötelező programokra csak orvosi igazolást, vagy előzetes, indokolt szülői
igazolást fogadunk el.
A tanórák előtt a becsengetés ideje változatlanul 7.45.
A napközis és menzai étkezést az iskolában kell igényelni és az
igénylést módosítani, de az óvodában az élelmezésvezetőnél
kell fizetni havonta. A menza díja kedvezmény nélkül naponta
291 forint, napköziseknek 458 forint.

100%-os étkezési kedvezményre jogosultak az 1-6 osztályos
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők
50%-os étkezési kedvezményre jogosultak:
- a 7-8 évfolyamos rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők,
- a három vagy több gyermek esetén,
- tartósan beteg vagy az illetékes szakértői és rehabilitációs
bizottság véleménye alapján testi, érzékszervi, értelmi,
beszéd vagy más fogyatékos.
A jogosultságot dokumentumokkal kell igazolnia a szülőnek!
A kötelességek mellett most is nagy hangsúlyt helyezünk a tanórán kívüli programokra. A szakköri lehetőségek széles választékát kínáltuk a tanulóinknak az év elején:
- tömegsport (labdarúgás)
- ügyes kezek (kézimunka szakkör)
- diákújságíró
- természetismeret szakkör
- matematika logika (alsó)
- énekkar
- furulya szakkör
- természetjáró (alkalmi)
- társastánc
- internet
- népi játékok
- angol
- színjátszó
- hittan
- karate
Ebből kellő számú jelentkező miatt az alábbiakat tudjuk
indítani:
Szakkör megnevezése
időpontja
foglalkozást vezeti
– alsós tömegsport
hétfő 14-14.45-ig
Bán Balázs
– felsős tömegsport
hétfő 14.45-15.30-ig
Bán Balázs
– énekkar
péntek 0. órában
Bognár Andrea
– társastánc alsós
kedd 5. órában
Leitner Tamásné
– társastánc felsős
péntek 7. órában
Leitner Tamásné
– ügyes kezek
csütörtök 6-7. órában Kálmánné Szerényi Judit
– Internet
kedd 6. órában
Szabó Gyöngyi
– Angol alsó
kedd 5. órában
Brownwood Klára
– Angol felső
kedd 6. órában
Brownwood Klára
– Furulya
hétfő 6. órában
Bognár Andrea
– Természetjáró
alkalmi
Bán Balázs
– Karate
kedd 15.30-16.30-ig alsósoknak
Soós Tamás
Csütörtök 15.30-16.30-ig felsősöknek
Soós Tamás
– Színjátszó
rendezvények előtt
Szalainé Cseh Katalin
– Hittan 1. osztály
szerda 5. óra
Darázs Józsefné
– Hittan 2-3. osztály
hétfő 5. óra
Darázs Józsefné
– Hittan 4-5. osztály
szerda 6. óra
Darázs Józsefné
– Hittan 7-8. osztály
szerda 7. óra
Darázs Józsefné

A 8. osztályosok felvételi előkészítőjét csütörtökön az 6. órában matekból és hétfőn az 5. és szerdán a 6.órában tartjuk matematikából és magyarból.
Az iskolai könyvtárunk nyitva tartása:
Hétfő: 5. óra
Könyvtáros: Bognár Andrea
Kedd: 6. óra
Szerda: –
Csütörtök: 6. óra
Péntek: 5. óra
(Könyvtárunk helyhiányában átköltözött az önkormányzat
épületébe, a falukönyvtárba.)
A logopédiai foglalkozások időpontjai a tavalyi évhez képest
megváltoztak hétfőn 14.50-től 16.30-ig, míg pénteken 12.40-től
14.20-ig tart.
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A fejlesztő foglalkozásokat Kálmánné Szerényi Judit tartja
pénteken a 0. órában a felsősöknek, kedden az 5. órában az
alsósoknak.
A felsős matek korrepetálást hétfőn az 5. órában Szabó
Gyöngyi tanárnő vezeti. A felsős magyar korrepetálást pedig
Leitner Tamásné tartja szerdán a 6. órában.
Alsós korrepetálások az alábbi időpontokban vannak:
1. osztály
hétfő 5.óra, szerda 4. óra
2. osztály
szerda 4. óra
3. osztály
péntek 4. óra
4. osztály
szerda 5. óra
A hónapról hónapra változó programok sem maradhatnak el.
2008 szeptember 18-án pénteken rendezzük meg akadályversenyünket.
Október 12-16-ig erdei tábort szervezünk gyermekeinknek
Egervárra. Kísérő tanárok Bán Balázs és Lencsésné Cseh

Katalin. A jelentkezőknek a részvételi költséget legkésőbb
október 9-ig kell kifizetni.
Bán Balázs tanár Úr szeptember 18-án délután kirándulást
szervez tanulóinknak és hozzátartozóiknak Dunaújvárosba az
élményfürdőbe. Az őszi szünet idén is egy hét lesz, október 2630-ig.
Ezen kívül tájékozatok minden falubeli lakost, hogy iskolánkba
egész évben lehetőség van használt elemek gyűjtésére a
kihelyezett tárolóedénybe. Kérem, hogy tanulóinkkal küldjék
be a veszélyes hulladéknak számító elhasználódott elemeket.
Október 22-én csütörtökön 11 órától mindenkit szeretettel
várunk nemzeti ünnepünk alkalmából tartott megemlékezésünkre az önkormányzat nagytermében.
Liedermajer Heléna
tagintézmény-vezető

Egy h á z i H í re k
Szeptember 26. szombat du. ½ 6 óra
Október 4. vasárnap r. 8 óra
Október 10. szombat du. ½ 6 óra
Október 18. vasárnap r. 8 óra
Október 24. szombat du. ½ 6 óra
November 1. vasárnap r. 8 óra
November 7. szombat du. ½ 6 óra
November 15. vasárnap r. 8 óra
November 21. szombat du. ½ 6 óra
November 29. Advent 1.vasárnapja r. 8 óra
December 6. Advent 2. vasárnapja r. 8 óra
December 12. szombat Advent 3. v. du. ½ 6 óra
December 20. Advent 4. vasárnapja r. 8 óra
December 24. „Éjféli mise” e. 10 óra IGELITURGIA
December 25. Karácsony r. 8 óra
December 26. Kar. 2. napja r. 8 óra IGELITURGIA
December 26. Szt. Család v. szom. du. ½ 6 óra
2010. január 1. Újév déli 12 óra
Január 3. vasárnap reggel 8 óra

Adventi Gyertyagyújtás
November 28 szombat du. 17 óra
December 5 szombat du. 17 óra
December 12 szombat du. 17 óra
December 19 szombat du. 17 óra
Immár hagyomány, hogy egyházközösségünk megrendezi ezt
a programot, melynek keretében szívünkben és lelkünkben is
készülünk a karácsonyi ünnepre.
Ezeken az alkalmakon dalokon, verseken, prózai műveken
keresztül szólunk mindazokhoz akik a szívükben is érzik,
hogy az ünnep több mint bevásárlás, ideges kapkodás,
ajándékok utáni rohangálás.
Várunk minden úrhidait, reményeink szerint immár fűtött
templomunkba, igaz szeretettel.

Adventre várva
Elmúlt már a nyár, az ősz is vége felé jár. Egyre és egyre
hosszabbak az éjszakák,a nappalok is csak szürkék, hűvösek,
nyírkosak. Lelassult az élet.
Megfogalmazódik az emberben a fény, a melegség utánni vágy.
Az emberiség sok-sok ezer éves tapasztalatával és régi-régi
szellemi éhségével milyen volt az első advent? Várni a
legnagyobb világosságot, az Élő Isten Egyszülött Fiát, hogy
közénk bűnösökhöz és halandókhoz megérkezzen, bennünket
megváltson.
Egy eseményt a gondos készülődés, a megszentelés, az őszinte
odafigyelés tesz ünneppé.
A nagy és hirtelen öröm befogadására nem is alkalmas az
ember --felkészülés nélkül. Aki ért már meg valódi vakságot,
javíthatatlan sötétséget,az tudja. hogy egyetlen kis gyertya
fénye is egészen más világot jelent, mint a puszta hallásra és
tapintásra való hagyatkozás,
Advent első gyertyája már a távolból közeledő Fény reményt
adó előhírnöke,ami így szólítja meg lelkünket:
„Ébredj ember mély álmodból!
Megszabadulsz rabságodból,
Közelít már üdvösséged,
Eltörlik majd minden vétked.”
Fekete József
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CIVIL HÍREK
Nemzetközi Nyugdíjas Találkozó
2009. augusztus 22.
Az úrhidai millenniumi ünnepség nagyszerű példáját adta a
közösségi összefogásnak, a civil szervezetek és az önkormányzat közötti együttműködésnek. Az ünnepséggel méltó módon
emlékeztünk a település ezeréves fennállására. Számomra az
ünnepség talán leg szívbemarkolóbb eseménye, a 21-i felvonulás volt. A szent korona másolatának jelenléte, annak méltósága és az iránta érzett tisztelet, a vendégeink őszinte lelkesedése és részvétele csodálatos volt. A párkányi vendégeink,
szlovákok és magyarok egyaránt, a marosludasi Hajdinások
Erdélyből és az úrhidai és nem úrhidai felvonulók, a magyar
kultúra lovagjai és a lovas hagyományőrzők összesen legalább
kétszázan. A lelkünkben megjelentek a letűnt korok, és a felvonulókban újjászülettek őseink. A nemzeti jelképeink a felvonulók és a távoli kűrt hangja egységbe olvadva fenségessé, a magyar szív ünnepévé varázsolta ezt a szép napot.
Az Úrhidai Nyugdíjas Egyesület hasonlóan a többi szervezethez igyekezett mindent megtenni azért, hogy az ünnep sikeres legyen. Megszerveztük a nemzetközi nyugdíjas találkozót, és a meghívott százötven vendéget igyekeztünk tartalmas műsorral szórakoztatni. Talán az őszinte igyekezetünk
miatt egy kicsit hosszúra is sikeredett a fiatalok és idősek szereplése és ezért az ebédet megkésve tudtuk tálalni vendégeink-

nek. A meghívott személyeknek és a kluboknak az alkalomhoz
illő ajándékokat készítettünk, megköszönve számukra, hogy
megtisztelték közösségünket ezen a nagyon fontos és szép
ünnepen.

Régóta készültünk, sokat dolgoztunk, igyekeztünk a lehető legjobban megszervezni a programokat, de követtünk el hibákat
is, azonban úgy gondolom ezek nem írták felül azt a sikert,
melyet a három nap jelentett az itt élő embereknek, Úrhidának.
Polyák István
Úrhidai Nyugdíjas Egyesület vezetője

Sárrét Vidéki Szittya Lovas Egyesület hírei

2009. augusztus 21-e, egyesületünk számára is nagy nap volt. A
millenniumi ünnepségsorozat részeként a futballpályán hagyományőrző lovas programokat szerveztünk.
A rendezvény 10 órakor népi fogathajtó versennyel vette kezdetét, mely igazán sikeresnek mondható, hiszen a település és a
régió szinte minden jelentős versenyzője eleget tett meghívásunknak. A fogathajtáson túl, lovas-ügyességi versenyben, íjászatban illetve gyalogos hadi akadálypályán is megmérethették
magukat az arra érdemesek. A versenypálya akadályait egyesületünk tagjai saját kezűleg készítették ezért külön öröm volt
számunkra, hogy minden rendben zajlott és a résztvevők tetszését is elnyerték a feladatok illetve az akadályok. A versenyszámok után megtekintettük a Föveny-pusztai lovasok színvonalas bemutatóját, illetve az Úrhidai Lovas Egyesület lányai-

nak remekbe szabott formagyakorlatait. Az események szünetében Rezsnyák Róbert baritonista barátunk szórakoztatta a
nagyérdeműt. Az est leszálltakor megérkeztek az Égikapu
Nyitó Dobkör sámándobosai. Eredményes napon voltunk túl,
fáradtan de jó szívvel tudtuk énekelni őseink dalait, elrévülve a
tábortűz izzó parazsának látványába. Reméljük, mindenki jól
érezte magát, és bízunk benne, hogy jövőre ismét egy ilyen
színvonalas, izgalmas és egyben élményekben gazdag napot
tölthetünk együtt.
Ez úton is gratulálunk a győzteseknek és helyezetteknek,
illetve köszönjük a térség vállalkozóinak anyagi segítségét,
mellyel nagyban hozzájárultak sikereinkhez.
2009. szeptember: Itt van az ősz, itt van újra… Ez az évszak,
egyesületünk tagjai számára nem mást jelent, mint a Szüreti
felvonulásokat. Izgatottan vártuk már ezt az időszakot, hiszen
kedveljük ezeket, a rendezvényeket. Szeptember 12-én, Jenőben került megrendezésre az évadnyitó felvonulás, melyre
természetesen bennünket is meghívtak. Lovaskocsikkal és
lóháton érkeztünk, hagyományőrző ruhákban. A rendezvény jól
sikerült, és mivel az eszem iszom, mulatozás nem áll messze
tőlünk, kitűnően éreztük magunkat. Reméljük a további
szüretik is ilyen jó hangulatban fognak telni.
A soron következő hétvégén, Úrhidán kell megmutatnunk
magunkat a nagyközönségnek. Erről, illetve az ezt követő
eseményekről az Úrhidai Hírek következő számában fogunk
tudósítani.
Köszönjük mindenkinek, aki egyesületünk munkáját segíti.
További érdekességek, friss hírek és képek a rendszeresen
frissülő http://szittyalovas.hu/ portálunkon találhatóak.
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HARMADSZOR AZ ŐRSÉGBEN
A Barátság Klub életében mindig nagy esemény az évente
sorra kerülő háromnapos kirándulás. Tervezése során minden
tagunk javaslattal élhet az úti célt illetően.
A múlt év során az Őrség kapott szavazati többséget. A
megkapó szépségű táj annyira elbájolta klubunk tagságát, hogy
újra, a klub története során immár harmadszor is ezt választottuk célpontnak.
Július harmadikán reggel hat órakor, már minden résztvevő
megrakodva úti táskával, hűtő konténerrel, természetesen jó
kedvvel, várta a kényelmes légkondicionált autóbuszt.
Az utasok mindegyikét felszedve kapitányunk, Hart Imi, kiadta
a „parancsot”: „ Irány az Őrség!”
Az első nap állomása Körmend városa volt, mint az Őrség
kapuja. A város legfőbb nevezetességét, a valahai Batthyány
család kastélyát tekintettük meg. A kastély önmagában is
fenséges látvány, de csoportunk rendelkezik szakavatott
idegenvezetővel is, volt jegyzőnk Balogh Jenő személyében, ki
nagy szakértelemmel, érdekfeszítő előadással kalauzolt
bennünket a kastély- és a család történetében.
A következő állomás már a „honfoglalás” helyszíne, a Vadása
tó melletti motel volt, hol két éjszakát töltöttünk. Kissé korán
érkeztünk, de a várakozás idejét megszépítette a hal-és
pecsenyesütők kínálata, a párás sörpoharak bensőséges érintése
és a közeli tó árnyas partján tett séta.
Kulcsosztás után vacsoráig szabad programunk alatt, ki-ki
kedve szerint fürdőzhetett a motel fedett uszodájában, vagy
barangolhatott a cseppet sem egyhangú környéken.
Vacsorához közösen ültük körül a házigazda ízlésesen kialakított szabadtűzhelyét, hol gazdag italválaszték mellett csodálhattuk Szabó Zoli klubtársunk boszorkányos ügyességű ténykedését a sütőtárcsa körül. Hamarosan illatos lecsó, fűszeres
flekken és sütőkolbász csábította „pavlovi” reflexeinket. A
bőséges eszem-iszom olyan elégedettséggel töltötte el a becses
társaságot, hogy szó szerint dalra fakadt. Aki tehetséget érzett
magában, kipróbálhatta a magyar nóta- és népdal tudását,
énekhangját.
A második nap programját, tekintettel az igen csak nyári
időjárásra, -amit azért a mindennapos elkísért, Lenti város
élményfürdője adta. Bár, mivel a motel rendelkezik kerékpár
kölcsönzővel is, volt, aki élt ezzel lehetőséggel, és így
ismerkedett az Őrség szép tájaival, nevezetességeivel.
A nyári nap megpróbáltatásait közös vacsora követte a motel
éttermében, hol megismerkedtünk egy őrségi ételspecialitással,
a dödöllével. Kellemes „társa” volt a szarvas pörköltnek.

Harmadik napunk, jó szokás szerint, közös reggelivel indult. Itt
fogyasztottuk el a télutón megboldogult koca füstölt tartozékait, a Hart házaspár szíves invitálása mellett. Majd felmálházva buszunkra, következhetett az Őrség néhány nevezetességének megtekintése.
Elsőnek Gömbös Mátyás magánygyűjteményéből összeállított
vadászati kiállítást nézhettünk meg Magyarszombatfán, a
tulajdonos gyűjtő vezetésével. Ez a lehetőség még a laikus
szemlélőnek is érdekessé tette a kiállítást. Ezt követően a ház
közelében tartott vaddisznó párt mustráltuk, ami nem túl sokáig
tartott, mivel ez a vad rendelkezik olyan gáztartállyal, ami
messze űzi a kíváncsiskodókat.
A következő látványosság Velemér Árpádkori temploma,
melynek freskóit, a fény építészeti programozását csodálhattuk
meg. Történelmi utazást tehettünk honfoglalás kori őseinkhez,
szakavatott idegenvezető segítségével.
Végezetül Magyarszombatfán megnéztük a „fazekas házat”
mely a belső Őrség kézműveseinek életét, munkáját mutatta be.
Sok élménytől áthatva, már jól esett Őriszentpéter egyik
éttermében felszolgált ebéd, mely méreténél fogva, kemény
helytállást kívánt.
Most már csak a szerencsés hazaérkezés következett, és a
mérleg megvonása: Klubunk tagsága elkönyvelhetett ismételten egy jól megszervezett, kellemes helyen eltöltött, új
ismeretekkel, élményekkel fűszerezett, gondoskodással teli, jó
hangulatú kirándulást.
Köszönet a szervezőknek és aktív tagjainknak az önzetlen
munkáért!
Prepszent János
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Karateklub élete
A tanév befejezését követően mindenki sietett nyaralással,
pihenéssel tölteni a hosszú nyári szünetet. Aki csak tehette
utazott a nagyszülőkhöz, barátokhoz, vagy kirándult belföldön
és külföldön. A karateklub tagjainak csak egy hónap pihenő
volt a nyáron, mert sok verseny és edzőtábor volt a nyáron.
Szerencsére a táborokban volt lehetőség együtt lenni a
családdal, a fürdésre és szórakozásra.
Június 17-21. között került megrendezésre a Felnőtt és Veterán
VB az ukrajnai Odesszában. A tengerparti város üdítő klímája,
a remek szervezési körülmények megfelelő feltételeket teremtettek az Alba Shotokan Dojo KSE karatékáinak a sikeres szerepléshez. Klubunk három bíróval és két versenyzővel képviseltette magát a válogatottban. A 700 fős mezőnyben két versenyzőnk bronzérmet szerzett, bíróink pedig megszerezték az
első nemzetközi bírói minősítésüket.
Július 4.-én rendezték meg a 3. Hügelland Schöcklland Cup-t
az ausztriai Graz-ban. A 200 fős mezőnyben 4 nemzet fiataljai
mérték össze tudásukat. A hazaiakon kívül Romániából, Horvátországból és Magyarországról érkeztek versenyzők. Varga
István az U14-s mezőnyben indult, ahol az ellenfelek között
korábbi nemzetközi versenyek győztesei és helyezettjei is
képviseltették magukat szép számmal. Formagyakorlatban szép
versenyzéssel haladt előre.
Sajnos az erős mezőnyben nem tudott csillogó eredményt
elérni, de így is sikerült pontszerző 5. helyen végeznie.
Következett a küzdelem, ahol óriási csatákat vívott, egészen a
döntőbe jutásig menetelt, de ott kikapott. Jöhetett a vigaszág,
ahol már nem hibázott és egészen a dobogóig menetelt és 3.
helyezést ért el.
Július 15-19. között a 10 éves fennállását ünneplő A.J.K.A.-I.
Shotokan Karate-Do Szövetség 6. alkalommal rendezte meg
nemzetközi instruktor edzőtáborát Zalaszentgróton. Közel 100
fekete öves magyar, német, román és svájci karatés vett részt a
programon, hogy fejlessze tudását. Az edzéseket természetesen
a 9. Danos Sensei Sáfár László és a 7. Danos Sensei Edmond
Otis vezette. A foglalkozások középpontjában ezúttal a kata és
a kumite közötti kapcsolat állt. A résztvevők sok hasznos
ismeretre tettek szert, melyet a tábor zárásaként megrendezett
dan vizsgán, illetve a rövid nemzetközi versenyen kamatoztathattak. Az Alba Shotokan Dojo SE itt is remekelt, hiszen sportolói által begyűjtött 5 első helyezés magáért beszél.

Augusztus 1-8. között klubunk is részvett a családi nyaralásos
országos edzőtáboron, melynek helyszíne Balatonfenyves volt.
Az edzéseket Sáfár László 9. Danos, Csákvári László, Rétlaki
Gábor és Csókási Tibor 6. Danos mesterek vezették. A csoportonkénti foglalkozások lehetővé tették, hogy mindenki a saját
övfokozatának megfelelő edzésen vegyen részt. A tábor remek
időben és hangulatban telt el. A fáradtságot felejtették a régi és
új barátokkal töltött szabadidős programok, majd a felejthetetlen táborzáró buli.
Szeptember 4-6. között Constanta-ban rendezte Gyermek-, Kadett és Junior EB-jét a WKUF karate világszövetség. A magyar
színeket az Alba Shotokan Dojo SE-ből 8 versenyző, 1 edző és
3 bíró képviselte. A versenyt 3 napos edző- és bíróképzés előzte meg. A verseny végén osztották ki az új bírói minősítéseket,
melyek alapján Rétlaki Gábor főbírói, Rimai László vezetőbírói, Soós Tamás pedig sarokbírói címet szerzett. A verseny
pénteken, szombaton és vasárnap reggeltől délutánig zajlott. A
rendezés és az ellátás egész jó volt, és mint később kiderült, a
magyar szereplés sem maradt el tőle: a 6 arany-, 4 ezüst-, és 10
bronzéremből az Albások 5 arany-, 2 ezüst- és 3 bronzérmet
szereztek!!!
Szövetségünk a zöld asztalnál is sikert aratott, Magyarország
kapta a 2011-es Gyermek-, Kadett- és Junior Európa Bajnokság
rendezési jogát!
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Úrhidai Lovas Egyesület hírei
9. Molnár Dorottya
10. Szarka Eszter
D2 díjlovaglás:

4. Sziksz Henrietta
5. Freei Tímea
11 versenyző mérte össze tudását

Kis X-ben:

3. Sziksz Henrietta
5. Staudinger Dóra

Kis meredek:

7. Garami Zoltán
10. Staudinger Dóra
12. Sziksz Henrietta
18 versenyző mérte össze tudását

A nyár eleje leginkább felkészüléssel, edzéssel telt. Nagyon
vártuk az első megmérettetést, ami 2009. július 26-án
Székesfehérváron az Iszkai úti Lovardában került megrendezésre.
Eredményeink:
D1 díjlovaglás: 1. Garami Zoltán
2. Staudinger Dóra
3. Sziksz Henrietta
4. Szombat Szilvia
5. Frei Tímea
Látszik ebben a versenyszámban verhetetlenek voltunk!
Kis X-ben:
3. Garami Zoltán
4. Sziksz Henrietta
A következő verseny Hantoson került megrendezésre 2009
augusztus 15-én, sajnos itt nem rendeztek díjlovagló számot,
így díjugratásban vettek részt versenyzőink.
Eredményeink
Kis X-ben:
2.Szombat Szilvia
4. Sziksz Henrietta
6. Staudinger Dóra
Kis Meredek
4. Garami Zoltán
2009. szeptember 19. Úrhida: Gyermek és Ifjúsági Díjlovagló
és Díjugrató Verseny
Meglepetésként ért bennünket annak lehetősége, hogy versenyt
rendezhessünk. Köszönet a képviselő-testületnek, hogy ilyen
környezetben és körülmények között tarthattuk meg ezt a
hagyományteremtő versenyt. Remélem viszonzásul tartalmas
programot szolgáltattunk a település lakóinak, a megjelent
versenyzők pedig a vendégszerető falu jó hírét vitték
megyeszerte. Még nagyobb meglepetést okozott a résztvevők
száma, ami mutatja fiatal egyesületünk ismertségét és
elismertségét. Már a verseny alatt megfogalmazódott a
rendezőségben, hogy ezt valóban folytatni kell.
Eredményeink:
Futószár
1. Balász Boglárka
6. Bohon Dorka
D1 díjlovaglás:

5. Frei Tímea
6. Závodni Szimonetta
7. Bedő Kristóf

VIRÁG AJÁNDÉK ÉS 100 FT-OS
JELLEGŰ ÜZLET
Üzletünk kínálata:
- Vágott és cserepes virágok - Koszorúk
- Ajándéktárgyak - Papíráru, írószerek - Játékok
- Vegyi áru - Háztartási felszerelések - Édességek
Üzletünkben május óta Lottózó működik.
Legújabb szolgáltatásunk pedig fénymásolási lehetőség.
Nyitva tartás:
Hétfő – péntek 8:00 – 16:30
Szombat 8:00 – 12:00
Vasárnap zárva.
Szeretettel várom kedves vásárlóimat!
Szabó Zoltánné Erika
8142 Úrhida, Kossuth út 79.
Telefon: 06-20/388-5034
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MEGHÍVÓ
LAKÁS
RIASZTÓK, KAMERA RENDSZEREK,
INFRASOROMPÓK TERVEZÉSE - KIÉPITÉSE!
( - TÁVFELÜGYELETTEL - )
Lakóházak, közületi épületek, gazdasági és melléképületekre,
valamint zártkertekre és udvarokra egyaránt előzetesen ingyenes
árajánlatot adunk az oda alkalmas riasztórendszerek várható költségeiről.
Távfelügyeleti díj: nettó 2800 Ft/hótól – megállapodás szerint.
A riasztóval és vonalastelefonnal már rendelkező ügyfeleinknek a távfelügyelethez való
csatlakozása ingyenes.
JELENTKEZNI: K Á D Á R VAGYONVÉDELMI TÁVFELÜGYELET KFT
Iroda: 8142 ÚRHIDA Újszőlők u. 40. Tel / fax:06/22 362 689
E-mail 1: szilkad@vodafone.hu 2: info@kadarvagyonvedelem.hu
Mobil: 06- 70/3649694 06-20/3835816 06-20/988 0175
Web: www.kadarvagyonvedelem.hu

KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT
A polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálati 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
Telefon: (22) 588-111

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

Balázsik Zsófia falugazdász fogadónapja:
hétfő:
7.30-10.00 óráig
Telefon: (30) 698-9103
Gyermekjóléti szolgálat
ügyfélfogadási rendje:
A 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:
8.00-10.00 óráig
Csecsemő tanácsadás:
Kedd:
10.00-12.00 óráig
Háziorvos rendelési ideje:
Dr. Bíró János
Telefon: (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

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
Telefon: (22) 363-117
Szabadbattyán, Széchenyi u. 16/A

A gyógyszertár nyitva tartása:
Hétfőtől péntekig 8.00 - 16.00 óráig
Telefon: (22) 789-195
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:
zárva
Telefon: (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 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.

