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EGÉSZSÉGHÁZ  AVATÁS!
Tisztelt Úrhidai Polgárok!

Községünk életében fontos beruházások valósultak 
meg az elmúlt időszakban.

Konkrét számokban kifejezve, közel 115 millió forin-
tot tudott az önkormányzat fejlesztésekre fordítani, 
köszönhetően a testület önzetlen hozzáállásának és a 
pályázatokon elnyert támogatásoknak. A szám nagy-
ságát tekintve el kell mondani, hogy ez csaknem a 
település teljes egyévi költségvetése.

2010. május 7-én az egészségház, az utak, átadásán 
túlmenően a képviselő-testületnek a tavalyi 1000 
éves évforduló kapcsán is volt elmaradása. A Falvak
Kultúrájáért Alapítvány által készített Millenniumi
Emlékoszlop felavatására az elmúlt évben nem volt
lehetőség, mivel a terület nem volt megfelelően előké-
szítve. Ezért az avató ünnepség az emlékoszlop felszentelésével és koszorúzásával 
vette kezdetét.

Majd ezt követően a Zrínyi utca torkolatában, jelképesen a Zrínyi utca elejének és 
a parkolók átadásával egyben átadásra kerültek az elmúlt időszakban készült utcák. 

Mint bizonyára tudják a képviselő-testület korábban két alkalommal is tartaléklis-
tára került TEUT-pályázata a múlt évben kedvező elbírálásban részesült. A Közép-
dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács mintegy 14 millió forint támogatást ítélt 

meg a Nefelejcs, az Ady és 
a Szüret utca felújítására, a 
csapadékvíz-elvezető rend-
szer kialakítására, melyhez a 
képviselő testület  csaknem 20 millió forint önerőt biztosított. 

Szintén e szalag átvágásával került átadásra a Kertalja utca 
csapadékvíz-elvezető rendszer meghosszabbítása, a Kossuth 
utcai járda és parkolóhelyek, valamint a Petőfi  utcai játszótér 
parkolóinak kialakítása. 

Ezen útépítési munkálatok, melynek teljes költsége 54 mil-
lió forint április elején kezdődtek és a hónap végén a műszaki 
átadásuk is megtörtént.

Köszönhetően a közbeszerzésen nyertes ÚTÉPPARK Bt. 
munkatársainak, az építkezés ideje alatt kisebb fennakadásokkal 
sikerült biztosítani a lakosság zavartalan  közlekedését.

Az avató ünnepségen Törő Gábor Országgyűlési
Képviselő, majd a kivitelező cég ügyvezetője

 Nemes Károly vágta át a nemzeti színű szalagot. 
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Köszönöm a lakosság türelmét, melyet az építési munkák ideje 

alatt tanúsítottak, kívánom, hogy használják ezen utakat baleset-
mentesen a legnagyobb megelégedésükre.

Az ünnepség folytatásaként átadásra került az EGÉSZSÉGHÁZ.
Ki kell emelnem, hogy Úrhidán a 2002-ben és 2006-ban 

megválasztott képviselőt-testület az egyre csökkenő önkormány-
zati normatívák és szűkülő anyagi lehetőségek miatt a képviselőket 
megillető tiszteletdíjról lemondott, hogy forrást tudjon biztosítani 
a lakosság által jogosan elvárt fejlesztésekhez. 

Az önálló felnőtt háziorvosi, valamint védőnői körzetek kia-
lakítását követően a testület elsődleges feladatának tekintette az 
egészségügyi központ megépítését.

A tavalyi évben a képviselő-testület, a korábbi évek megtakarí-
tásaira alapozva egy a kötelező törvényi előírásoknak és a funk-
ciók ellátására megfelelő egészségház építéséről döntött, mely 
hosszútávon kiszolgálja a község igényeit és fenntarthatósága is 
biztosított.

Az EGÉSZSÉGHÁZ avatásán Törő Gábor Országgyűlési 
Képviselő mellett Boda Krisztina a Szépház Kft. ügyvezetője 
vágta át a nemzeti színű szalagot, majd ezt követően, Mayer 
László plébános, helyettes esperes szentelte meg az épületet.

A közbeszerzésen nyertes Szépház Kft 2009. szeptember 23-án 
a munkaterület átadását követően elkezdhette az épület kivitelezé-

sét és ezzel elkezdődött a településközpont építése és felújítása.
A Kossuth és Zrínyi utca sarkán megvalósult fejlesztéssel reali-
zálódott a képviselő-testület által ciklusprogramként vállalt egyik 
fő célkitűzés, Úrhida egészségügyi alapellátásának átalakítása.
A felnőtt és gyermekorvosi rendelőt, valamint védőnői tanácsadót 
magába foglaló épület, amely 254 m2-en került kialakításra, teljes 
költségét 46 millió forintot a képviselő-testület a fel nem vett tisz-
teletdíjakból fi nanszírozta, amelyre egy emléktábla hívja fel a
fi gyelmet.

Szeretném megköszönni a lakosság és az egészségügyben dol-
gozók türelmét, az elmúlt időszakban kialakult nehézségekért,
remélem kárpótol mindenkit az új épület látványa és a XXI. 
századi egészségügyi infrastrukturális körülmények.

2010. június 12-én ismét ünnepi avatásra gyűltünk össze a Petőfi  
és Kossuth utca találkozásánál.

A képviselő-testület 2009. január 10-én pályázatot nyújtott be az 
UMVP. III. tengely falumegújítás alintézkedés keretében a Petőfi  
utcai játszótér kivitelezésére, amely pályázat támogatásban része-
sült, közel 11 millió forintos támogatás mellé az önkormányzat-
nak az ÁFÁ-t kellett önerőként biztosítani.

Az útépítéshez kapcsolódóan és egy időben elkészült a park-
ban sétaút és a parkoló, ezt 
követően kerültek telepí-
tésre a játszótéri eszközök 
az „IDEGEN FÖLDÖN 
ELHUNYT KATONÁK 
EMLÉKMŰVE”, valamint 
a Tájházban fafaragó tábor 
keretében elkészült Úrhida 
Történelmi Emlékmű. 

Az eseményen megjelent 
és beszédet mondott Hor-
váth Lajos főtanácsos a 
Honvédelmi Minisztérium 
Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum. Katonai Emlék-
hely- és Hadisírgondozó 
Igazgatóság vezetője.

Tisztelt Úrhidaiak!
A képviselő-testület 2008. szeptemberében pályá-

zatot nyújtott be Integrált Közösségi és Szolgáltató 
Tér kialakítására. (Önkormányzati épület bővítése és 
felújítása) A kétfordulós pályázat első körében a Cím 
elnyerésére volt lehetőség. A cím birtokosi oklevelet 
2009. szeptemberében kapta meg az önkormányzat, 
így pályázhatott a második fordulóra. 
2010. április 6-i dátummal döntött az ÚMVP 

Irányító Hatósága az IKSZT-pályázat eredményeiről, 
ami pozi-tív elbírálásban részesült, így tovább foly-
tatódhat a településközpont felújítása.

Az 51 585 989 forint támogatás mellett 13M fo-
rintos önrész vállalása lehetővé teszi az épület 
bővítésén, külső és belső felújításán, korszerűsítésén, 

akadálymentesítésén túl a szükséges eszközök besz-
erzését, valamint három éven keresztül hozzájárul a 
működtetési költségekhez is
Terveink szerint, július hónapban elkezdődhet a kivi-

telezés november elején a polgármesteri hivatal új szol-
gáltatásokkal kiegészülve, felújítva várja a lakosságot.
A felújítási munkálatok elején (terveink szerint, 

június 5. - augusztus 20. között) a hivatal ideiglen-
esen átköltözik az iskola épületébe, és ezen időszak 
alatt ott tartja az ügyfélfogadást. 
Kérem a felmerülő kényelmetlenségek miatt a

lakosság türelmét és megértését.

 Bognár József
 polgármester
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Kedves Úrhidaiak!

Tisztelt lakosság!
Az EGÉSZSÉGHÁZ ELKÉSZÜLTÉVEL a következő-
képpen változott az orvosok és a védőnő elérhetősége 
valamint a rendelési idő.

Felnőtt Háziorvosi Rendelő
Rendel: Dr. Bíró János 
Tel: 20/ 8236-457 
Rendelési idő: Hétfő:  08.00-12.00
 Kedd: 14.00-18.00
 Szerda:  08.00-11.00
 Csütörtök:  13.00-16.00
 Péntek: 08.00-12.00
Várandós tanácsadás
bejelentkezés alapján kedd:  12.00-14.00
Munkaidőn kívül a Városkörnyéki Ügyeletet lehet 
igénybe venni, melynek helye: Szfvár, Seregélyesi u. 17 
Orvosok Háza, telefonszám: 501-220. 
Mentők: 104.
Rendelő illetve előjegyzés kérés telefonszáma:
22/ 786-886
Fekvőbeteg-látogatási igényüket 08.00-09.00 között 
jelentsék be.

Gyermek Háziorvosi Rendelő
Rendel: Dr.Fülöp Edit
Tel: 30/ 9025-227
Rendelési idő:   Hétfő:    11.30-12.30 
                         Csütörtök: 11.00-12.00 
Tanácsadás:       Szerda:  10.30-11.30 
Munkaidőn kívül a Városkörnyéki Ügyeletet lehet 
igénybe venni, melynek helye: Szfvár, Seregélyesi u. 17 
Orvosok Háza, telefonszám: 22/ 501-220.
Mentők:104

Védőnői Tanácsadó
Védőnő: Soósné Fekete Éva
Tel. : 22/ 789-745,   30/ 225-8848
Tanácsadás: 
 Várandós: Kedd 08.00-10.00 
 Gyermek: Kedd 10.00-12.00
Fogadóóra:  Szerda 08.00-10.00 

Itt a nyár, a kánikula. Amikor már elviselhetetlen a hőség, 
tömött sorokban megindulunk a vízpart felé. Fürdőzünk és 
napfürdőzünk. De vajon tényleg tudjuk a lassan kőbe vésett
szabályokat?

• Ne napozzon délelőtt 10 és délután 4 óra között. A napsu-
gárzás lényegesen gyengébb a reggeli és a késő délutáni órák-
ban.

• Védekezzen a bőrtípusodnak megfelelő napozó krémmel, a 
napozás előtt 20-30 perccel kenje be magát! A bőrtípusától 
függően válasszon erősebb, vagy közepesen erős védelmet bi-
ztosító, vízálló napozó krémet, melynek használatát a napozás 
során többször ismételje meg. Olyan napozószert válasszon, 
amely tartalmaz UVA, és UVB szűrőt is. Az UVA sugarak a 
bőr mélyebb rétegeibe hatolva okozhatnak károsodásokat. Az 
UVB sugarak pedig a leégésért felelnek. A tápláló, öregedést 
gátló hatóanyagokkal gazdagított készítmények napozás köz-
ben is ápolják a bőrt.

• Gyerekek ne napozzanak! Ettől függetlenül persze kenje őket 
magas faktorszámú (40-től fölfelé), vízálló napozókrémmel, 
hiszen szeretnek a napon pancsolni, játszani. Adjon rájuk vi-
lágos színű, könnyű sapkát és fi gyeljen rájuk, hogy minél töb-
bet tartózkodjanak a hűs, árnyékban, illetve bőségesen kínálja 
nem szénsavas folyadékkal őket. Az egészen pici babák bőrét 

teljes mértékben óvja a naptól!
• Kenje magát akkor is, ha nem napozik, de a szabadban tartóz-

kodik.
• Ne feledje, ha tengerparton nyaral, a víz visszaveri a napsuga-

rakat, illetve a napnak a víz alatt is van hatása. Árnyékban, 
fürdőzés, hajókázás közben is használjon napozószert. 

• Napozás előtt ne használjon semmilyen kozmetikumot 
(parfüm, dezodor, smink), ezek ugyanis egyrészt fényérzéke-
nységet okozhatnak, másrészt eltömíthetik a pórusokat, ame-
lyeken keresztül nem tud távozni az izzadság. Egyes gyó-
gyszerek is okozhatnak fényérzékenységet!

• Viseljen világos színű sapkát vagy kalapot és UV védelmet 
biztosító napszemüveget. A nap szárítja a bőrt, ezen kívül 
melegben fokozottabb a test kipárolgása. Hidratálja magát 
belülről is, fogyasszon sok vizet!

• Napozás után hidratálja a bőrét, használjon napozás utáni 
készítményeket, melyek nyugtatják, regenerálják és táplálják 
a bőrt.

Ezekkel a hasznos tanácsokkal kívánok mindenkinek kellemes 
pihenést a nyárra!
 dr. Bíró János 
   háziorvos

MEGVÁLTOZOTT
 elérhetőségek és rendelési idő!
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Játszótér avatás
2010. június 12-én - hároméves összefogás eredményeként - 

adományokból, és pályázaton elnyert pénzből - épült játszótér, 
illetve közpark avatására voltak hivatalosak a település lakói.

Az esemény szombaton 10 órakor kezdődött az Idegen földön 
elhunyt katonák tiszteletére állított emlékmű avatásával, me-
lyet Bognár József  polgármester beszédét követően, Mayer 
László plébános, helyettes esperes áldott meg. Az emlékezés 
virágainak elhelyezését követőn az érdeklődők átsétálhattak a 
szomszédos játszótérre, ahol a Falvak Kultúrájáért Alapítvány 
művészei által, az úrhidai alkotótáborban készített emlékoszlop 
került felavatásra. Az alkotás négy történelmi évszámot tudato-
sít a szemlélődőkben. A település első írásos említését 1009-et, 
az elnéptelenedett falu újraéledését 1760-at, az önállóvá válás 
időpontját 1990-et,  illetve az első nagy közösségi tér átadásának 
dátumát,  a 2010-es évet faragták a művészek mementóul az 
obeliszkbe. Az emlékoszlopon  a település címerén, illetve a 
klasszikus szőlő és virág motívumokon  túl, helyet kaptak Úrhida
avar kori emlékein található ábrázolások is. 

A megnyitóbeszédeket követően a település apraja-nagyja  im-
már hivatalosan is használatba vehette az első közös játszóterün-
ket, amely remélhetőleg még sok száz kisgyermek számára 
jelent megfelelő kihívást és lehetőséget a dinamikus mozgáshoz 
…                      

 Lics Zoltán

Tájékoztatás a kerítés
építés szabályainak 

megváltozásáról
Tisztelt Úrhidaiak!

Ezúton értesítem a lakosságot, hogy 2008. szeptember 1-jétől 
változtak a kerítés építés szabályai. Kerítés – függetlenül 
az elhelyezkedésétől – építési engedély és bejelentés nélkül 
létesíthető. 

Engedélyre nincs szükség, azonban mindenképpen fontos az 
előzetes tájékozódás az építés megkezdése előtt! Bizonyos szak-
mai jogszabályok ugyanis ezekre az építési munkákra is vonat-
koznak. 

Kiemelten felhívom a lakosság fi gyelmét, hogy amennyiben 
útszélesítéssel érintett a telek, a kerítést csak az útszabályozási 
vonalra lehet tenni! 

Tömör kerítés csak kivételes esetben, műszaki indokok alap-
ján építhető. A lakótelkek utcai telekhatárán csak maximum 50 
cm magasságú tömör (beton, kő, tégla) lábazatos, 1,50 – 1,80 
méter magasságú, áttört utcai kerítések létesíthetők. A kerítést 
javasolt növénytelepítéssel kísérni. Útcsatlakozásoknál azonban 
a szabad-látást akadályozó létesítményeket elhelyezni, valamint 
1,20 m-nél magasabb növényzetet ültetni tilos!

 Boda Zsuzsanna 
 körjegyző

A pollenallergia egyre súlyosabb egészségügyi és az 
életminőséget kedvezőtlenül befolyásoló probléma. Nem-
csak 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 elterje-
désének visszaszorítása, az allergének koncentráció-
csökkentésének elősegítése eredményezheti a megfelelő 
életminőséget, az elvárható és szükséges környezeti álla-
pot megőrzését.

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

Nagyon sok múlik a megelőzésen, helyes művelési tech-
nológián, a szakszerű növényvédelmi és fenntartási fela-
datok időben történő elvégzésén. A jogkövető magatartás 
és az összehangolt munka eredményezhet javulást.

Kérem Önöket, hogy az elkövetkező időszakban még fo-
kozottabban ügyeljenek arra, hogy a földterületeik gyom-

mentesek 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, tisztántar-
tásáról, szemét-és gyommentesítéséről, hóeltakarításáról, 
síkosságmentesítéséről,

- járdaszakasz melletti nyílt árok és annak műtárgyainak 
gondozásáról, karbantartásáról,

- beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról, gyommentesí-
téséről,

- telekingatlanról a járdára és az úttest fölé, annak 
űrszelvénybe benyúló ágak, bokrok megfelelő nyeséséről.

 Boda Zsuzsanna 
  

Tisztelt Úrhidai polgárok!
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Az áprilisi „Nyúli buli” felejthetetlen örömökkel gazdagította gyer-
mekeinket. Délutánunk kezdetén minden csoport kis verses, dalos 
műsorral kedveskedett. Ezután fi nom süteményekből, ízletes üdítőkből 
válogathattunk kedvünkre, majd le is mozogtuk őket a színpadon szóló 
tavaszi muzsikára. Mint minden alkalommal a szülők segítségével több 
mint 100 zsákbamacskát tudtunk eladni, melyek közt egyben ott lapult 
egy igazi ajándék, nem más mint egy valódi hófehér Nyuszi, melyet 
egyik óvodásunk nagymamája ajándékozott nekünk. Egyik ovisunk, 
Pallag Fanni volt a szerencsés, aki büszke tulajdonosa lehetett e kedves 
állatnak. Mindenki megtalálta örömét a zsákbamacskában, játékokban. 
Köszönjük a szülők segítségét, munkáját!

Az április sok meglepetést, vidámságot tartogatott számunkra. 
Elsősorban élvezhettük a csodálatos időt, meleg napsugarak simo-
gatták arcunkat a szép, játékokkal teli udvarunkon. Elkészült máso-
dik homokozónk is, melyben homokvárakat, kanyargós labirintusok 
sokaságát készíthettük el. Átrendezésre került az udvar, a játékok új 
helyet kaptak. 

Április 22-e, a Föld napja, kiemelkedő volt számunkra. Nemcsak az 
a nap, hanem az egész hét a környezetvédelem, bolygónk védelme je-
gyében telt. Nagy hangsúlyt fektettünk kicsiknél-nagyoknál egyaránt, 
mi helyes s mivel ártunk Földünknek. A gyermekek aktívan bekap-
csolódtak a beszélgetésekbe, játékokba, melyeket nekik szerveztünk. 
A hetet megkoronázta, hogy pénteken minden kisgyermek édesanyja 
hozott valamilyen bokrot, fát, virágot, melyeket együtt ültettek el az 
udvaron. A szülők aktivitásának köszönhetően a nap végére színes, 
tarka virágok borítottak mindent. Az ablakok megteltek csodálatos 
virágokkal, színpompás petúniákban, szőlővirágokban, muskátlikban 
gyönyörködünk azóta is, s fi gyeljük növekedésüket. Ha szárazabb 
az idő a gyermekek nagy gonddal locsolják meg a növényeket, mert 
hiszen tudják, hogy víz nélkül az élet elképzelhetetlen. 

Teltek-múltak a napok, s beköszöntött az a nap, mely minden Édes-
anya, Nagymama számára a legszebb nap a világon: Anyák napja.
A Katica csoport május 7-én köszöntötte az Édesanyákat, Nagy-
mamákat. Szívet melengető, szeretetteljes, meghitt műsort adtak a 
gyermekek, s ez az Anyukák arcán tükröződött leginkább. 

Május 11-én a Pillangó csoportos óvó néni, Szilvi néni, a szorgos 
szülők segítségével kirándulást szervezett a Veszprémi Állatkertbe.
A gyermekek nagy izgalommal várták ezt a napot. Autóbusszal men-
tek, ami már nagy élmény, mert van olyan kisgyermek, aki még nem 
utazott tömegközlekedési járművön. Odaérve minden állatot jól meg-
néztek, találkoztak orrszarvúval, zebrákkal, csimpánzokkal, s a hatal-
mas barna medve is megmutatta magát. Pihenésképp meglátogatták az 
állatkert területén lévő játszóházat, mely valódi dzsungelhez hason-
lított. A nap végén minden ovis kapott egy fi nom jégkrémet, melyet 
jóízűen elfogyasztottak. 

Május 13-án volt a Süni csoport évzáró és anyák napi műsora. Az óvó 
nénik egy hosszabb műsorral kedveskedtek a szülőknek. Mivel sok 
gyermek jár a csoportba, ezért döntöttek e megoldás mellett. A műsor 
vidám, az évszakokat jellemző körjátékokból, versekből, kikiáltókból 
állt, melyeket a gyermekek szorgalmasan megtanultak. Az Édesanyák, 
Nagymamák könnyüket hullatva hallgatták csöppségük versét, mely 
ennél szebben nem is szólhatott volna. Gondosan elkészített ajándékok 
és szép cserepes virágok várták az ünnepelteket.

Május 14-ét a Pillangó csoportos gyermekek várták nagy izgalom-
mal, hiszen az ő évzáró műsoruk következett. Szintén évzáró és anyák 
napi versekkel készültek a gyermekek, melyeket buzgón, hamar meg-
tanultak. Nem volt hiány itt sem örömkönnyekből, s a műsor végén 
hatalmas ölelések, kedves szavak sokaságától volt hangos a terem. 
Ezután az Óvoda néptáncosai tartottak nekünk egy bemutatót egész 
évben tanult körjátékokból, dalokból Kneifelné Kriszti „néni” veze-
tésével. Kriszti néni egész évben szorgalmasan, lelkiismeretesen járt 
hozzánk, s mindig újjal kápráztatta el gyermekeinket. Köszönjük 
Kriszti néni!

Május 26-án a Katica csoport indult kirándulni autóbusszal Buda-
pestre, a Parlamentbe.

Megcsodálhattuk a hatalmas termeket, a Szent Koronát, majd pedig 
láttuk a régi foglalkozások repertoárját is. Ezután a Néprajzi Múzeum-
ban jártunk, ahol elődeink ruháit, házait, berendezéseit (lóca, szal-
maágy) vettük szemügyre. A Városligetben egy hatalmas játszóteret 
próbáltunk ki, mely kellőképp lefárasztott bennünket. Hazafelé tartva 
pedig fi nom fagylaltot nyaltunk.

Június 1-jén megtartottunk Óvodánkban Gyermeknapi mulatsá-
gunkat. Igaz, minden nap gyermekeinkről szól, de ez a nap még inkább 
az övék. Ilyenkor a kedvenc játékaikat játsszuk, a kedvenc mesék szól-
nak. Ellátogatott hozzánk régi ismerősünk Áprily Géza „Csavargó” 
aki vidám zenés előadással ajándékozta meg gyermekeinket. Mindig 
valami újdonsággal érkezik hozzánk, most éppen az állatok világába 
kalauzolt bennünket gitárja segítségével. A fi nom ebéd után ízletes jég-
krémet ettünk, melyet nagy élvezettel, s bizony egy-két ruhán maradt 
folttal fogyasztottunk el.

Június 4-én tartottuk Katica csoportos Ballagási műsorunkat, mely a 
Polgármesteri Hivatal Nagytermében került megrendezésre. Kati néni 
és Andi néni lakodalmas műsorral kedveskedett a szülőknek, s kicsit 
úgy éreztük mintha valódi lakodalomban volnánk. Ezt követően el-
búcsúztatták a ballagó óvódásokat itt maradó társaik, de megígérték 
egymásnak „Jövőre találkozunk az iskolapadba”.

A Nagyteremből felsétáltunk az Óvoda elé, ahol minden ballagó ovis 
egy-egy lufi t engedett a magasba ezzel jelképezve élete kezdetét. Vé-
gül pedig a csoportban fi nom süteményekből, üdítőkből válogattunk, s 
még együtt volt a csoport. 

Idén szép számmal ballagtunk, egész pontosan 22 ovis léphet be
szeptemberben az iskola kapuján.

Június 5-én tartotta a falu Gyermeknapját, melyen az Óvoda, Iskola 
egyaránt képviseltette magát. Az óvó nénik játékos feladatokkal, célba 
dobó játékokkal, ügyességi versenyekkel készültek, s a sikert jutalom 
is koronázta. Délután pedig egy vidám bábjelenetet láthattak a gyerme-
kek, melybe ők is aktívan bekapcsolódtak. 

Június 7-én a Süni csoport indult kirándulni, szintén Veszprémbe. 
A gyermekek nagyon élvezték az ott eltöltött időt, s az időjárásnak 
köszönhetően minden állatot szemügyre tudtunk venni. A nap végén 
egy-egy krémes jégkrémet nyalhattunk el, melynek minden gyermek 
nagyon örült. 

Június nemcsak a nyár kezdete, hanem egy nap a Pedagógusoké is, ez 
a Pedagógus-nap. Nagyon szép virágot kaptunk a Polgármester és az 
Alpolgármester Úrtól, melyet Köszönünk. 

Júniusban, Júliusban ügyeleti nyitva tartással működik óvodánk, már 
sok kisgyermek megkezdte nyaralását, aktív pihenését. 
Intézményünk július 30-ig tart nyitva.

Minden kedves Óvodásunknak kellemes nyarat, jó pihenést kívánnak 
az óvó nénik, dajka nénik, valamint az Óvoda valamennyi dolgozója, 
legközelebb szeptember 1-jén találkozunk!

                                                                   Spánitzné P. Andrea
                                                                Intézmény-egységvezető

Óvodánk hírei
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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 Lencsésné Cseh Katalin tanító néni 
lesz. 

Április elsején hagyományos fordított napunkat tartot-
tuk és a Palánta Bábszínház a Ravasz rokon című húsvéti 
előadását tekinthették meg alsósaink. Április hónap prog-
ramjait magyartanárunk, Leitner Tamásné szervezte. Ápri-
lis 9-én a hagyományokhoz híven Ki mit tud műsorunkat 
rendeztük meg, Viki néni szervezésében.

Az előadáson a már több éves hagyománnyal rendelkező, 
sikeresen működő táncszakköröseink sok műsorszámot 
adtak elő (bécsi keringő, hip-hop, latin táncok). E mellett 
furulya szakköröseink is bemutatkoztak, és természetesen 
énekkarosaink most sem maradtak ki. Idén Suha Alexand-
ra és édesapja készült egy zenés meglepetés produkcióval. 
Hagyományosan az osztályaink is egy-egy jó kedélyű 
műsort mutattak be.

Április 15-16-án rendeztük tavaszi papírgyűjtési akciónkat, 
ahol 3 tonna papírt gyűjtöttek 1-5 osztályos gyermekeink. 
Első helyezett a harmadik osztály lett. A papírgyűjtésből be-
folyt összeget a gyűjtött papírt arányában az osztálypénzbe 
osztottuk vissza.

Április 22-én a Föld napja alkalmából hagyományosan 
csatlakoztunk az országos hulladékgyűjtő akcióhoz és 
osztályaink védőfelszerelésben segítettek a falu megtisztí-
tásában. 11 órától tanulóink Fekete Józsi bácsi vezetésével 
beszélgethettek a környezetről, a mindennapi környezetvé-
delmi teendőinkről és annak fontosságáról.

Április 23-án vettünk részt a sárszentmihályi Zichy napok 
versenyein is, ahol az alsós versmondó versenyen Szabó 
Raul ért el első helyezést. Második helyett szintén a vers-
mondó versenyen Viktor Judit lett és a 8. osztályosok Acti-
vity csapata (Pereces Richárd, Polyányi Erika, Tóth Gergely 
és Vasvári Virgil). Harmadik helyezést szerzett Király Lilla 

a versmondó versenyen, valamint az első (Bőcs Marcell, 
Madler Mátyás, Simon Csaba Botond) és a harmadik osz-
tályosok (Hegedűs Jázmin, Markovits Vivien, Nagy Gréta) 
aszfaltrajz versenyen indult csapata. 

Április 16-án táncszakköröseink újra meghívást kaptak 
Szabadbattyánba a Gyermekszínjátszók Találkozójára, ahol 
Leitner Tamásné vezetésével újra sikeres produkciókkal 
lepték meg a közönséget.

Április 19-én délelőtt a szabadbattyáni iskola zeneszak-
köre nagy örömünkre idén ismét koncertet tartott gyerme-
keinknek és az érdeklődőknek.

Iskolánk hírei
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 Május elején a hagyományokhoz híven az Anyák 
napját osztálykeretben tartottuk osztályfőnökeink veze-
tésével. Májusban a Madarak és fák napja alkalmából fa 
és madárfelismerő versenyt szerveztünk tanulóinknak. 
Első helyezést osztályonként az alábbi tanulóink értek el:
Magyar Aliz Jázmin, Soós Benedek Sándor, Farádi Tamás, 
Nagy Friderika, Balogh Dóra, Váradi Márk, Kubik Péter, 
Ács Ágnes.

Május 19-én falu szinten terveztük a Kihívás napját, ami 
keretében iskolánk pedagógusai 8 órától 16 óráig tervez-
ték volna a programokat. A kedvezőtlen időjárás és a rossz 
talajviszonyok miatt ezt a programot elhalasztottuk. Június 
8-án délelőtt iskolai keretekben tartottunk sportnapot a Ki-
hívás napi tervezett programunknak megfelelően, osztá-
lyonként negyedóránként változó sportágakban mérkőz-
hettek meg gyermekeink. A programindító futóversenyben 
első helyezést értek osztályonként az alábbi tanulók, akik 
teljesítményükért érmet vehettek át: Kolonits Friderika, 
Nagy Gréta, Székely Péter, Farádi Tamás, Horváth Richárd, 
Magyar Gábor, Farádi Péter, Podhorszki Lúcia. A nap végén 
a legeredményesebb sportolókat is osztályonként éremmel 
jutalmaztuk: Hanti Márton, Fodor Gábor Krisztián, Székely 
Péter, Dömös Róbert, Pereces Tibor, Magyar Gábor, Takács 
András, Pintér Dávid. Iskolai szinten a legeredményesebb 
sportoló Magyar Gábor lett, aki vándorkupát kapott.

 Május 20-án Bán Tanár Úr szervezésében a mintegy 40 
érdeklődő meglátogathatta a Magyar Televíziót, majd ezt 
követően a Pálvölgyi Cseppkőbarlangba tettek izgalmas 
túrát.

Május 25-én a 7. és 8. osztályosoknak hagyományos szó-
beli vizsgajellegű beszámolót tartottuk, míg 26-án a 4., 6. 
és 8. osztályosaink az országos kompetenciamérésen vettek 
részt.

Június 5-én Szabó Gyöngyi tanárnő szervezte gyermek-
napunkat a falugyermeknap részeként, amit a kedvezőtlen 
talajviszonyok miatt az iskola sportpályáján tartottuk. A kö-
télhúzáson és a hernyóversenyen át a KRESZ tesztig, liszt-
fújásig igen sokféle versenyt, játékos és szellemi vetélkedőt 
szerveztünk, amiken minden évben nagy lelkesedéssel 
vesznek részt gyermekeink. Alapítványunk a gyermeknapra 
egy jégkrémet osztott ki mindenkinek a hétfői napon. Gyer-
meknapi ajándékaink jó részét idén a McDonald’s ajánlotta 
fel. Ezúton is köszönjük felajánlásukat.

Június 4-én táncszakköröseink a Pákozdi Arborétumba 
kirándultak volna, ami a mostoha időjárás miatt sajnos el-
maradt.

Június 9-én az alsósok az év végi kirándulás keretében 
Martonvásáron a kastélyparkban és a kastélyban lévő Óvo-
da és a Beethoven Múzeumot látogatták meg. Majd ezt 
követően Sóskúton a lovardában lovagolhattak és sétakocsi-
kázhattak.
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Június 10-én a felsősök Felcsúton a Puskás Akadémiát 
majd a Zsámbékon a Romtemplomot tekinthették meg. 
Felcsúton a Puskás Fernenc Labdarugó Akadémián volt 
diákunk Király Bence kalauzolta végig csapatunkat, aki az 
Akadémián tanul. Esztergomban városnéző kisvonattal néz-
hették meg a várost. Ezt követően nagy élményt jelentett a 
Duna alatti szervizalagút megtekintése. Az év végi kirándu-
lást alapítványunk személyenként 1500 forinttal támogatta.

Az utolsó tanítási napunk június 10 volt. A ballagás és 
tanévzáró ünnepségünket június 18-án tartottuk. Az ott el-
hangzottak közül a tanévre vonatkozó néhány fontos dolgot 
kiemelnék. Tizennégy nyolcadikosunk ballagott el tőlünk, 
osztályfőnökük Bán Balázs tanár úr vezetésével. A nyol-
cadik osztályosok pályaválasztása eredményesen zárult. 
Tanulónk 100%-át vették fel az általuk első vagy második 
helyen megjelölt középiskolába, az első helyen megjelölt 
iskolába 12 tanulót, a második helyre 2 főt.

Iskolánk tanulmányi átlageredménye idén 3,9. Külön 
kiemelném itt is azokat, akikre büszkék lehetünk tanul-
mányi vagy versenyeredményük, magatartásuk vagy szor-
galmuk miatt. Az első osztályból Madler Mátyás, Magyar 
Alíz, Simon Csaba Botond és Szalay Alexandra, a második 
osztályból Király Lilla, Nagy Gréta, Soós Benedek és Suha 
Alexandra, a harmadik osztályból Hegedűs Jázmin, Nagy 

Friderika, Rudniczai Kira és Székely Péter, a negyedik osz-
tályból Brownwood Esther, Farádi Tamás, Fekete Máté és 
Szabó Raul, az ötödik osztályból Balogh Dóra, a hatodik-
ból Váradi Márk kapott jutalomkönyvet kitűnő tanulmányi 
eredménye miatt. Versenyeken elért első helyezése miatt 
igazgatói dicséretben részesítettük Szabó Rault és Nagy 
Grétát. 

A szép eredmények mellett sajnos meg kell említenem a 
sikertelenségeket is. Idén öt tanulónk bukott, mindegyikük 
javítóvizsgát tehet. Remélem élnek a lehetőséggel, és lega-
lább a pótvizsgán teljesítik a minimális követelményeket!

Idén a hiányzások átlaga 11 nap tanulónként. Kiemelném 
a legkevesebbet hiányzó osztályokat: alsóban a harmadik 
osztály, felsőben az ötödik osztály.

Nyári napközis tábort tartunk június 14-től július 2-ig a 
június 8-ig jelentkezetteknek, a kiküldött program alapján. 

Néhány közérdekű közlemény: A javítóvizsga augusz-
tus 25-én 9 órakor lesz. A tankönyv-befi zetés várhatóan
augusztus utolsó napjaiban lesz az iskola ablakában kipla-
kátoltak szerint. Aki kedvezményes, ingyenes tankönyvre 
jogosult, a szükséges igazolást köteles hozni. A következő 
tanév első napja szeptember 1. szerda. Szokásainkhoz híven 
az első órában lesz a tanévnyitó ünnepség, ezért mindenki 
ünneplőben jöjjön. A többi óra osztályfőnöki lesz.

Mindenkinek kívánok jó pihenést a nyári szünetre, és a 
gyerekeket várjuk vissza kipihenten szeptember elején!

                                                                              

 Liedermajer Heléna
 intézményvezető
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Településünkön a közbiztonság fokozásának érdekében ismét szeretnénk tenni egy aprócska lépést lakosságunk 
érdekében. Beszeretnénk vezetni a Sz. E. M.-t.
Mi is az a Sz. E. M.?

Szomszédok Egymásért Mozgalom
Tulajdonképpen egy nagyon egyszerű dolog. Településünkön szinte mindenki részt vesz benne, tudtán kívül is, 

amikor kinéz az ablakon, vagy mondjuk a házkörül, kertben dolgozva meglát valakit, aki még nem járt arra és 
megkérdezi, hogy kit keres. 
Apró cselekedetek, amelyek a kisebb településeken mindennaposak, hiszen az ott lakók ismerik egymást, 

feltűnik, ha idegen jár arra. Az egymás közelében lakók veszik a fáradságot, és szóba állnak a szomszédokkal a 
cél érdekében: egymás dolgainak, ingatlanának fi gyelése, szokatlan dolgok észlelése révén  a lakók kis közössége 
megelőzheti a betöréséket, egyéb bűncselekményeket. Ha rálátnak egymás házára, telkére, autójára, stb., kic-
serélik egymással telefonszámaikat, elérhetőségeiket, akkor nagy valószínűséggel egyikük, vagy többen közülük
könnyebben, hamarabb észreveszik a betörési kísérleteket, rongálásokat, netán illetéktelenek ott jártát, beköltözé-
sét is. Mint mondtuk egyszerű dolog: fi gyelni kell a szomszédokra és segítséget kell kérni.
A hétköznapi szokásoktól eltérő, feltűnően furcsa vagy „képbe” nem illő esemény észlelése esetén kérjük érte-

sítse szomszédját, hívja a településőröket vagy az Önkormányzatot (akár név nélkül is) vagy akár a rendőrség 
ügyeleti telefonszámait.  

Valóban csak egy kis dolog, amit nem nehéz meg tenni  egymásért és önmagunkért!
Figyeljünk és segítsük egymást!

Úrhida községi településőr szolgálat

A Föld Napja alkalmából országszerte számos hasznos és érdekes programot szerveztek. 
Így tettek az úrhidai iskolában és óvodában is. Szemétgyűjtést szerveztek az iskolásoknak, akik óránkénti váltá-

sokban tisztították településünk központi részét. A gyerekek eljutottak a Kőbányai utcától a Tűzoltó szertárig, az 
iskola udvarától a sportpályákig. Mindenhol serényen szorgoskodtak a kiskezek, gyűlt a zsákokba a sok szemét. 
Reméljük fáradságos munkájuk eredménye sokáig így is marad.  
Ezt követően Fekete Józsi bácsi tartott érdekes és szemléltető előadást tanulóinknak. Az előadás a környezetvé-

delem fontosságáról, Földünk biológiai sokszínűségéről szólt, mit tehetünk mi azért, hogy még sokáig 
megőrizhessük ezeket az értékeket.   
Az óvodában virágültetést szerveztek, 

ahol a gyerekek szüleikkel együtt az álta-
luk hozott szebbnél szebb virágokat elültet-
ték az óvoda udvarán. Ezzel is szépítették 
környezetüket, hogy még jobban érezhessék 
magukat az önfeledt játszadozásaik során.
 
Föld napja minden évben van, aztán más-

napra elmúlik, mi földlakók pedig tovább 
népesedünk, szennyezünk és prédikálunk 
a környezetvédelemről. Tisztelet persze a 
kivételnek. Biztos Te is közéjük tartozol. 
Őrizzük meg környezetünk tisztaságát, csak 
egy kis odafi gyelés kell!

                                      Soós Tamás

Felhívás!

Föld Napja 2010
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A tavalyi évhez hasonlóan a nyári napközis tábor első hetének programjairól, illetve a gyermekek felügyeletéről, 
helyi és környékbeli civil szervezetek tagjai gondoskodtak.
Június harmadik hete ismételten égi áldásban bővelkedett, jelentősen korlátozva a szabad ég alatt tartható prog-

ramokat. Panaszra azonban senkinek nem lehetett oka, hiszen kézműves foglalkozások, műveltségi vetélkedők, 
ügyességi játékok jellemezték a kevésbé kedvező időjárású napokat. Szép időben, játszótéri programok, stran-
dolás, illetve lovas kocsis kalandtúra színesítette a közösségben nyaralók életét. Személyes érintettség okán, ez 
utóbbi programról tudok részletesebben beszámolni. Csütörtök reggel két lovas kocsival, és tizenhét gyerekkel  
vágtunk át az Úrhida – Nádasdladány – Jenő közötti erdő és sárrengetegen, hogy felkeressük Pongrácz Gyula 
barátunk jenői tanyáján a részünkre felállított élmény és kalandparkot. Az erdei sáros útviszonyok és a buja növé-
nyzet, már az utat is izgalmassá tette a gyerekek számára. Nevetéstől, sikongatásoktól volt hangos az erdő amerre 
haladtunk. A szekerek csúszkálása, a felcsapódó ágak elől való kitérési kísérletek, nagyon sikeresek volt a tá-
borozó gyermekek szemében, pedig nem is szerepeltek az előre betervezett programok között. Jenőbe való meg-
érkezésünk után - felnőttek felügyeletével - bárki kipróbálhatta őseink  harci eszközeit, illetve megcsodálhatta a 
házigazdánk által készített csontfaragásokat, kürtöket. Biztonságosan kialakított pályákon íjászkodtunk, csata-
kereszteket, és dárdákat hajítottunk, karikákat dobtunk célba. Ősi távol keleti népek labdajátékát is kipróbáltuk 
(más szóval ping-pongoztunk is.) Nagy sikere volt a programoknak, mindenki jól érezte magát. Egy dolog azon-
ban nem tetszett a gyermekeknek, hogy haza kellett lassacskán indulnunk. Bő egy óra múlva  a táborozók már az 
úrhidai templom tövében búcsúzkodtak a „lovas emberektől”.  A jeles napon készült fényképeket  a résztvevők, 
illetve az érdeklődők a www.szittyalovas.hu címen tekinthetik meg. 
A tábor lebonyolításában az alábbi szervezetek nyújtottak segítséget: Karate Klub, Iskolai Szülői Munkaközös-

ség –Kubik Zsoltné- , Szabadbattyánért  Egyesület- Lődi Ildikó-,„Szittya” Sárrét Vidéki Lovas Egyesület,  illetve, 
Úrhida község képviselő-testülete .
       Lics Zoltán

Úrhidai Nomád Tábor
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Úrnapi Üzenet

A templomunk előtt elhaladva egyre többen néznek be 
a kertbe és a plébániára.
Új cseréptető van az épületen, sok-sok frissen ültetett 
fa, tereprendezés utáni füvesítés.
Mindez Eu-pályázati segítséggel.
Ezek a megújulás külső jelei, de újabb öt évre megújult 
a plébánia képviselő-testülete is.

A lelkek is megújulnak, ami örömmel tölt el engem is:
idén 6 elsőáldozónk és 11 bérmálkozónk gyarapítja 
közösségünket.

Kezd átjárni bennünket az élet kovásza: a krisztusi 
szeretet, amit az Úr-napi körmenetben  az útra hulló 
virágszirmok és az ünnepi harangszó forradalmian 
jeleznek.
Éljen a Forradalom! Éljen a Revolúció, a Visszatérés!
Visszatérés JÉZUS  KRISZTUSHOZ!
                           De colóres üdvözlettel: Fekete József

Szentmisék rendje templomunkban
Úrhida

 
Június 26. szombat du. ½ 5 óra
Július 4. vasárnap r. 8 óra
Július 10. szombat e. ½ 7 óra
Július 18. vasárnap r. 8 óra
Július 24. szombat e. ½ 7 óra
Augusztus 1. vasárnap r. 8 óra
Augusztus 7. szombat e. ½ 7 óra 
Augusztus 15. vasárnap r. 8 óra
Augusztus 20. Szent István de. 10 óra
Augusztus 21. szombat e. ½ 7 óra
Augusztus 29. vasárnap r. 8 óra
Szeptember 5. vasárnap r. 8 óra
Szeptember 11. szombat e. ½ 7 óra 
Szeptember 19. vasárnap r. 8 óra 
Szeptember 25. szombat e. ½ 6 óra 

Egyházközség Hírek

Karateklub élete
A WUKF karate világszövetség 2010. április 9-11. 

között Portugáliában, Santarém városában rendezte 
Európa Bajnokságát. 
Az Alba Shotokan Dojo KSE 4 versenyzőt és 3 bírót 

delegált a versenyre. Közöttük az úrhidai tagozat mesterét 

Soós Tamást is, aki részvett a szokásos továbbképzésen 
a verseny előtt, majd az eredményes vizsga után végig 
bíráskodta a selejtezőket és a döntőket.
 >>
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2010. Április 24-én, Nagykanizsán került megren-
dezésre egy újabb rangos nemzetközi karate verseny, 
a Sensei Safar Shoto Cup. A verseny hagyományaihoz 
híven csak barna- és feketeövesek léphettek tatamira, 
tehát a színvonallal ezúttal sem volt baj.
Az ALBA SHOTOKAN DOJO KSE úrhidai tago-

zatát Mocsonaki József képviselte, aki jó versenyzést 
követően bronzéremmel térhetett haza. Az elért ered-
mény azért is kiemelkedő, mert ez volt az úrhidai csa-
pat megalakulása óta az első  felnőtt versenyen szerzett 
helyezés. 

Az Alba Shotokan Dojo KSE 2010. május 23-án ren-
dezte meg házi versenyét Lovasberényben. A verse-
nyen az egyesületünk 128 karatékája lépett tatamira. 

Karatékáink nehéz helyzetben voltak, hiszen itt szinte 
mindenki ismerte az ellenfeleit korábbi versenyekről, 
közös edzésekről. Ezért mindenkinek szüksége volt 
arra, hogy valami újat, tőle meg nem szokott katát mu-
tasson be, vagy olyan kumite technikát alkalmazzon, 
amit eddig még nem használt. Sportolóink mindkét 
versenyszámban indultak és próbáltak eredményesek 
lenni, ami a mezőnyt elnézve borzasztó nehéznek tűnt. 
Mindenki végrehajtotta gyakorlatát legjobb tudása 
szerint. Az eredményhirdetésre a nap végén került sor.
Az ALBA SHOTOKAN DOJO KSE úrhidai tagoza-

tát 17 fő képviselte, akik 21 arany-, 10 ezüst- és 12 
bronzérmet, valamint 2 különdíjat szereztek.

MINDENKINEK GRATULÁLUNK A SIKERES 
VERSENYZÉSHEZ!!!

Májusban és júniusban több közösségi programon 
is részvett klubunk. Szerepeltünk az első Kistér-
ségi Napon Polgárdiban, az úrhidai Nyárköszöntő 
gyereknapon, valamint képviseltettük magunkat az 
emlékmű és játszótér avatási ünnepségeken is.
Most már túl vagyunk a júniusi övvizsgán is, de 

még nem pihenhetnek karatékáink. Hiszen közülük 
egy páran július 3-án Ausztriában egy nemzetközi 
meghívásos karate versenyen vesznek részt. Remél-
jük ott is szép sikereket érnek el, ezzel  is öregbítve 
településünk jó hírnevét! 

Jó nyaralást kívánunk mindenkinek!

A „Szittya” Sárrét Vidéki Lovas Egyesület Hírei
A tavasz egyesületünk életében általában a környékbeli falvak közösségi programok köré 

fonódva telik.
Április 17-én maroknyi lovascsapattal vettünk részt Kőszárhegy község természetvédő 

megmozdulásában a „Kőszárhegy-menetben”. Ez évben a  kistérségi majálisnak Sárkeszi 
adott otthont. A hosszúra nyúlt telet követően, ez az esemény volt talán az első nagy lét-
számú kültéri közösségi esemény amin részt vettünk. Az egész napos lovagoltatás mellett, 
a települések közötti vetélkedőben  is részt vállaltunk, és az előkelő harmadik helyezéssel 
gazdagítottuk Úrhida virtuális dicsőségtábláját. 

Május 15-én a szabadbattyáni gyermeknapra voltunk  hivatalosak, illetve terveink között 
szerepelt, hogy a délutáni órákban ellátogatunk a Polgárdi Kistérségi Napra is. Sajnos az 
esős időjárás miatt, a gyermeknapi lovagoltatást is korábban abba kellett hagynunk, a délu-
táni program is dugába dőlt.

A rossz idő egészen az Úrhidai Nyárköszöntő gyermeknapig folytatódott. Ezt a rendez-
vényt , elnevezéséhez híven,már az égiek is  kegyeikbe fogadták, így szikrázó napsütésben 
lovagoltathattunk. Nagy sikert aratott a „lovasszörf” fantázianevű játékunk, ahol egy fo-

gat mögé kötött mozgásban lévő szőnyegdarabon tehette próbára egyensúlyérzékét a gyermeksereg. A tavaszi időszakban
Harangozó Jocóék portája, ahogy a képen is látható, egy gyönyörű kiscsikóval lett gazdagabb. Gratulálunk hozzá!

A jövőben is várunk minden lovaglást, hagyományőrzést kedvelő érdeklődőt rendezvényeinken, illetve tagjaink sorába 
egyaránt. Az egyesületünk naprakész híreit honlapunkon, a www.szittyalovas.hu címen is követhetik.
 Lics Zoltán
 Szittya Lovas Egyesület
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 NAPKOLLEKTOR, NAPELEM, SZÉLGENERÁTOR   

� Tervezés, helyszíni felmérés, egységes számítástechnikai tervez�program, 
� Rendszerek kiépítése, a ROTO által el�írt és ellen�rzött min�ségben, 
� 20 év garancia, karbantartás és szervizelés, 
� Finanszírozás és hitelintézés, 
� Gazdaságossági elemzés                
� Energetikai térkép készítése 

THERMOSHIELD 
A ThermoShield - h� pajzs  – kültérre és beltérre, 
csúcstechnológiát képvisel� bevonat! A ThermoShield segít a f�tési és h�tési költségek 
15-30%-os csökkentésében! Intenzív penészgátló és szárító hatású, a fal lélegzik! 
Hagyományos festési technológiával felhordható! 

A termékminták a honlapon!
Nem izzószálas, hanem speciális impulzus elektromos f�tés�,formatervezett radiátorok! 
Nagy teljesítményválaszték (400W-2000W-ig). Programozható, digitális termosztát biztosítja 
takarékos üzemmódot. Felszerelése gyors és egyszer�, falra rögzíthet�, konnektorba 
csatlakoztatható! 

AKCIÓ! Minden termékb�l 10 % kedvezmény!

ThermoShield - h� pajzs - kültérre és beltérre, 
csúcstechnológiát képvisel� bevonat. A ThermoShield 
bevonat kellemes klímáról gondoskodik a kezelt épületben, 
segít a f�tési és h�tési költségek csökkentésében, intenzív 
penészgátló és szárító hatású. Hagyományos festési 
technológiával felhordható. 
 

A termékminták a honlapon!
Nem izzószálas,hanem speciális impulzus elektromos f�tés�,formatervezett radiátorok! Nag
teljesítményválaszték (400W-2000W-ig). Programozható,digitális termosztát biztosítja a 
takarékos üzemmódot. Felszerelése gyors és egyszer�, falra rögzíthet�, konnektorba 
csatlakoztatható! 
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Tisztelt Lakótársak!!

Otthonaink, üzleteink biztonsága igen fontos dolog 
mindnyájunk számára.

Védjék értékeiket, vagyontárgyaikat, 

a nap 24 órájában!!

Mi ebben segíthetünk !!

-----------------------------------------------------
E-mail: kadarvagyonvedelmi.kft@upcmail.hu

Web : www.kadarvagyonvedelem.hu

Úrhida, Újsz�l�k u 40. 

Tel: 06 (22) 362 689, 06 (70) 364 9694

----------------------------------------------------------------------
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Gondoljon a nyárra! 

H�guta ellen- klímát rendeljen! 
 

 
Ingyenesen megtervezem lakása h�tését. 

Teljes kör� szolgáltatással állok 
rendelkezésére. 

 
� Klímaberendezések forgalmazása, 
� Szakszer� beszerelése 
� El�szerelése 
� Karbantartása 
� Javítása 

 
Ne várja meg a kánikulát, 

válasszon 
akciós készülékeink közül most! 

 

 
Egyszer minden elromlik… 

Általában olcsóbb a javítása, mint 
az új vásárlása. 

 
Szolgáltatásaim a teljesség igénye nélkül: 

 
� Háztartási gépek javítása, felújítása 

(mosógépek, centrifugák, 
mosogatógépek, kávéf�z�k, 
mikrosüt�k, hajszárítók, stb.) 

� H�t�gépek javítása 
� Villanybojlerek javítása, takarítása. 
� Elektromos barkácsgépek javítása 
� Villanymotorok tekercselése, 

felújítása 
� Lakások, épületek újravezetéke-

lése, hálózatb�vítés és javítás 
� Tet�javítás 

Klíma Lux 99 Kft. 8142 Úrhida, Mandula u. 2/B. 
22/ 787-768   20/ 203-1577 

www.klimalux.hu 

 Klíma Lux 99. Kft.

Nagy Durranás Gázszerviz Kft. 
8142 Úrhida Orgona u. 8.                  

Hibabejelentés: 0620/3 690 689, 0620/913 88 64 
Web: www.nagydurranas.hu / E-mail: kormos@datatrans.hu 

Gázszerelés -Gázkészülék szerviz -Hatósági nyomáspróba -Füstgáz 
elemzés –Solar rendszerek telepítése –Gáztartály telepítés 

 

Gázkészülék karbantartási AKCIÓ 
 (augusztus 15-ig) 6500 Ft. 

Úrhidán munkaid�ben díjmentes kiszállással. 



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:
Az úrhidai polgármesteri hivatalban:
Szerda 8.00-10.00 óráig
Tel.: (22) 364-514
Székesfehérvár, Tolnai u. 10. szám 
alatt:
Kedd: 13.00-16.00 óráig
Tel.: (22) 332-058

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: BLACKWERK NYOMDA 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

ELŐKÉSZÍTÉS: VARSÁNYI LÁSZLÓ • NYOMDAI MUNKÁK: BLACKWERK NYOMDA KFT.

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
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