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Kossuth utcai csapadékvíz-elvezető rendszer, a járda, valamint
az iskolai informatikai eszközök ünnepélyes átadása.

Tisztelt Úrhidai Polgárok!

Ismét két projekt sikeres befejezéséről
is beszámolhatunk Önöknek. Egy olyan
fejlesztés megvalósulásáról, ami településünk fejlődését, gyarapodását szolgálja, a
lakosság komfortérzetét, balesetmentes
közlekedését javítja, valamint egy sikeres
iskolai informatikai fejlesztésről, amely
nagyban hozzájárul gyermekeink fejlődéséhez, kötődéséhez, magasabb színvonalú
oktatásához.
Az avató ünnepség a KÖZÖSSÉGI
HÁZ előtt kezdődött, ahol Polyák István
köszöntőjét követően iskolásaink verses,
zenés műsorával majd a pályázatok bemutatásával folytatódott. Ezután az egybegyűltek átvonultak a Kossuth – Templom utcai csomópontba.
Az avató ünnepségen Törő Gábor Országgyűlési Képviselő, majd a kivitelező cég ügyvezetője Nemes Károly vágta át a nemzeti színű szalagot.

A szalag átvágását követően a járda minőségének ellenőrzése és élettartamának növelése érdekében söröshordót gurítottak rajta.
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A csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésével megoldódott az elöntéssel veszélyeztetett közel 60 hektáros területen fekvő 300
ingatlan belvízvédelme, csapadékkároktól
való mentesítése, az érintett utak állagának
megóvása és a mellékgyűjtő csatornarendszerek bekapcsolása. A járda kiépítésével a
Kossuth utca jelentős szakaszán megoldott
a településközpont gyalogosan való biztonságos megközelíthetősége.

Szeretnénk ismételten megköszönni a
lakosság türelmét, megértését, melyet az
építési munkák ideje alatt tanúsítottak,
kívánjuk, hogy használják a járdát balesetmentesen a legnagyobb megelégedésükre.

Miután a csapadékvíz-elvezető
rendszer és az új járdaszakasz átadása

A pedagógusok és a tanulók is nagy örömmel fogadták a modern informatikai eszközöket, melyektől
a tanulók motivációs szintjének növekedését és ez által iskolánk tanulmányi átlageredményének
javulását várjuk.

megtörtént a jelenlévők bementek az
iskola épületében, ahol interaktív formában bemutatásra kerültek TIOP1.1.1-07 számú pályázat keretében beszerzésre került informatikai eszközök.

FELHÍVÁS!
Ezúton felhívom a lakosság figyelmét
a településen újonnan megépített járda
épségének megóvására, elsősorban azon
gépjárművel történő megállására!
Mivel a járdán megállás szabályai alapján azon járművel megállni tilos, - kivétel
mozgáskorlátozott személy (illetőleg az
őt szállító jármű vezetője) járművével, a
betegszállító gépjármű, a kerékpár, a kétkerekű segédmotoros kerékpár és a kétkerekű motorkerékpár - így kérem Önöket
ezen szabályok betartására.
A járdán történő megállásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket a közúti
közlekedés szabályairól szóló 1/1975.
(II. 5.) KPM–BM együttes rendelet
40.§ (8) bekezdésének a.) – d.) pontjáig,
valamint a (9) bekezdés tartalmazza.
Az újonnan kialakított járdán a kerékpárral történő közlekedés megengedett,
mivel a lakott területen levő olyan úton,
ahol az úttest kerékpár közlekedésre alkalmatlan (az úttest nem megfelelő szélessége
miatt), kerékpárral a gyalogos forgalom
zavarása nélkül és legfeljebb 10 km/óra
sebességgel a járdán is szabad közlekedni! 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes
rendelet – 54.§ (2) bekezdése alapján.
Ezen felül a Kossuth utcában kihelyezésre került két megállni tilos tábla,
amely a Polgármesteri Hivatal, a Posta
előtt és környékén, az úttesten történő
megállást szabályozza.

A digitális táblák nagysikert arattak,
melyet ki is próbálhattak az érdeklődők.
Bognár József
Polgármester

Meghívó
Úrhida Község
Településfejlesztési
Akcióterv 2010-2020
következő fórumára
ezúton tisztelettel
meghívom.

Ez a kora reggeli sűrű forgalom miatt
vált szükségessé, mivel azon az útszakaszon rendszeresen megálló járművek akadályozzák a forgalmat.
A megállni tilos tábla, valamint a
járdán történő megállás szabályainak
figyelmen kívül hagyására vonatkozó
szankciórendszerét a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre
vonatkozó rendelkezések megsértése
esetén kiszabható bírságok összegéről,
felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm.
rendelet 4. melléklete tartalmazza.
Kérem Önöket a fentiek figyelembe
vételére, betartására.
Kömives Tibor r. tőrm.
Körzeti Megbízott

A fórum helye:
Úrhida, KÖZÖSSÉGI
HÁZ. (Kossuth u. 66.)
A fórum ideje:
2011. október 19. (szerda)
18,00 óra
A fórum témája:
Köztereink jövője
Sok szeretettel várok
minden érdeklődőt!
Bognár József
polgármester
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Fókuszban Magyarország
Októberben népszámlálás!

A 2011. esztendőt a népszámlálás éveként is emlegetik majd a jövőben. Hazánk
eddigi történetében összesen tizenöt ilyen
jeles év akad, az első az 1869-es esztendő
volt. Az idei a 15. a cenzusok sorában.
A mostanit megelőzően 2001-ben
kértek hasonló, átfogó adatszolgáltatást
az ország lakosságától. Az utóbbi évtizedben tehát az akkor kialakult kép volt az
irányadó. Vajon hogy alakult a népesség
száma, iskolázottsága, lakáshelyzete, milyen az ország gazdasági, egészségügyi,
szociális, kulturális ellátottsága? Hol, milyen fejlesztések szükségesek? A törvény
értelmében a 2011. október 1-jén 0 órakor fennálló helyzetet tükröző számok a
következő esztendőkre – pontosabban a
következő évtizedre adnak eligazítást. Az
eddigi gyakorlat szerint ugyanis cenzust
tízévenként tartanak hazánkban, annak
végrehajtása a Központi Statisztikai Hivatal törvényből fakadó kötelessége.
Az időközönkénti népszámlálások
végrehajtása a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) törvényből fakadó kötelessége.

Számlálóbiztossal, vagy
nélküle?
Legyünk őszinték: az ilyesfajta „faggatást” – még ha csak ritkán kerül is sor
arra – az emberek többsége nem kedveli.
Egyre többen vannak, akik nem akarnak
ajtót nyitni idegennek, mások ódzkodnak
attól, hogy személyes adataikat ismeretlenek előtt feltárják, sokan attól tartanak,
hogy adataik illetéktelenek tudomására
jutnak, megint mások kevés szabadidejüket sajnálják. A Központi Statisztikai
Hivatal a 2011. évi népszámlálás előkészítésekor olyan megoldások kidolgozásán
fáradozott, amely messzemenőkig eleget
tesz a törvény által előírt adatvédelmi követelményeknek, ugyanakkor az emberek
számára a legkevesebb kényelmetlenséggel jár.
A lakosságnak a mostani népszámlálás alkalmával immár lehetősége nyílik
arra, hogy eldöntse: számlálóbiztossal,
vagy nélküle kívánja kitölteni a kérdőíveket. Ha valaki a kérdőív önálló kitöltése

mellett dönt, további két megoldás közül
választhat: papír, vagy internet. A legmodernebb, leggyorsabb, leginkább idő és
környezetkímélő megoldás kétségtelenül
az internetes válaszadás. Szeptember utolsó napjaiban a számlálóbiztosok minden
háztartásba eljuttatnak egy azonosító-, és
egy belépési kódot. Aki nem a számlálóbiztossal, sőt, még csak nem is papíron kívánja kitölteni a kérdőívet, annak október
16-ig lesz nyitva az az internetes kapu,
amin keresztül – a belépési kódot kulcsként használva – eljuthat a kérdőívekhez. A kérdések helyes megválaszolását a
programba beépített magyarázatok segítik. A KSH azokra is gondolt, akik nem
rendelkeznek internettel. Érdekükben
közintézményekben, pl. könyvtárakban,
faluházakban, internetes kitöltő helyet,
úgynevezett e-pontokat hozott létre a Hivatal. Ezeken a helyeken az adatvédelem
teljes biztosítása mellett, nyílik lehetőség
a népszámlálási kérdőívek számítógépes
kitöltésére.
A kérdőívek megválaszolása háztartásonként átlagosan 25-30 percet vesz
igénybe. Fontos tudnivaló, hogy a kérdőíveket háztartásonként mindenki azonos módszerrel: interneten vagy papíron
önállóan kitöltve, avagy interjú keretében
töltheti ki.

Szigorúan titkos!
Az adatvédelmi követelmények a
népszámlálás minden területén érvényesülnek. A kérdőíveken nem szerepelhet a válaszadó neve, a válaszolás teljes
anonimitás mellett történik.
A
népszámlálásról szóló törvény biztosítja
azt is, hogy a felvett adatok a későbbiekben ne legyenek összekapcsolhatóak az
adatszolgáltatókkal. A népszámlálásban
résztvevőket szigorú titoktartás köti. A
kitöltött kérdőívek összegyűjtése, feldolgozása szabályozott rendben történik.
A cenzus célja ugyanis nem az, hogy az
egyes személyekről gyűjtsön adatokat,
hanem hogy a lakások és a népesség ös�szetételéről, legfontosabb jellemzőiről
adjon információt.
Az internetes kitöltést az adatszolgáltatók az egyedi azonosítók és belépő

kódok segítségével teljesíthetik, amely
garantálja, hogy illetéktelen személyek
ne férhessenek az adatokhoz. A papír
alapú kérdőívek a megyei népszámlálási
irodákból – a biztonságos szállítási követelményeknek megfelelően – közvetlenül
az adatfeldolgozás helyszínére kerülnek.
A címek és a kérdőíveken szereplő adatok
feldolgozása egymástól függetlenül, elkülönítetten történik. A feldolgozást követően a címeket és a népszámlálási adatállományt a KSH egymástól elkülönítetten
tárolja. Az adatbevitelt követően a papír
kérdőíveket megsemmisítik, a keletkezett
papírhulladékot újrahasznosítják. A felhasználók számára történő adatkiadások,
a kiadványok, tájékoztatási célt szolgáló adatbázisok előállítása a legszigorúbb
adatvédelmi szabályoknak megfelelően
zajlik. Az adatközlés statisztikai összesítések formájában történik.

Biztonságunk érdekében
Hazánkban ez év októberében csaknem 40 ezer számlálóbiztos közel 5
millió címet, 4,4 millió lakást keres fel
a népszámlálás lebonyolítása érdekében.
A számlálóbiztosok sorszámmal ellátott okmánnyal kötelesek igazolni, hogy
megbízatásuk e munkára szól. Az igazolvány a garancia arra, hogy az illető a
lakásba kizárólag a népszámlálás miatt
szándékozik bejutni. A közelgő népszámlálás alkalmából együttműködési
megállapodást kötött a Központi Statisztikai Hivatal és az Országos Rendőr-főkapitányság A megállapodás célja
a lakosság előzetes és közérthető tájékoztatása, a népszámláláshoz bármilyen
módon kapcsolható bűncselekmények,
szabálysértések megelőzése. A megállapodás szerint „A vagyonvédelem és az
áldozattá válás megelőzése érdekében
a 2011. október 1-je és október 31-e –
pótösszeírással november 8-a - között
sorra kerülő, minden háztartás személyes felkeresésével végrehajtott cenzus
időszakában az ORFK a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok bevonásával bűnmegelőzési kampányt indít.
Központi Statisztikai Hivatal
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Tisztelt Úrhidai Polgárok!
Bár az elmúlt időszakban településünkön több beruházás is megvalósult a
képviselő-testület nem feledkezett meg
az új multifunkcionális iskola építéséről.
2008-ban a regionális operatív program KDOP 2007-5.1.1 „Közoktatási
Infrastrukturális Fejlesztés” támogatás
jogcímre benyújtott pályázatunk elutasításra került. A régióban a 173 befogadott
pályázatból 28 kapott támogatást. Sajnálatos módon a Közép-Dunántúli Régióban a 2013-ig tartó uniós időszakban,
már nem áll rendelkezésre ilyen irányú
fejlesztésre keretösszeg.
Még 2008-ban, levélben fordultam
segítségért Hiller István Oktatási Miniszterhez és Liedermajer Heléna tagintézmény vezetővel a minisztériumban a

szakértői véleményekre hivatkozva próbáltunk forrást szerezni a beruházáshoz,
de a miniszteri keretek szűkítése miatt,
csak a kiviteli költségek töredékét tudták
volna biztosítani.

Törő Gábor Országgyűlési Képviselő, több alkalommal járt az iskola épületében.
A KÖZÖSSÉGI HÁZ avató ünnepségét követően V. Német Zsolt Vidékfejlesztési Minisztérium,
Vidékfejlesztésért felelős államtitkára megdöbbenve ált az épület láttán.

A képviselő-testület továbbra sem
mondott le az új iskola megvalósításáról,
igyekszünk a lehető legszélesebb körben
tájékoztatni iskolánk helyzetéről az érintetteket.
Az elmúlt napokban levélben fordultam Hoffmann Rózsa Nemzeti Erőforrás
Minisztérium, Oktatásért Felelős Államtitkárához és kértem, hogy a minisztérium vizsgálja meg miként tudna segíteni
a méltányos közoktatási környezet elérése
érdekében.
A levélben leírtam, hogy a XXI században az UNIO tagjaként méltatlan körülmények közt tanítanak pedagógusaink
és tanulnak diákjaink. A rendszerváltás
óta a rendkívüli demográfiai fejlődés ellenére intézményi fejlesztésre nem került
sor a településen, de adottságainkat figyelembe véve önerőből lehetőségünk sem
lesz erre a közeljövőben. A képviselő-testület mindent megtesz, hogy eleget tegyen a lakosság jogosan elvárt igényeinek,
de az új multifunkcionális iskola építésének költsége Úrhida község teljes négyévi
költségvetése lenne. Bízunk benne, hogy
Államtitkár Asszony megtalálja a lehetőséget, hogy kiemelt beruházásként forrást
biztosítson a projekt megvalósításához.
A képviselő-testület bizonyítva a
projekt iránti elkötelezettségét Kovács
Elemérné Képviselő Asszony javaslatára
számlaszámot nyitott az új multifunkcionális iskola és tornaterem költségeihez
való hozzájárulás érdekében. Tisztában
vagyunk vele, hogy e nehéz gazdasági
időszakban erre építeni nem lehet, de
szeretnénk ha látnák, hogy a fejlesztési
elképzelésünk valós társadalmi igényeket
elégít ki.
A számla száma, melyre várjuk a felajánlásaikat 11736006-15364380-10020009
Bognár József
Polgármester
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Óvodai életünk
Gyorsan elrepültek a nyári hónapok
és szeptember 1-én ismét kinyílt az óvoda kapuja. Az augusztusi hónapot szokás
szerint a nyári karbantartási feladatok
elvégzésére szántuk, mely idő alatt zárva volt az intézményt - a szabadbattyáni
Cifrakert óvoda ügyeletet biztosított
gyermekeinknek.
Megújulva, megszépült csoportszobákkal indul a tanév, a Margaréta és a
Katica csoportszobák falait festették szép
színesre az ügyes kezű apukák: Lukácsi
Zoltán és Barabás Pál – ezúton is köszönjük szépen!
Önkormányzati segítséggel kerítésszerű védőrács került a radiátorokra, ami
balesetvédelmi okokból került fel, továbbá új padlóburkolatot kapott a logopédiai
helyiségünk és rövid időn belül a két fő
átjáró ajtónkat is akadály mentesítik.
Az udvarunk is megszépült az önkormányzat közcélú dolgozói festették újra a
játékeszközöket, ásták fel a homokot, gazoltak a kertben. Új térkőburkolat is készült melyen szabadidős tevékenységeket
lehet szervezni, rossz idő (eső,sár) esetén
is tudunk levegőzni.
Alapítványunk segítségével 20 db új
feketetőt tudtunk beszerezni a középső
csoportba – ezek nagyobb méretűek és
kényelmesebbek a gyermekek számára a
csővázas fektetőknél.
A NAV-tól kapott értesítés szerint
közel 342.000.- Ft támogatáshoz jut alapítványunk a felajánlott adó 1%-ból! Köszönjük mindenkinek a szíves felajánlást!
Az új tanévben új óvodapedagógus
kolléganő került hozzánk, a kis Katica
csoportba: Gyűszű Melinda, aki a sárosdi
óvodából érkezett, több év szakmai tapasztalattal rendelkezik, Úrhidán lakik
- reméljük, jól fogja magát érezni közöttünk.
Magas létszámúak a csoportok, teljes
kihasználtsággal működik az óvodánk, a
gyermekcsoportok életkor szempontjából
homogén kialakításúak.
Augusztusban sajnálatos esemény is
történt intézményünk életében – élelmezésvezető kolléganőnk – Hegedűs
Ferencné Irma betegség miatt elhunyt.
Jelenlegi helyettesítő, megbízott élelmezésvezető: Kiss-Kormos Krisztina.
Az idei évben is két közcélú dolgozó
segíti a munkánkat a konyhán.
Áprilisban kezdtük gyűjteni a papírhulladékot, PET palackot, amit ebben a
tanévben is folytatunk - a bevételt kirándulásra, fejlesztő eszközökre fordítjuk.

A 2011/ 2012-es tanév csoport beosztása:

Katica (kis) csoport: Spánitzné Pásztor Andrea és Gyűszű Melinda óvodapedagógusok; dajka: Andocsi Tiborné - Marika néni
Süni (középső) csoport: Jánosi Zoltánné (Kati néni) és Szalainé Bozsák Szilvia
óvodapedagógusok; dajka: Hegyesi Lászlóné - Erika néni
Margaréta (nagy) csoport: Bodnárné Nagy Szilvia és Berki Georgina óvodapedagógusok; dajka: Szalai Istvánné - Erika néni

Szeptember első hetében a faliújságon kifüggesztett jelentkezési lapokon lehetett
feliratkozni a külön óvodai programokra melyek a következők:
Hétfőn: ovis angol
Kedden: karate
Szerdán: hittan
Csütörtökön: népi tánc

vezetője: Szalay Zsuzska
vezetője: Soós Tamás
vezetője: Darázs Józsefné Marika néni
vezetője: Fekete Edina

Aki szeretne csatlakozni bármely
programhoz, kérem, jelezze a csoportos
óvó néniknél. Az uszodai oktatásra nagyon kevesen jelentkeztek ezért nem tudjuk indítani a foglakozásokat.
Szeptember 1-től kezdődött az óvodai nevelési év, fogadtuk a „régi óvodásokat”, és az új kiscsoportosokat, évközben
várjuk folyamatosan a harmadik életévüket betöltött kicsiket! Kérjük, előtte szíveskedjenek jelezni a Katica csoportban
az óvó néniknél, hogy fogadni tudják a
kicsiket!

időpont: 8.30 óra
időpont: 8 óra
időpont: 11 óra
időpont: 8.30 óra

Azoknak a gyermekeknek, akik a
2011/2012-es tanév során 5. életévüket
betöltik, kötelezővé válik az óvodai életben való részvétel!
Intézményünk 6-17 óráig tart nyitva, reggel a gyermekek beérkezése 8.30ig történik az óvoda zavartalan működése
érdekében, ebéd után 12.15-től 12.40-ig
lehet elvinni őket, a délutáni csendes pihenőt követően pedig 15 órától 17 óráig.
Mindennap 8.30-ig lehet lemondani az
étkezést, ha betegség vagy más ok miatt nem
jön óvodába a gyermek, tel: 22/364-518!

Óvodai programjaink
Szeptember 1-én a kis elsősök az
óvoda előtt gyülekeztek, hogy a nyolcadikosok átkísérjék őket „jelképesen” az is-

kolába, ahol már várta őket Körmendiné
Kiss Elvira tanító néni.
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Óvodai programjaink
Szeptember 07-én tartottuk első szülői értekezletünket: Az ÁMK új vezetője
Ekler Zoltán igazgató úr köszöntötte a
szülőket, pedagógusokat.
Továbbá tájékoztattuk a szülőket a
tanév aktuális feladatairól, eseményeiről.
Meghívott vendégként bemutatkozott a
leendő első osztályos tanító néni Szalainé
Cseh Katalin.
Szeptember 14-én ovi-nyitó játékos
délutánt tartottunk az új kis csoportosoknak.
Szeptember 17-én szombaton az úrhidai szüreti felvonulás előtt vidám őszi,
szüreti műsorral szerepeltek sikeresen a
nagycsoportos gyermekeink, felkészítőik:
Berki Georgina és Bodnárné Nagy Szilvia
óvó nénik.
Ezt követően lovas kocsin a menettel
együtt jártuk be a települést szülők, gyerekek, óvó nénik. Nagyon jó volt a hangulat,

ami szép emlék marad a résztvevőknek
minden bizonnyal és nagyon elfáradtunk
a végére!
Szeptember 29-án (csütörtökön) kirándulást tervezünk a Pentellei erdőbe –
ha az időjárás engedi.
Október 04-én Állatok világnapja
Október 06-án Áprily Géza művész
úr vendégeskedik nálunk, állatokról szóló
zenés műsorával 9 órától.
Október 14-én (pénteken) délután
„Szép korúak napja” alkalmából műsorral kedveskednek óvodásaink a település
nyugdíjasainak.
November11-én (pénteken) Márton
napi hagyományokat szeretnénk feleleveníteni
November 16-án Egészségnapot
szerveznénk, szeretnénk, ha különböző
mérésekkel (vérnyomás, vércukor, hallás)
a szülők is bekapcsolódnának.

November második hetében fényképezés lesz az oviban – Szalay Zsuzska
közreműködésével.
November végén a Palinta társulat jön
el hozzánk és Mikulással-, karácsonnyal
kapcsolatos zenés műsort hoznak nekünk.
Intézményünk 2012-ben ünnepli
fennállásának 25. évfordulóját, melyet
áprilisban tervezünk méltóképpen megünnepelni!
Logopédusunk „felmérte” a nagycsoportosokat, szeptember 20-án tartott
szülői értekezletet ezzel kapcsolatban.
Péntekenként várja az érdeklődő szülőket tanácsadási órájában Misi bácsi, előre
egyeztetett időpontban 10 órától illetve
11.30-tól.
Óvodánkkal kapcsolatosan az intézmény honlapjáról is lehet tájékozódni:
www.ovoda.urhida.hu
Szalainé Bozsák Szilvia
intézményegység-vezető

Tanévkezdés iskolánkban
Előző számunk óta eltelt időszakban
az ÁMK Géza Fejedelem Általános Iskolánkban a következő események történtek:
Június 14-től július 1-ig napközis tábort szervezett az iskola, az önkormányzat és a civil szervezetek. A civilek az első
hét programjának szervezését vállalták,
míg a következő két hetet a pedagógusaink szervezték. A három hétre összesen
30 jelentkező volt, akik napról-napra változó programokon vehettek részt, az iskola szervezésében például kirándulások
Székesfehérvárra, többek között a Sóstói
Tanösvényre, a Sárvíz völgyébe, Tácra a
Gorsiumba. Más napokon helyben játékos, szabadidős, kézműves és sportfoglalkozásokat tartottunk.
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Tanévünk szeptember elsején kezdődött, a hagyományos reggeli tanévnyitó
ünnepséggel és az azt követő osztályfőnöki órákkal. Néhány közérdekű információt emelnék ki ünnepségünkről.
Tanévnyitó tanulólétszámunk jelenleg
114 fő.
Tanévünkben testnevelés óra keretében heti egy órában tartott választható
karate foglalkozás folytatódik. Idén is
lehetőség van a tanórát további szakköri
órával kiegészíteni.
A kulcskompetenciák, alapkészségek
és képességek fejlesztésére minden osztályban kiemelt figyelmet fordítunk, de
a nem szakrendszerű oktatást a törvényi
felhatalmazás alapján már második éve
töröltük programunkból.
A törvényi változásoknak megfelelően alsóban első és második osztályban
félévkor minden osztályban szövegesen
értékelünk. Év végén azonban már második osztálytól érdemjeggyel értékeljük az egész éves munkájukat. Testnevelésből az idei tanévtől érdemjeggyel
értékeljük gyermekeink és osztályzattal
minősítjük félévkor és év végén is. A külalakra változatlanul osztályzatot kapnak
felsős tanulóink. A 6-8. osztályokban a
természettudományi tárgyakból a két
éve bevezetett tömbösítést továbbra is
folytatjuk.
A nyár folyamán iskolánkba a TIOP
1.1.1.-07 pályázat keretében 4 db interaktív tábla a hozzá tartozó informati-

Idén az osztályfőnökök nem változtak,
természetesen az első és az ötödik osztályt kivéve. Az osztálytermek viszont
az osztályok többségénél módosultak.
1. osztály
2. osztály
3. osztály
4. osztály
5. osztály
6. osztály
7. osztály
8. osztály

Kissné Körmendi Elvira
Lencsésné Cseh Katalin
Kálmánné Szerényi Judit
Szalainé Cseh Katalin
Szabó Gyöngyi
Bán Balázs
Bognár Andrea
Gazdagné Schneider Diána

kai tantermi csomagokkal került beszerelésre.
Folytatjuk a hetedik és nyolcadik osztályban a vizsgarendszert, ami
nagyban segítette a kedvező felvételi
eredményeket. Idén a tavalyi évhez hasonlóan magyarból és matematikából
mérettetnek meg a gyerekeink.
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 7.50 után érkező
tanulók szaktanári figyelmeztetésben
részesülnek. A tavalyi évben sok problémát okozott a rongálás. Mindenkit
tájékoztatok, hogy mindenkinek eddig is, ezután is kötelessége a tapasztalt károkozást azonnal bejelentenie,
a károkozó egyértelmű megállapítása
miatt.
A napközis és menzai étkezést az iskolában kell igényelni és az igénylést
módosítani, de az óvodában az élelmezésvezetőnél kell fizetni havonta.
100%-os étkezési kedvezményre
jogosultak az 1-8 osztályos rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülők.
50%-os étkezési kedvezményre jogosultak:
- a három vagy több gyermek esetén,
- tartósan beteg vagy az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye
alapján testi, érzékszervi, értelmi, beszéd
vagy más fogyatékos.
Az étkezési kedvezményre jogosultaknak a jogosultságot dokumentumokkal kell igazolnia a szülőnek.
Napközis foglalkozásra jelentkezők
száma idén jelentősen megnövekedett,
így szeptembertől két napközis csoportot indítottunk. Egyik csoportunkban
az első, negyedik és a felsős osztályok
tanulóit helyeztük el, míg a másik csoportban a második és harmadik osztályosokat soroltuk be.
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)
- internet
- népi játékok
- angol
- színjátszó
- hittan
- bibliaismeret
- karate
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Ebből kellő számú jelentkező miatt az alábbiakat tudtuk indítani:
Szakkör megnevezése
időpontja
foglalkozást vezeti
– alsós tömegsport
– felsős tömegsport
– énekkar
– ügyes kezek
– internet
– angol kezdő
– angol haladó
– furulya
– természetjáró
– karate
- színjátszó
- hittan 1-2. osztály
- hittan 5-6. osztály

hétfő 13.30 – 14.15 -ig
hétfő 14.15-15.00-ig
csütrötök 0. órában
hétfő 5-6. órában
kedd 6. órában
kedd és szerda 5. órában
kedd és szerda 6. órában
kedd 0.;szerda 5.
és csütörtök 6. órában
alkalmi
kedd 15.30-tól
kedd 6. órában
szerda 6. óra
szerda 7. óra

A 8. osztályosok felvételi előkészítőjét
magyarból kedd 5. és csütörtök 5. órában
tartjuk és matematikából csütörtökön 6.
órában.
Az iskolai könyvtárunk a Polgármesteri Hivatal tágas községi könyvtárba
kapott helyet, ahol gyermekeink is ideális
körülmények között megismerkedhetnek
a könyvtári rendszerrel és természetesen
kölcsönözhetnek viszonylag széles tanulást segítő és gyermekkönyv választékunkból.
A logopédiai foglalkozásokat kedden
14.50-től 16.30-ig, míg pénteken 12.40től 14.20-ig tartjuk. A logopédiai foglalkozások szeptember 27-től kezdődnek.
A fejlesztő foglalkozásokat Kálmánné
Szerényi Judit tartja kedden a 0. órában
a felsősöknek, csütörtökön az 5. órában az
alsósoknak.
A felsős matek korrepetálást hétfőn 0.
órában Szabó Gyöngyi tanárnő vezeti.
Alsós korrepetálásokat osztályfőnökök az alábbi időpontokban tartják:
1. osztály
2. osztály
3. osztály
4. osztály

kedd 4. óra, csütörtök 5. óra
kedd 4. óra
péntek 4. óra
kedd 5. óra

Közös szülői értekezletünket szeptember 7-én 16.30 órától tartottuk. Az
első fogadóórára pedig október 5-én kedden 16 órától várunk minden szülőt szeretettel.
A hónapról hónapra változó programok sem maradhatnak el. 2011. szeptember 16-án pénteken rendeztük meg
akadályversenyünket, Kissné Körmendi
Elvira tanárnőnk szervezésében. Első helyezést ért el az Erdei celebek csapata, Harangozó Roland vezetésével. Nyolc vegyes

Bán Balázs
Bán Balázs
Bognár Andrea
Kálmánné Szerényi Judit
Szabó Gyöngyi
Brownwood Klára
Bognár Andrea
Bán Balázs
Soós Tamás
Szalainé Cseh Katalin
Darázs Józsefné
Darázs Józsefné

csapat öt állomáson versengett a Pentelei
parkerdőben, ahol az elméleti feladatok
mellett minden állomáson gyakorlati,
ügyességi feladatot is kaptak tanulóink.
2011. szeptember 30-án 12 órától, a
Sárvíz-völgyéhez rendezett kirándulásra
várjuk a „Négy évszak Úrhidán” környe-

zeti képzésen tavaly résztvevőket, ami a
júliusi esőzés miatt elmaradt.
Október 7-én Bán Balázs tanár úr a
Gaja-patak forrásvidékére, a Római-vízeséshez a Bakonyba szervez önköltséges
kirándulást 13.30-tól.
Október 12-én kökényszedő gyalogtúrát indít Balázs bácsi a Csetébe, október 21-én pedig a Velencei-hegységbe a
Meleg-hegyre és Nadapra a szintezési ősjegyhez kirándulhatnak az érdeklődők.
Október 21-én pénteken 11 órától
mindenkit szeretettel várunk a Köztársaság kikiáltása alkalmából tartott megemlékezésünkre az önkormányzat nagytermében. Az őszi szünet idén is egy hét
lesz, november 2-5-ig.
Október 18-19-én, kedden, szerdán
PET palack és hulladékgyűjtő akciót
szervezünk az iskola udvarán.
Ebben a tanévben is folytatódik iskolagyümölcs programunk az alsóban,
aminek keretében heti 3 nap egy-egy
szem gyümölcsöt vagy alkalmanként gyümölcslevet kapnak gyermekeink. 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.
Az Úrhidai Tanulókért és Iskoláért
Alapítványunk 2010. évi személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból várhatóan
313.162,- forintot könyvelhet el bevételként. Felajánlásaikat ezúton is köszönjük,
amit a szülők javaslatai és a kuratórium
döntése alapján használunk fel, várhatóan
elsősorban ebben a tanévben is a gyermekeink kirándulásának támogatására.
Alapítványunk a Nemzeti Civil Alap
működésre kiírt pályázatán 69000 forint
támogatást kapott, amit az ősz folyamán
a működésünkhöz szükséges tárgyi eszközök beszerzésére fordítunk. Intézményünk emailcíme tavaly megváltozott, új
címünk: urhidaiskola@indamail.hu .
Liedermajer Heléna
tagintézmény-vezető
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Nyugdíjas klub élete
A falunkban van egy klub – bár ezt sokan tudják –
Kéthetente hétfőnként nyugdíjasok látogatják.
Beszélgetnek, dalolgatnak, feledik a gondokat
Műsorukkal kedveskednek néha-néha másoknak.
Versenyekre is eljárnak, sok verssel és dallal
Majdnem mindig hazajönnek valamilyen díjjal.
Részt vettek a falu napon, verseltek, daloltak
Hagyományként egy lakodalmas műsorral is kiálltak.
Vasvárra is szerepelni ment el a kis társaság
Szlovén, horvát barátsággal bővült a repertoár.
Üres kézzel nem jöttünk Vasvárról sem haza
Polgármester urunk kitüntetést megkapta.
Sajnos a mi csapatunk nagyon megfogyatkozott
A betegség és a halál sok barátot elhívott
Helyükbe újakat vár ez a kis társaság
Jöjjetek, hogy tovább éljen a régi hagyomány
Hogy átadjuk az ifjúságnak mind azt a sok szépet
Mit nagyanyáink is átadtak szeretettel nékünk
Hogy tovább éljen a hagyomány, ápoljuk a múltat
Állj be a sorainkba, legyél te is klub-tag.
Székely Ferencné 2001. szeptember 21.

Hirdessen az Úrhida Hírekben!
1/1 oldal 10.000 Ft
1/2 oldal 5.000 Ft

1/4 oldal 3.000 Ft
1/8 oldal 2.000 Ft

Bruttó árakon
Hirdetésfelvétel: Polgármesteri hivatalban

Polgárőr hírek
Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége az eddigi gyakorlatnak megfelelően ez
évben is meghirdette a „POLGÁRŐRÖK
A TANÉVKEZDÉS BIZTONSÁGÁÉRT” akciót a 2011. augusztus 30-ától
október 15-éig tartó időszakra. A tanévkezdés biztonsága érdekében meghirdetett
akciósorozat során a polgárőrök önállóan
és a rendőrség állományával szoros együttműködésben, elsősorban bűnmegelőzési és
közlekedésbiztonsági feladatok végrehajtásában vesznek részt.
Az Országos Polgárőr Szövetség „Fuss
a Rákkutatásért Alapítvány” támogatására gyűjtést szervezett, melyhez az Úrhida
Polgárőr Egyesület is csatlakozott. Az
alapítvány a rákkutatásban résztvevő magyarországi intézmények pályázói között
rákdiagnosztikai, és gyógyászati gépek
beszerzésre fordítja támogatásunkat. A
„Fuss a Rákkutatásért Alapítvány” részére
a befolyt összeget ünnepélyesen dr. Túrós
András Úr, az OPSZ elnöke adta át 2011.
szeptember 10-én.
Egyesületünk úgy tűnik, kezd beintegrálódni a megyei és az országos munkába,
de nem feledkezhetünk meg a községünkben zajló eseményekről sem. Így az elmúlt
időszakban településünk közösségi eseményein polgárőreink rendezvény és helyszínbiztosítási, valamint forgalomirányítási
feladatokat láttak el a szokásos járőrözési
munkájuk mellett.
Továbbra is várjuk sorainkba azokat az
úrhidai lakosokat, akik vállalják havi 1-2 alkalommal, hogy a polgárőrség keretein belül járőrszolgálatot látnának el községünk
területén, illetve esetenként a helyi rendezvények biztosításában részt vennének.
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IX. Úrhida Napok programsorozat utolsó napján augusztus 14
(vasárnap) került megrendezésre a Magyar Póni Klub Szövetség
Regionális minősítő versenyére.
(Az Egyesület második hivatalos versenye)

A versenyzőink névsora:

Dudás Dorka, Molnár Dorottya, Molnár Zsanett,
Balázs Boglárka Rózsa, Berki Boglárka Anna, Hegyi Noémi,
Kocsis Beatrix, Ragány Alma, Somogyi Tímea Zsófia, Zsille
Viktória, Sefischer Dorina, Keczer Dávid, Staudinger Dóra,
Mód Martin, Hajdu Flóra

Az alábbi versenyszámokban:

Egy kis statisztika:
98 nevezés, 57 versenyző, 33 ló

Köszönjük támogatóinknak a segítséget és a
lehetőséget, és első sorban köszönjük az érdeklődőknek, hogy jelenlétükkel megtisztelték versenyünket.
Úrhidai Lovas Egyesület
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Nyári tábor

2011. június 14-17
Beköszöntött a már régen várt nyári
szünet. Sokan fellélegeznek, hogy végre
megszabadulnak kicsit a kötöttségektől
és aktív pihenés vár rájuk, ám mások
elsősorban a kisgyermekes szülők, megriadnak, hogy ki fog vigyázni a gyermekükre, amíg ők dolgoznak? Ezért idén
is 3 hétig biztosítva volt a kisebbek felügyelete. 1 hetet, az Önkormányzat és a
civil szervezetek, 2 hetet pedig a pedagógusaink vállaltak el.

Az iskola udvarán volt a gyülekező,
általában minden reggel nagyon lelkesen
jöttek a kisebbek és nagyobbak egyaránt.
A gyerekek szép számmal jelentkeztek,
első nap sorversenyen, kézműves foglalkozáson, majd DVD filmnézésen vehettek részt, nap végére elfáradtak, de a
következő reggelnek ismét rengeteg energiával vágtak neki.
A második napon ellátogattunk a játszótérre, délután pedig Fekete Józsi bácsi

Szalonnasütés a Tájháznál
2011. augusztus 10.

Az úrhidai fiatalok ismét egy közös
produkcióval készülnek már hónapok óta.
Szeretnék a falunapon megmutatni, hogy
saját erőből, milyen remek produkciókat
tudnak összehozni. A gyerekek lelkesen
járnak próbálni, edzeni.
Úgy gondoltuk, hogy a csapatnak
szüksége lenne egy kis szórakozásra is a
próbák mellett, ezért augusztus 10-én elfoglaltuk a Tájházat és egy jó beszélgetés

mellett elkészítettük a vacsoránkat! Amíg
a fiúk tüzet raktak, padokat, hoztak ki,
addig a lányok megpucolták a hagymát,
összevágták a zöldségeket és előkészítettek mindent.
Mindenki jókat nevetett, és természetesen éhes sem maradt senki.
Örülök neki, hogy összejött egy ilyen
kedves társaság, és jó látni rajtuk, hogy ők
is várják az újabb találkozásokat!

előadását hallgathattuk meg, melyben a
napsugárzás veszélyeire hívta fel a figyelmünket, a gyerekek kérdések sorozatával
rohamozták meg Józsi bácsit, aki az ügyes
válaszok után matricákkal és különféle apróságokkal lepte meg a gyermekeket. Ez
úton is szeretnénk köszönetet mondani
Neki, és Horváth Ferencné Saci néninek,
hogy ennyi energiát és figyelmet szenteltek ebben a két napban a táborozókra.
A harmadik napon a Szittya Sárrét
Vidéki Lovas Egyesület tagjai vállalták a
felügyeletet, lovas kocsikkal indultak útnak reggel, a gyerekek egy igazi kalandos,
hagyományőrző napon vehettek részt,
amit nagyon élveztek.
A következő napon Bognár József
polgármester úr, és Harsádi Zoltán vigyáztak a táborozókra, akik attól függetlenül, hogy már péntek volt még mindig
tele voltak energiával. A gyerekekkel a
Pentelei erdőbe látogattak el, ahol tornáztak, futottak, játszottak, kacagtak. Az
ebéd a fárasztó nap után mindenkinek jól
esett, és délután az évzáróra a kisdiákok
már újult erővel tértek vissza.
A következő két hétben a pedagógusaink felügyeltek, voltak kirándulni, játszani, grillezni.
Ez úton is köszönjük mindenkinek a
segítséget, és reméljük, jövőre ismét levehetünk egy kis terhet a szülők válláról,
abban is bízunk, hogy a következő évben,
több civil szervezet, magánszemély áll
mellénk és teszi színesebbé a gyermekek
nyári szünetét.
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IX. Úrhidai Napok

2011. augusztus 12-14.
Ismét beköszöntött az augusztus,
ami Úrhidán egyet jelent azzal, hogy
megrendezésre kerül az Úrhidai Napok
programsorozat. Hagyományainkhoz
híven, idén is 3 napon keresztül mulattunk, báloztunk, énekeltünk, főztünk,
versenyeztünk, játszottunk, nevettünk.
De nézzük sorjában a dolgokat, hogy
mik is történtek.
Augusztus 12-én, a Tájháznál Úrhida
polgármestere, Bognár József ünnepi
beszéddel indította útjára a IX. Úrhidai
Napokat. A Nyugdíjas Klub tagja látták
vendégül az érkezőket, az esemény hangulatát egy emlékoszlop avatás emelte,
rövid beszélgetés után mennünk is kellett
tovább, hiszen a Levente téren elkezdődtek a péntek esti programok. Az első
fellépőink a hastánc varázslatos világába
repítettek el minket. A lágy ritmusú tánc
után, az End Of Paradise együttes műsorát tekinthettük meg. A péntek este a
fiataloké volt, ezért próbáltuk kicsit rugalmasabban összeállítani a programot,
így az est további részében a rockosabb
vonalat követtük, melyhez tökéletesen illett a Székesfehérvárról érkezett Gótikus
Hastánc csoport műsora. Ezen a napon
az utolsó fellépőnk az EVM zenekar volt,
akik pörgős zenéjükkel megalapozták az
esti buli hangulatát. Éjszaka megkezdődött a disco, a fiatalok kitartóak voltak, hiszen hajnalig csak énekeltek és táncoltak
a mai slágerekre.

A szombati nap, kevésbé pihenten,
de annál több feladattal és programmal
indult. A futballpályán 8 órától kezdetét
vette a XII. Úrhidai Vándorkupa futballtorna, ezzel egy időben, párhuzamosan a
Levente téren megkezdődött a VI. Úrhidai Csülök fesztivál, melyre idén is szép
számmal jelentkeztek a csapatok. A főzőversenyen, rengetek kreatív csapattal
találkozhattunk, mindenki elszánt volt,
és hajtott a Csülök Kupáért, amit végül

a Zacsi-Pack KFT csapata vihetett haza.
A beváltott csülökjegyeket leadhatták
a csapatok, hiszen aki a legtöbbet jutatta el hozzánk, ő különdíjat kapott. Idén
60 csülökjegy kellett ahhoz, hogy az

Úrhidáért Kulturális és Szabadidős Egyesület magáénak tudhassa a különdíjat. Ez
úton is gratulálunk minden résztvevőnek,
és köszönjük a sok segítséget a két zsűritagunknak.
A tér maradék szabad területén lehetőség volt, ugráló várazni, lánchintázni.
Idén is megkerestük a legerősebb embert,
a Toldi versenyen, melynek lebonyolításában Rubos László segített.
Természetesen ez idő alatt sem maradt üresen a rendezvénysátorunk, 12:00tól a XIV. Kistérségi Nyugdíjas Találkozónak adott otthont. Az eseményre szép
számmal ellátogattak. Az úrhidai Nyugdíjas Klub felelevenítve a régi hagyomá-

nyokat, előadták a Lakodalmas műsorukat, melybe a fiatalokat is bevonták.
A sok próba és gyakorlás meghozta az
eredményt, hiszen nagy sikert arattak.
Az eredményhirdetés, és az ebéd
után 16:00-tól a tehetséges fiataljaink
bemutatkozásával kezdődtek meg ismét
a programok. Elsőként az Izdihar hastánc csoport műsorát tekinthettük meg,
utána pedig Varga László énekes adta elő
a produkcióját. A sátorban egyre több
büszke szülő foglalta el a helyét.
Az Úrhidai Fiatalok, idén összefogtak és nem csak a főzőversenyre neveztek be, hanem egy közös produkcióval is
készültek. Több héten keresztül, minden
nap összejöttek, és végül sikerült összerakniuk a táncot, ami nagy sikert aratott,
ezt bizonyítja az is, hogy a közönség vis�szatapsolta őket. Ezt követően Zayzon
Csaba és Stefancsik Annamária operett
összeállítása következett. 18:00-tól a
Fantázia ének- és táncegyüttes vette át a
színpadot, a műsoruk közben a közönség
sem tétlenkedett, hiszen őket is bevonták
egy közös táncba. Amíg az est fő produkcióját vártuk, addig mindenki bebizonyíthatta, hogy mennyire bátor, hiszen

ÚRHIDAI HÍREK

13

előkerült a kivetítő vászon és a Karaoke.
Mire végig énekelte a közönség a számokat, megérkezett Márió a harmonikás is.

Kedves, közvetlen és profi volt. Remek
hangulatot teremtett a sátorban, a slágereit a közönség együtt énekelte vele.

A műsorszáma után már kellőképpen besötétedett, így kezdetét vehette a
tűzijáték, ami azt hiszem mindenkit lenyűgözött. Ezek után ezen a napon már
csak egy feladat várt ránk, az L.K.Beat
együtessel bulizni egy nagyot.
A vasárnap leginkább a lovak és pónik szerelmeseinek kedvezett, hiszen a
futballpályára kilátogatók a Póni díjugrató versenyt tekinthették meg.
A 3 napos rendezvény egész ideje alatt a fény és hangtechnikát Csaszi
szolgáltatta, illetve a gyerekeket Don
Pedro bohóc szórakoztatta az ingyenes
légvár mellett.
Ez úton is szeretnék megköszönni
mindenkinek a sok segítséget és türelmet, reméljük mindenki talált a műsorszámok, programok között kedvére
valót. Jövőre is sok szeretettel várunk
mindenkit az akkor már X. alkalommal
megrendezésre kerülő Úrhidai Napok
programjain.

Szüreti felvonulás

kezdetét vette a Levente téren a Szittya
Sárrét Vidéki Lovas Egyesült jóvoltából a
lovas ügyességi verseny. E közben a fiataljaink még lázasan készültek a műsorukra,
és az utolsó simításokat végezték rajta.
Az idő haladt előre, a Levente tér pedig a patadobogástól, az ovisok kacagásától és a fiataljaink jó kedvétől lett hangos.
A felvonulás előtt, megtekinthettük az
óvodások szüreti műsorát, a picik hagyományőrző ruhában szavaltak, énekeltek,
táncoltak. A menet 14:00 óra magasságában indult el, sok lovas, hintó és lovas
kocsi vett részt rajta.
A hangulat megállóról megállóra fokozódott, és külön öröm számomra, hogy
bizony 30 fiatal vette a fáradtságot és
hetekig járt próbára, hogy megtanulja a
közös táncot. A fiatalok piros-fehér-zöld
ruhában mulattak egy hatalmasat és jó
kedvre derítettek mindenkit.
Több helyen is süteménnyel, itallal
várták a lakók a felvonulókat, amit próbáltunk a magunk módján meghálálni,
hiszen több helyen megálltunk táncolni,

amelyhez legtöbbször csatlakoztak az
ovisok, a lovasok és néhol a lakók is.
A felvonulás végeztével a Tájháznál
láttak vendégül minket, itt azonban sokáig nem tudtunk időzni, hiszen 21:00-kor
kezdetét vette a Szüreti bál. Picit már fáradtan, de mindenki nagyon lelkesen készült a mulatságra, melyre szép számmal
ellátogatott falunk apraja és nagyja.
Reméljük mindenki jól érezte magát!
Ez úton szeretnénk megköszönni mindenkinek a sok segítséget! És bízunk benne, hogy jövőre minimum egy ugyan ilyen
hangulatú felvonulással és bállal köszönthetjük ismét az őszt.

2011. szeptember 17.

Idén is elérkezett a szeptember, ami
egyet jelent számunkra a szüreti felvonulással, a jó hangulattal és a bállal.
A civil szervezetek, és az önkormányzat ismét összefogott, hogy egy színvonalas programot készítsenek elő.
Szeptember 17-én már reggel elkezdődtek az előkészületek. A Tájháznál
szorgos kezek pucolták a zöldségeket,
csinálták a szendvicseket, hiszen 9:00-tól
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Karateklub élete
2011. július 2.-án Ausztriában, Hart
bei Graz városában rendezte meg az 5.
Hügelland – Schöcklland Kupa elnevezésű
bajnokságát a Sportunion szövetség karate
szakosztálya. A versenyen 4 nemzet közel
160 versenyzője indult. A So To Karate Kan
KSE-t Nagy Adél versenyzőként, Soós Tamás pedig bíróként képviselte a bajnokságon. Ez a bajnokság szint felmérőként szolgált versenyzőnk számára, hogy az októberi
WUKF Gyermek, Kadet és Junior EB-re
történő felkészülés jó ütemben zajlik-e a
számára. Ezért nem a helyezés elérése volt
mindenek előtt a cél, hanem az állapot felmérés. De ez nem azt jelentette számára,

hogy nem kellene megtennie mindent az
eredményért!
A tavalyi versenyhez képest a mezőny
egy kicsit kisebb volt, mert ugyanezen a napon került megrendezésre Ausztriában egy
másik verseny is és ez megosztotta a versenyzőket. De a verseny színvonallal így sem
volt probléma. Egyéni formagyakorlatban a
nőknél fiatal versenyzőnk nem került a döntőbe, de szép versenyzéssel menetelt előre és
az ötödik helyen végzett. Kora délután az
egyéni küzdelmek következtek. A nőknél, a
tavalyinál nagyobb létszámú és erősebb volt
a mezőny. A legfényesebb érem megszerzése most sajnos nem sikerült, de egy szép
eredmény a jól megérdemelt harmadik hely
és a bronzérem azért büszkeséggel tölthet el
bennünket. Hisz Adél még csak a felkészülés elején tart és máris bebizonyította, hogy
megfelelő edzések mellett bármilyen versenyen eredményesek lehetünk.
2011. június 22-26. között XI. alkalommal Zalaszentgrót adott otthont az A.J.K.A.
- International nemzetközi shotokan karate
instruktori edzőtábornak. A továbbképzésen
közel 80 karate tanító vett részt hazánkból,
Németországból, Új-Zélandról és az USAból. Az edzéseket Sensei Sáfár László 9.
Danos és Edmond Otis 8. Danos mesterek
vezették. A fő téma a kata-k (formagyakorlatok) egységesítése volt. A kata jelentősége

AUTÓMENTÉS
0-24 óráig

Az egész ország területén 1 órán belül
Úrhidaiaknak jelentős kedvezmény

06-20-200-30-30

az, hogy felkészítse a gyakorlókat az önvédelemre és a küzdelmi gyakorlatokra. Az
edzőtábor végén került sor a hagyományos
Dan vizsgára és az Instruktor Kupára.
Idén is, ahogy már évek óta, a
balatonfenyvesi bungalópark adott otthont
augusztus 03-07. között az országos edzőtábornak. Az edzéseket Sáfár László 9. Danos
mester felügyeletével a senior tanítók tartották. A téma a karate edzések 3 fő részének
– a kihon, a kata és a kumite megfelelő és
egymásra épülő gyakorlása volt. Az időjárás
ismét szeszélyes volt, de azért strandolásra
is volt alkalmunk. A körülmények ideálisak
voltak a gyakorlásra, hiszen parkettás tornateremben, illetve sporttatamin zajlottak az
edzések. Karatékáink is kivették a részüket
az edzésmunkából és reméljük, hogy hasznosítani is tudják a tanultakat az októberi
Európa Bajnokságon.

LAKÁS, KÖTELEZô ÉS
CASCO BIZTOSÍTÁS
06-20-20-80-500
06-20-922-2-220
22-502-730

TACHOGRAF ILLESZTÉS,
JAVÍTÁS, ADATLETÖLTÉS
06-20-922-2-229, 06-20-334-9956
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Fincza János
Szobafestő – mázoló – tapétázó
munkákat, minőségi kivitelben,
kedvező áron, garanciával, közületnek és magánszemélynek
vállalok !

Aktuális kedvezményekrôl
érdeklôdjön:

06 70 / 320-1927
fincza_janos@freemail.hu

Állatorvos, állatgyógyászat!
Dr. Koller István úrhidai állatorvos.
Kedvenc és haszonállatok kezelése, gyógyítása:

védőoltások beadása,
mikrochip beültetés,
állatútlevél kiállítás,
kutya - macska ivartalanítás,
külső élősködők elleni kezelés,
féreghajtás,
beteg állatok kezelése,
kutya - macska sebészeti
és szülészeti beavatkozások,

Elérhetőség az éjjel-nappal hívható 06/ 20-318-8191 telefonszámon, valamint Úrhida Kishegyi utca 12 szám alatt.
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Közönségszolgálat
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

Háziorvos rendelési ideje:
Dr. Bíró János
Tel: 20/ 8236-457, 22/ 786-886
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
Gyermekorvos rendelési ideje:
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

Falugazdász fogadónapja:
Balázsik Zsófia
Hétfő: 8.00-10.00 óráig
Tel.: (30) 698-9103
Gyermekjóléti szolgálat ügyfélfogadási rendje:
Dániel Dóra
Az úrhidai polgármesteri hivatalban:
Szerda 08.00-10.00 óráig
Tel.: (22) 364-514
Székesfehérvár, Tolnai u. 10. szám alatt:
Csütörtök: 12.00-16.00 óráig
Tel.: (22) 202-400
Családsegítő szolgálat ügyfélfogadási rendje:
Szoboszlay Renáta
Az úrhidai polgármesteri hivatalban:
Hétfő: 10.00-12.00 óráig
Tel.: (22) 364-514
Székesfehérvár, Sütő u. 12. szám alatt:
Péntek: 08.00-13.00 óráig
Tel.: (22) 202-400
Védőnő rendelési ideje:
Soósné Fekete Éva
Tel. : 22/ 786-626, 30/ 225-8848
Tanácsadás:
Várandós:
Kedd
08.00-10.00
Gyermek:
Kedd
10.00-12.00
Fogadóóra: Szerda 08.00-10.00

ÚRHIDAI
HÍREK

Az Úrhidai Önkormányzat Kiadványa

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
Csütörtök: 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: 14.0017.00 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) 537-177
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:
Tűzoltók:
Mentők:
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Felelős kiadó:
BLACK WERK 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
Tipográfia, előkészítés: HUSZÁR ZOLTÁN
Nyomdai munkák: BLACK WERK NYOMDA KFT.

