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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési
önkormányzatok fejlesztési támogatásáról!

Tisztelt Úrhidai Polgárok!
Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be az adósság-
konszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról

szóló 10/2014. (II. 19.) BM rendelet szerint. 

1. § A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény szerinti vissza 
nem térítendő támogatásban részesülhetnek az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkor-
mányzatok.

2. § (1) Támogatás nyújtható
a) a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartására,
b) vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására,
c) településrendezési tervek készítésére,
d) olyan önkormányzati tulajdonban lévő épület felújítására, fejlesztésére, energetikai korszerűsítésére, amely
    d  a) igazgatási tevékenységet,
    d  b) óvodai nevelést,
    d  c) kulturális tevékenységet vagy
    d  d) szociális vagy egészségügyi feladatellátást szolgál.
(2) Az (1) bekezdés a), b) vagy d) pontja szerinti célra nyújtott támogatás önkormányzati tulajdont érintő, 
építéssel és eszközbeszerzéssel járó beruházás, fejlesztés megvalósítására használható fel.

3. § (1) A támogatás mértéke (kivéve, ha az önkormányzat ennél kisebb összeget jelöl meg)
f) 2 001-3 000 fő lakosságszám közötti település esetében 44 000 000 forint.

A Képviselő-testület úgy gondolta, hogy mivel az elmúlt időszakban útfelújításra és karbantartásra 
nem volt lehetősége, így a támogatás odaítélése esetén, ilyen típusú fejlesztéseket valósítana meg.
A 0-2000 fő lakosságszámú települések támogatásáról 2014. áprilisában döntött a Belügyminiszter.
A 2000 fő feletti települések (kb 100.) esetében a támogatásról szóló döntés a 2015-2016-os költségve-
tési években kerülhet sor. 
Ezért kérjük a lakosság türelmét és megértését, mivel útfelújításokra jelenleg nagyon szűk az
önkormányzati keret, pályázati lehetőség jelenleg nincs, így csak kisebb, a közvetlen balesetveszélyt 
megelőző karbantartási munkálatokat tudunk elvégezni.
 Bognár József
 polgármester
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TISZTELT ÚRHIDAIAK!

Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy az elmúlt időszakban több 
pályázati támogatásból megvalósuló beruházás vette kezdetét 
a településen, néhány esetben már az átadás is a közeljövőben 
várható.

Arany János utcai Szabadidőpark fejlesztése II ütem.

Mint bizonyára már látták az Arany János utcai Szabadidőpark II 
ütemének fejlesztése a befejezéshez közeledik

Az önkormányzat az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, 
Darányi Ignác Terv, LEADER intézkedés keretében pályázott a 
Kossuth utca, Arany János utca kereszteződésében található terü-
let fejlesztés II. ütemének megvalósítására.
A fejlesztés céljaként a területen rendezvénypavilon, színpad épí-
tése és a pálinkaházi kút felújítására került sor. Az ünnepélyes 
átadásra az Úrhida napok programsorozat részeként kerül sor.

TÁJHÁZ FEJLESZTÉSE! 

Szintén az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, Darányi 
Ignác Terv, LEADER intézkedés keretében nyújtott be pályázatot 
az önkormányzat az Úrhidáért Kulturális és Szabadidős Egyesü-
lettel a meglévő Tájház fejlesztésére. A pályázat támogatásban 
részesült, így lehetőség nyílik a romos állapotú pince felújítására 

és egy harangláb 
építésére. A projekt 
szervesen illeszke-
dik egy Árpádkori 
településrész elkép-
zeléshez.
Az ünnepélyes át-
adásra szintén az 
Úrhida napok prog-
ramsorozat része-
ként kerül sor.

ÓVODA ÉPÜLET BŐVÍTÉSE 

Az idei év legfontosabb fejlesztése az óvoda épület bővítése és 
a meglévő épület energetikai korszerűsítése. A beruházáshoz a 
Belügyminisztériumtól nyert 30 millió forint támogatást önkor-
mányzatunk.

Az előző számban beszámoltam róla, hogy az április eleji munka-
terület átadást követően megkezdődött az óvoda épület bővítésének 
kivitelezése. A munkálatok a tervek szerint jó ütemben haladnak, 
ha az időjárás is kegyes lesz, nem lesz akadálya az augusztus 15-
re tervezett műszaki átadás megkezdésének.

 Bognár József
 polgármester

TÉRFIGYELŐ KAMERARENDSZER 
KIÉPÍTÉSE

Tisztelt Úrhidaiak! 

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot 
nyújtott be térfi gyelő kamerarendszer kiépítésére „a közbiz-
tonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására” kiírt 
24/2014.(IV.1.) Bm rendelet szerint.
Az elmúlt években a személy- és vagyonbiztonság, valamint a 
közbiztonság az állampolgárok életének egyik legmeghatározóbb 
elemévé vált. Úrhida Község Önkormányzata eddig is nagy hang-
súlyt fektetett a településen élők minél jobb életminőségének, 
biztonságérzetének megteremtése érdekében. Az elmúlt évek 
bűnügyi statisztikái és eseményei arra ösztönözték a képviselő-
testületet, hogy a modern kor technológiáit alkalmazva, minél 
hatékonyabban lépjen fel a jogszabálysértések elkerülése, meg-
szüntetése ellen. A statisztikák azt igazolják, ahol már kiépített 
térfi gyelő kamerarendszerek műkődnek, hatékony visszatartó ha-
tásuk van a jogsértésekre. 
A pályázati támogatás elnyerése esetén a fejlesztés fi xen telepített, 

egész évben működő 14 db közterü-
leti kamera üzemeltetését szolgálja. 
A térfi gyelő kamerák, digitális kép-
feldolgozáson alapuló saját rend-
szeren, biztonságos vezeték nélküli 
átviteli csatornákon juttatja el a ka-
merák képeit a térfi gyelő központba.

A fejlesztés magvalósulása hozzájárulna a település közbiz-
tonságának javításához, bűnmegelőzési, közlekedésbiztonsági 
célt is szolgál. Javítja a helyi lakosság és az ide látogatók biz-
tonságérzetét, életminőségét.
 Bognár József
 polgármester
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TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK!

Ma már mindenki előtt általánosan ismert az a sajnálatos 
tény, hogy egyre többen tapasztalhatják meg a gyomnövények 
által kiváltott allergia kellemetlen tüneteit, melyek ellen élet-
kortól és nemtől függetlenül senki sincs biztosítva.

Természetesen a kockázatot teljesen meg-
szüntetni nem tudjuk, de kérem, tegyünk 
meg mindent azért, hogy településünk 
az allergiával küszködők számára is 
élhetőbbé váljon.
Az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 
törvény 17. § (4) bekezdés szerint „a 
földhasználó köteles az adott év június 30. 
napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbim-
bójának kialakulását megakadályozni, és 

ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyama-
tosan fenntartani.”
Fenti rendelkezés betartását belterületen a település jegyzője, 
illetve a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, külterületen a 
körzeti földhivatal a megadott határnap elteltével folyamatosan 
ellenőrzi.
Önkormányzatunk mindig is nagy hangsúlyt fektetett a közterü-
letek, önkormányzati tulajdonban lévő területek rendben tartására, 
és erre a jövőben is kiemelt fi gyelmet fordít. A tiszta, rendezett 
településkép mindannyiunk érdeke.

Úgy vélem, minden hatósági intézkedésnél hatékonyabb megol-
dás, ha ki–ki a saját portáján, önmagáért és a környeztében élőkért 
felelősséget vállalva időben elvégzi a szükséges munkálatokat.

 Bognár József
 polgármester

RENDŐRSÉGI HÍREK!
TÁJÉKOZTATÓ

Kedves Úrhidaiak!

Ismételten felhívom a lakosság fi gyelmét a Kossuth utcában 
található Közösségi Ház- Szatócs bolt előtti útszakaszon el-
helyezett „megállni tilos” jelzőtábla hatályának betartására.
A jelzőtábla az úttest mindkét oldalán elhelyezésre került, így az a 
Posta előtti megállást is tiltja. Mindkét jelzőtábla alatt kiegészítő 
tábla található, melyek a menetrend szerint közlekedő autóbuszok 
és a Magyar Posta Zrt. járműveinek megállását teszik lehetővé. 

A „megállni tilos” jelzőtáblák elhelyezése a fenti útszakaszon 
azért vált szükségessé, mivel az úttest szélén rendszeresen megál-
ló járművek akadályozzák a forgalmat. Kiemelten jellemző a reg-
geli órákban kialakult sűrű forgalomban. Többször előfordult, 
hogy a menetrend szerint közlekedő autóbusz és a közlekedésben 
résztvevő járművek vezetői a szabálysértő(k) miatt percekig vára-
koztak, mire tovább tudtak haladni az úton. 

2011. szeptemberében megjelenő „úrhidai hírekben” többek 
között a fenti problémára is felhívtam a lakosság fi gyelmét. Ezt 
követően a „megállni tilos” jelzőtábla hatályát fi gyelmen kívül 
hagyó személyekkel szemben fi gyelmeztetést alkalmaztam, mivel 
úgy gondoltam az  intézkedéstől kellő visszatartó hatás várható 

Ez nem így történt, ezért felhívnám a gépkocsivezetők fi gyel-
mét arra, hogy az 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 
(KRESZ) 15.§ (1) bekezdésének a) pontja alapján a „megállni 
tilos” jelzőtábla utasításainak megszegése miatt, a 63/2012. (IV. 
2.) Korm. rendelet - az egyes közlekedési szabálysértések miatt 
alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve helyszíni bírság 
kötelező mértékéről, valamint a szabálysértésekről, a szabálysér-
tési eljárásról
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 
törvénnyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról – 
6. melléklete alapján meghatározott helyszíni bírság összege 
10.000,-Ft. Továbbiakban a „megállni tilos” jelzőtábla hatályának 
betartatása érdekében rendszeresen ellenőrzésre kerül az érintett 
útszakasz, a szabálysértők számítsanak a fenti szankció kisza-
bására! A megállás-várakozás céljára többnyire a Közösségi Ház 
előtt és az Egészség Háza mellett kialakított várakozó helyeken 
(parkolókban) van lehetőség. 
További probléma a megengedett legnagyobb sebesség túl-
lépése, a „gyorshajtás”! Emiatt a közeljövőben várható 
sebességellenőrzés a település területén.

A 410/2007. (XII. 29.) Korm. rende-
let - a közigazgatási bírsággal sújtandó 
közlekedési szabályszegések köréről, 
az e tevékenységekre vonatkozó ren-
delkezések megsértése esetén kiszab-
ható bírságok összegéről, felhaszná-
lásának rendjéről és az ellenőrzésben 
történő közreműködés feltételeiről –
1. melléklete az alábbi táblázat alapján határozza meg a 
megengedett legnagyobb sebesség túllépésének mértékét és 
bírságának összegét:

Sokan nem is gondolnak arra, hogy a KRESZ-szabályoknak mi-
lyen fontos szerepük van a közlekedés biztonsága szempontjából. 
A közúti közlekedés szabályai alapvetően úgy vannak kitalálva, 
hogy ha azokat minden közlekedő betartja, akkor – eltekintve 
a jármű működésével összefüggő és váratlanul fellépő műszaki 
hiba, valamint az út, illetve annak környezete által kiváltott 
rendellenességektől, továbbá a rendkívül ritka forgalomszervezési 
problémáktól – a közlekedés résztvevői között baleset nem jöhet 
létre. 

Kérem Önöket a KRESZ szabályainak betartására!

 Kömives Tibor r. tőrm.
 körzeti megbízott

A megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó rendelkezések  
(a megengedett legnagyobb sebesség túllépésének mértéke km/ó-ban) Bírság összege 

50 km/óra sebességig 
a) 15 km/óra felett 25 km/óráig 
b) 25 km/óra felett 35 km/óráig 
c) 35 km/óra felett 45 km/óráig 
d) 45 km/óra felett 55 km/óráig 
e) 55 km/óra felett 65 km/óráig 
f) 65 km/óra felett 75 km/óráig 
g) 75 km/óra felett 

a) 30 000,- Ft 
b) 45 000,- Ft 
c) 60 000,- Ft 
d) 90 000,- Ft 
e) 130 000,- Ft 
f)  200 000,- Ft 
g) 300 000,- Ft 
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Május elején az édesanyákat köszöntöttük, ez alkalommal nem 
közös ünnepséggel, hanem meghitten személyre szólóan. 

Az óvodai beiratkozások is megtörténtek, a 2014 /2015-ös 
nevelési évben várhatóan 22 fő kiscsoportos gyermek kezdi 
meg az óvodás éveit. A kicsiket év közben folyamatosan fogad-
juk, amint betöltik 3. életévüket.
A Szülői Szervezeti tagok nagy sikerű ruhabörzét szervez-
tek, rengeteg kiváló minőségű ruha között lehetett válogatni, 
ősszel megismétlik a rendezvényt. Köszönjük a szervezőknek 
és a segítőknek a szíves támogatást!
Papírhulladékot és Pet palackot is gyűjtöttünk májusban, 
örömmel fogadtuk, hogy összefogott a település és megtelt 
a hulladékgyűjtő konténer valamint a zsákok is palackokkal. 
A bevétel 10.000.-Ft amelyet a gyermekek javára fordítunk! 
Köszönjük mindenkinek!

A dm drogeria markt pályázatán nyertünk 50 db naptejet, 
színező füzeteket, társasjátékot, amelyet a nyári időszakban 
hasznosíthatunk a gyermekek bőrének védelmében!

Május végén kirándultunk, a kis és középső csoportosok a 
veszprémi állatkertbe látogattak el ahol többek között meg-
csodáltuk a zsiráf bébit is!
Nagycsoportosok Csókakőre kirándultak megtekintették a 
várat, sétáltak az erdőben és játszottak.

Az évzáró műsorok keretében mutatták be az év közben tanul-
takat a kicsi Sünikék és a középsős Margarétások. A nagyok 
évzáró – búcsúzó műsorral köszöntek el az óvodától a pajtá-
soktól, az óvoda dolgozóitól.
21 gyermek kezdi meg az általános iskolai tanulmányait 
szeptembertől.

Június első szombatján, gyermeknapon vártuk az óvodáso-
kat, és nagy örömmel fogadtuk a régen látott, már iskoláskorú 
gyermekeket, és szüleiket.

Jelenleg nagy átalakítások, felújítás, bővítés zajlik az óvoda 
épületében, ezért átmenetileg az iskolában kaptunk helyet.
A munkálatok végeztével szeptembertől négy csoportszobával, 
egy tornaszobával, szép környezetben, megújulva várjuk 
óvodásainkat és kezdjük az új nevelési évet!

Még rengeteg feladat vár ránk, kérem a kedves szülők türel-
mét, együttműködését, hogy a nyári átmeneti időszakban 
segítsék munkánkat, a zökkenőmentes működés érdekében!
Az étkeztetést külső vállalkozó biztosítja ezért fontos, hogy a 
hiányzásokat időben jelezzék az élelmezésvezetőnél!
A hiányzások jelzését 8.30-ig elfogadjuk az
urhidaiovodaelelmezes@gmail.com címen is!

Nyitva tartásunk változatlan: reggel 6 órától lehet beérkezni 
8.30-ig, délután 15 órától 17 óráig lehet elvinni a gyermekeket.
Az intézmény augusztus 01-től, augusztus 31-ig teljes körűen 
zárva tart!
Első nevelési nap szeptember 01 (hétfő), az évnyitó szülői 
értekezlet szeptember 02-án (kedden) 16 órakor lesz!

Kellemes nyarat, jó pihenést kívánok az óvoda minden dol-
gozójának nevében!
 Bozsák Szílvia
 óvodavezető

 A Tündérkert Óvoda hírei
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Az előző számban beszámoltam a Géza Fejedelem Általános 
Iskolában történtekről március végéig. 

Április 28-29-30-án lezajlott a leendő elsősök beiratkozása. 
Örömteli hír, hogy jövőre 19 tanulóval indítjuk első osztály-
unkat. Az elsősök osztályfőnöke Lencsésné Cseh Katalin 
tanító néni lesz. 

Április hónap programjait magyartanárunk, Liszi Katalin és 
Kissné Körmendi Elvira szervezte. Április 10-én a költészet 
napja alkalmából közös versmondást szerveztünk, az alsósok 
József Attila Ha én vadalmafa lennék című versét mondták 
el osztályonként, versszakonként, míg a felsősök a Levegőt! 
című verset szavalták szintén osztályonkénti bontásban. 

Április 11-én a hagyományokhoz híven Ki mit tud műsorunkat 
rendeztük meg. A 7. osztály kivételével osztályaink egy-egy jó 
kedélyű műsort mutattak be. Az előadáson furulya, színjátszó 
szakköröseink és énekkarosaink is adtak ízelítőt abból, amit 
idén tanultak. 

Április 11-én vettünk részt a Zichy napon, ahol elért ered-
ményeink a következők. Aszfaltrajzversenyen első helyezést 
ért el: Pallag Fanni, Csontos Vivien, Sági Kata, természettu-
dományi versenyen első helyezett lett: Németi Lídia, Németi 
Sámuel, Estelecki Mercédesz, Urbán Krisztián, Brownwood 
Esther, Mucsi Szabolcs, Kákai Dominik, Rudniczai Kíra.
A helyesírási versenyen első helyezettek Soós Benedek, Fekete 
Máté, Kákai Laura, Magyar Aliz és az Activity csapatverse-
nyen első helyezést értek el: Császár Elena, Hegedüs Jázmin, 
Skoda Anita és Berki Boglárka.

Április 16-án tartottuk hagyományos fordított napunkat. Ápri-
lis 23-án a Föld napja alkalmából hulladékgyűjtő akciónkat 
lebonyolítottuk, osztályaink védőfelszerelésben segítettek a 
falu megtisztításában. Délután Alapítványi támogatással min-
den tanulónk részt az Alba Plázában a Cinema Cityben a ter-
mészettel kapcsolatos 3D-s fi lmet tekintettek meg. Az alsósok 
Lorax az erdő őre, a felsősök pedig az Amazónia kaland és 
dokumentumfi lmet láthatták.

Április 23-25 között rendeztük tavaszi papírgyűjtési akciónkat, 
ahol 3 tonna papírt gyűjtöttek diákjaink. A papírgyűjtésből be-
folyt összeget a gyűjtött papírt arányában az osztálypénzbe 
osztottuk vissza. 

Április 11-én a Szülői Munkaközösség elnöke szervezett jó-
tékonysági bált az iskola támogatására.

 

Április 16-án rendezték a hónap felelősei házi versmondó 
versenyünket, ahol első helyezettek lettek az alábbi tanulók: 
Kubicsek Réka, Szalai Dominik, Sági Kata, Csizmadia Máté, 
Szalay Alexandra.

A hónap folyamán házi helyesírás versenyt és irodalmi 
vetélkedőt hirdettünk. Első helyezést értek el a helyesírás 
versenyen Szalay Alexandra, Kákai Laura, Lukácsi Dóra,
Szabó Nóra, Barabás Miriam, Knauer Csenge tanulóink.
Az irodalmi totót csak a felsősök írták meg két kategóriában, 
első helyezést értek el: Soós Benedek, Hegedüs Jázmin.

Április 25-én A Hétvezér Általános Iskolában negyedik
osztályosoknak meghirdetett matematikaversenyen Csizmadia 
Máté Noel ért el második helyezést. Április 25-én a Fővárosi 
Nagycirkusz előadására két busszal szervezett Bán Balázs 
tanár úr kirándulást.

Május elején a hagyományokhoz híven az anyák napját
osztálykeretben tartottuk osztályfőnökeink vezetésével. Május 
9-én a felsősök a Paksi Atomerőmű tájékoztató kamionját 
tekintették meg.
Május a sport hónapja volt, Kátay Zsanett tanárnő szervezé-
sében. A hónap folyamán alsós kosárlabda, alsós - felsős lab-
darúgás bajnokságot és kosárlabda dobóversenyt rendezett a 
tanárnő. Legtöbben az alsós labdarúgó versenyre jelentkeztek, 
ahol első helyezést szerzett a 3. osztály csapata.

A sportnapunk a Kihívás napjával került megszervezésre május 
21-én. Az iskolai szervezésű programok 8 órától kerültek meg-
rendezésre. Hagyományainkhoz híven egy bemelegítő közös, 
zenés gimnasztikával kezdtünk, amibe az óvodások is bekap-
csolódtak. Majd 10 óráig forgószínpad szerűen vegyes csapa-
tokban zajlottak a különböző versenyek. A 10 órától indult Fut 
a falu rendezvényen első helyezést értek el: Grabecz Hanna, 
Kolonits Kristóf, Barabás Miriam, Kokavecz Péter, Németi 
Sámuel, Kolonits Friderika, Farádi Tamás, Skoda Anita.

Iskolánk hírei
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Ezt követően délig folytatódott tovább a vegyes csapatok 
versengése a különböző helyszíneken és sporttevékenységek-
ben. Ebéd után az Alba Fehérvár kosárlabdázói tartottak be-
mutatót, majd az eredményhirdetésnél kiosztották az okleve-
let, érmeket, ezt követően autogramokat osztottak. Az iskola 
legeredményesebb sportolóját, Knauer Csenge Anita 4. osz-
tályos tanulónkat pedig vándorkupával jutalmaztuk. Délután 
csapatjátékok következtek: labdarúgás, kosárlabda, ahol a já-
tékban a tanárok is részt vettek.

Június 16-án iskolánk tanulói fogászati szűrővizsgálaton 
vettek részt. Június 7-én bonyolítottuk le gyermeknapunkat a 
falugyermeknap részeként, amit az iskola sportpályáján tartot-
tuk. A pingpongtól a szörpivó versenyen át a tűzvédelmi tesz-
tig igen sokféle versenyt, játékos és szellemi vetélkedőt és arc 
és testfestést is szerveztünk, amiken minden évben nagy lel-
kesedéssel vesznek részt gyermekeink.

Június 3-án, kedden, a felsősök kirándultak alapítványunk 
támogatásával a Tapolcai medencébe, illetve a Keszthelyi 
hegységbe. Elsőként a sümegi-várat tekintették meg, majd 
Zalaszántón jártak a helyi mézeskalács múzeumban, ahol 
lehetőségük volt nemcsak szemügyre venni, de meg is kóstolni 
a szebbnél-szebb, fi nomabbnál-fi nomabb süteményeket. Meg-
nézték a szépen felújított, ma is működőképes helyi vízimal-
mot is. Ezután egy nagyon érdekes helyen jártak: megnézték 
Európa legnagyobb buddhista imahelyét szintén Zalaszántón, 
ahol egy érdekes, általunk kevésbé ismert vallás szokásaiba 
pillanthattak be. Hazafelé a Balaton környéki gyönyörű tájakat 
csodálhattak meg. A kirándulás remekül sikerült.

Június 4-én alapítványunk támogatásával az alsósok Bakony-
bélbe mentek kirándulni. A nap folyamán sétavonattal elláto-
gattak a Borostyánkúti tóhoz, felmásztak a Kálvária dombra, 
ahol végigjárhatták Jézust keresztre feszítésének fontosabb
állomásait. Ez nevezetes zarándokhely is. A következő állo-
más a helyi Trófea Múzeumba vezetett, ahol a Bakony vadál-
lományát csodálhatták meg, és érdekes tudnivalókkal gyara-
podtak. Ezután megálltak a Száraz Gerence-völgyében, ahol 
játékra és sétára is sor került. Délutáni programuk volt a nap 
fénypontja. A Pannon Csillagdába látogattak, ahol csillagok 
világába repítették őket. Planetáriumi előadást nézhettek, és 
sok érdekességet tudhattak meg az űrkutatásról, a bolygók 
felfedezéséről. Sok élménnyel tértek haza ezen a napon.

Június 11-én az 5-7. osztályosoknak szakmanapot tartot-
tunk, a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezé-
sében. Négy szakmát mutattak be gyakorló szakemberek 
tanulóinknak. A tanév végén az érdeklődő tanulók tanműhely 
látogatásokon is részt vettek. A 7. osztály a Grundfos-ba is
ellátogathatott az iparkamara támogatásával.
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A Bendegúz Akadémia éves levelezős versenyén matematika 
tantárgyból Csizmadia Máté Noel arany fokozatot ért el, iroda-
lom, szövegértés tantárgyból Kiss Eszter Csenge szintén arany 
fokozatot ért el.

A Pusztaszabolcsi Agrár Zrt. által meghirdetett „Életetünk a 
Tej!” rajzpályázatán III. helyezést szerzett Érsek Boglárka 4. 
osztályos tanulónk.
Az utolsó tanítási napunk június 11-e volt. A ballagás és 
tanévzáró ünnepségünket június 14-én tartottuk. Az ott el-
hangzottak közül a tanévre vonatkozó néhány fontos dolgot 
kiemelnék. 

Iskolánk tanulmányi átlageredménye magas 4,1, az alsóban 4,3 
a felsőben 3,9. Lezárult a nyolcadik osztályosok pályaválasz-
tása is. Nagy örömünkre minden tanulót felvettek valamilyen 
középiskolába a rendes felvételi eljárás keretébe n. Tanulóink 
93%-át, 13 tanulót vettek fel az általuk első helyen megjelölt 
középiskolába. 
Tanulmányi vagy versenyeredményük, magatartásuk vagy 
szorgalmuk miatt a következő tanulókat jutalmaztuk egy-egy 
könyvvel és oklevéllel.

Kitűnő lett az első osztályból Barabás Sára, Lukácsi Dóra, 
Papp Milán, Nagy Noel, a második osztályból Grabecz Han-
na, Magyar Míra Anna, Soós Barnabás Marcell, Szabó Nóra
Andrea, Szalay Dominik Gábriel, Szilágyi Panna, a harma-
dik osztályból Barabás Miriam, Csontos Vivien, Sági Kata, 
a negyedik osztályból Csizmadia Máté Noel, Kiss Eszter 
Csenge, Knauer Csenge Anita, Kokavecz Péter, az ötödik
osztályból Magyar Aliz Jázmin, Szalay Alexandra, a hatodik 
osztályból Németi Lídia, Soós Benedek.

Versenyeken elért első helyezése miatt igazgatói dicséretben 
részesítettük az alábbi tanulóinkat: Barabás Sára, Magyar
Míra, Barabás Miriam, Sági Kata, Csontos Vivien, Bodnár
Borka, Horváth Liliána, Pallag Fanni, Csizmadia Máté, 
Kiss Eszte, Knauer Csenge, Kokavecz Péter, Benkő Péter,
Czimmermann Péter, Németi Lídia, Soós Benedek Sándor, 
Kossovics Lili, Németi Sámuel, Urbán Kriszián, Hegedüs
Jázmin Berki Boglárka, Császár Elena ,Skoda Anita,
Rudniczai Kíra, Kákai Dominik, Farádi Tamás, Mucsi
Szabolcs, Fekete Máté, Kákai Laura. 

Nyári napközis tábort tartanak pedagógusaink június 23-tól
július 4-ig a kiküldött program alapján.

Néhány közérdekű közlemény: A tankönyvosztás várhatóan 
az első tanítási napon lesz. Augusztus második felében kérjük 
behozni a kedvezményes, ingyenes tankönyvre jogosultaknak 
az igazolást, az ingyenességre nem jogosultaknak pedig a 
Könyvtárellátó Nonprofi t Kft.-től lakcímre küldött csekk fel-
adóvevényének másolatát. A következő tanév első napja szep-
tember 1., hétfő. Szokásainkhoz híven az első órában lesz a 
tanévnyitó ünnepség, ezért mindenki ünneplőben jöjjön. A töb-
bi óra osztályfőnöki lesz.

Mindenkinek jó pihenést kívánok a nyári szünetre, és a gyere-
keket várjuk vissza kipihenten szeptember elsején!
 
 Liedermajer Heléna
 intézményvezető
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A KICSIK ÜNNEPE:
Nyárköszöntő Gyermeknap Úrhidán

Az idei évben június 7-én a Levente téren rendeztük meg 
ezt az eseményt. A rendezvény fő célkitűzése, hogy egyfor-
mán jól szórakozhassanak kicsik,- és nagyok, velük együtt 
természetesen a szülők, nagyszülők is. Akik nagyon szívesen 
jönnek és kísérik a kisebbeket.

Már reggel 8 óra előtt elkezdődött a nyüzsgölődés, percről perc-
re gyűltek az izgatott gyerekek. Megérkezett a Hüllőbemutató, 
ahol nem csak megcsodálhatták a három féle kígyót a lurkók, 
hanem a kezükbe is foghatták, így megérezhették, milyen az 
érintése. Óriási élményt adott nekik.

Nem késlekedett Andi bohóc sem, aki sok-sok színes lufi ból 
állatokat varázsolt a gyermekeknek, hosszú sorban, türelmesen 
kivárták, hogy legyen mindenkinek lufi  állatkája.

A hűvösben fapadokon, asztalokon arcfestés zajlott ez is
nagyon nagy sikerrel. Sorra jöttetek a meghívott vendégek, a 
lovasok, és a Fehérvári hagyományőrző egyesület, a Fehérvári 
Amerikai football csapat, mely nagy sikerű bemutatót, és 
ügyességi labdadobó játékkal lepte meg Úrhida kicsinyeit és 
nagyjait. Ugyan ekkora élmény volt a lovaglás, melyet a lovak 
tulajdonosai bonyolítottak, és vigyáztak a gyermekek egész-
ségére.

 A programot színesítette még a kötélhúzás, agyagozás, aszfalt 
rajzverseny, kerékpár ügyességi játékok, ugráló kötél verseny, 
csocsó bajnokság és persze az elmaradhatatlan légvár, amiből 

idén már  kettő is volt, hogy a legkisebbek sem maradjanak le 
erről a közkedvelt játékról.

Az egész napos program már-már elmaradhatatlan része volt 
az iskolai focibajnokság, ahol kiosztották a győztes csapatnak 
a vándorkupát, de a többiek is kaptak érmeket, emléklapokat.
Óriási sikert aratott a Fehérvári hagyományőrző klub bemu-
tatója a történeti játszóház mellett középkori fegyveres bemu-
tató színesítette a gyermeknapi játékokat.

Az árnyékos nagysátorban számtalan társasjátékkal játszhat-
tak, akik már elfáradtak a napon. A hűsítő italról, és az ebédről 
az Önkormányzat gondoskodott, hogy egy gyermek sem 
maradjon éhes, vagy szomjas ezen a szép és vidám napon. 
Volt itt lekváros kenyérevő verseny, zene-bona, vigadalom. 
Ebédre virslit, kenyeret, mustárt, ketchupot szörpöt kaptak a 
gyerkőcök. A játékok jutalmaként csokikat, és az egészséges 
müzli szeleteket zsebelhették be.
Mindenki nagyon jól érezte magát. Csak úgy repült az idő, 
észre sem vették, hogy már késő délután van, és véget ért az 
idei Gyermeknap.

Jövőre is szeretettel várjuk kedves kis lakosainkat!

 Zubonyai Lászlóné

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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Idén 2014.05.21-én, szerdán került sor a Kihívás Napja 
elnevezésű országos lakossági sportos megmozdulásra, amely-
re közel 200 település nevezett be. A szervező Magyar 
Szabadidősport Szövetség (MSZSZ) keddi tájékoztatása
szerint a programba az elmúlt években 1580 falut és várost, a 
magyar települések 50 százalékát sikerült bevonni.

A szervezők szerint a Kihívás Napja évente mintegy egymillió 
embert ösztönöz a sportolásra.
A szervező Magyar Szabad-idősport Szövetség (MSZSZ) 
csütörtöki közleménye szerint a benevezettek lélekszáma 1,5 
millió fő volt, a ténylegesen sportolók száma közel egymil-
lió főre tehető. Komoly előrelépést mutat a sporttal, mozgás-
sal töltött percek száma: tavaly 57 230 325 percet sportoltak a
Kihívás Napján, most pedig 67 608 480 percet.

Idén először az iskolák is nevezhettek Az iskolák komoly katali-
zátorai lettek a Kihívás Napjának. Természetesen jövőre is 
szeretnénk nyitni feléjük, hiszen az egyes iskolák nem csupán 
a saját diákjait mozgatták meg, hanem a környezetüket is.  

Így községünkben, a Géza Fejedelem Általános Iskola is 
nevezett. Igazán büszkék lehetünk rájuk, hiszen a 8. kate-
gória II. helyezését szerezte meg az induló 150 iskola 
közül!. Gratulálunk nekik!
Szinte természetes, hogy 2014-ben is a kisebb falvak lakossá-
ga mozdult meg inkább e sajátos megmérettetésben. 
A három kategóriában rajthoz állt megyeiek között a III. 
kategóriában Úrhida a 3. (bronzérmes) helyet szerezte 
meg! 

A főrendező szavainak idézetével, tisztelettel megköszönjük 
a kiemelkedő részvételt Úrhida minden lakosának, a sporttal 
töltötte ez a kánikulai napot.

A hivatal dolgozói is részt vettek a megmozduláson

 „Tisztában vagyunk azzal, hogy a ’Sportolj legalább 15 per-
cet a Kihívás Napján’ szlogennel nem váltjuk meg a világot, 
de a cél az, hogy egy ilyen országos rendezvénnyel felhívjuk 
a fi gyelmet az egészséges életmódra, a rendszeres mozgásra” 
– mondta Czene Attila, a Magyar Szabadidősport Szövetség 
elnöke, aki egy kiadós úszással maga is.

 Zubonyai Lászlóné
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JÖVŐNK ENERGIÁJA

Úrhidára érkezik a Paksi Atomerőmű interaktív tájékoztató kamionja!

Hogyan működik az atomenergia? Mi lenne, ha nem létezne 
a Paksi Atomerőmű? Hogyan őrizhetjük meg egészséges 
környezetünket gyermekeink, unokáink számára úgy, hogy ne 
kelljen áramhiánnyal küszködnünk, vagy a mainál jóval ma-
gasabb villanyszámlát fi zetnünk?

Ezekre és még további izgalmas kérdésre is választ kaphattak, 
akik május 9-én a Petőfi  utcai játszótér parkolójában meg-
látogatták a Paksi Atomerőmű interaktív kiállítását. Az MVM 
Csoport, a Paksi Atomerőmű tájékoztató kamionjában szemé-
lyesen is kipróbálhatták, hogyan nőne a villamos energia ára 
és a környezetterhelés, ha csökkentené a legolcsóbb és legtisz-
tább áramot előállító atomerőmű teljesítményét. Megtudhat-
ták, milyen szigorú biztonsági intézkedések mellett működik a 
paksi erőmű, s tájékozódhattak az olcsó és tiszta atomenergia 
hosszú távú alkalmazásával kapcsolatos tervekről.

 KARATEKLUB ÉLETE

Egyesületünk versenyzői reményeinkhez híven sikeresen 
szerepeltek a múlt hónapok sport eseményein. A folyamatos 
edzések és válogatott felkészülések meghozták a várva-várt 
eredményt karatékáinknak.
A korábbi versenyeken is mindenki hozta a helyezését,
ezzel együtt az érmeket is. Azzal, hogy részt vettek a váloga-
tott edzéseken sikerült a szokott érem mennyiséget hozni fi atal 
versenyzőinknek, de sikerült fényesebbekre cserélni őket. 

Ennek is köszönhető, hogy négy kis karatékánk bekerült a 
szűkebb válogatott keretbe. Ezzel lehetőséget kapva, hogy ott 
legyenek az októberi Gyermek, Kadett és Junior VB-n Lengyel-
országban. Ám addig még sok feladat vár rájuk, melyek közt 
szerepel még egy-két nyári verseny és az országos edzőtábor.

De lássuk a korábbi eredményeket.

Április 19.-én került sor az ajkai 3. Sun-Dome Kupára, ame-
lyen három nemzet, 11 egyesületének 158 versenyzője vett 
részt. Karate klubunk tagjai 1 arany, 2 ezüst és 5 bronzérmet 
szereztek ezen az eseményen. Majd május 17.-én Kartalra
látogattunk a 3. Galga-SZAC Kupára.. Erre a viadalra 
Romániából, Angliából, Csehországból, Magyarországról, 
Írországból és Olaszországból érkeztek versenyzők. 241 
karatéka 397 egyéni és 63 csapat versenyszámban regisztrált. 
Ebben a népes nemzetközi mezőnyben, mely a júniusi vero-
nai EB előtti utolsó felmérő verseny volt fi ataljaink sikere-
sen letették a névjegyüket. A 3 arany, 1 ezüst és 1 bronzérem 
magáért beszél. Reméljük kis sportolóink továbbra is szorgal-
masan fognak edzeni és példájukat követve egyesületünk többi 
tagja is kedvet kap a versenyzéshez! 

A már korábban említett Felnőtt és Veterán EB, melyet
Veronában rendezett meg a WUKF karate szövetség egyesüle-
tünket Soós Tamás nemzetközi bíróként képviselte. A verseny 
előtt megtartott bíróképzést követően sikeres minősítő vizsgát 
tett. A rendezvény minden napján részt vett a bírói munkában, 
ahol jól szerepelt és ennek eredményeképpen meghívást kapott 
egy Skóciában megrendezendő versenyre is. 

A nyár nekünk edzésekkel fog eltelni, de azért lesz lehetőség 
a nyaralásra is sportolóinknak, hisz az országos edzőtábor 
Zamárdiban kerül megrendezésre. Bízunk benne, hogy ered-
ményes munkát tudunk végezni a következő időben is és 
felkészülten kezdjük majd el az újabb verseny szezont ősszel!
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FELHÍVÁS!
 
Településünk lakóira a legnagyobb veszélyt a vagyon elleni 
bűncselekmények jelentik. A bűncselekmények nagy részét a 
délelőtti és az éjszakai órákban követik el. Nappal a besurraná-
sos lopás, trükkös lopás, csalás (10.00-12.00 óra), éjszaka a 
betöréses lopás, rablás a jellemző (22.00-03.00).

A községben lakó emberek idejük nagy részét munkahelyükön 
töltik, így őket a bűncselekmények leginkább akkor fenyege-
tik, amikor dolgoznak vagy vásárolnak. Míg az idősebbeket 
akkor, ha a kertben dolgoznak, a templomba, temetőbe 
mennek és lakásukat akár kis időre is magára hagyják. A va-
gyonvédelmi védekezés legmegfelelőbb módja a zárak, lakatok, rácsok használata és lehetőség 
szerint elektronikus riasztók kialakítása. Minél több eszközzel védekezik, annál több idő kell 
az elkövetőnek a behatoláshoz. Minden bűncselekmény előtt terepszemle is történik! A tapasz-
talatok azt mutatják, hogy oda törnek be, ahová könnyen be lehet jutni. Kerítése legyen sértetlen
(a törvény szigorúbban veszi a dolog elleni erőszakot), a kis- és nagykaput, a bejárati ajtót, ablako-
kat mindig tartsa zárva akár kívülről, akár belülről. Lakásában az értékeit ne hagyja elől, zárja 
el lehetőleg lemez- vagy pénzkazettába!

A postaládákban összegyűlt reklámújságok, szórólapok jelzésként szolgálnak a betörők számára. 
Ezért, ha hosszabb időre hagyjuk el otthonunkat tanácsos megkérni egy megbízható szomszédot, 
ismerőst, hogy naponta ürítse a postaládát. Ő esetleg bemehet a lakásba, szellőztethet, felkap-
csolhatja a villanyokat, ezzel is jelezve, hogy a lakás nem üres. Ha van rá lehetőség szereltessen 
fel időkapcsolót, amit előre be lehet programozni, hogy  felkapcsolja a villanyt, bekapcsolja a 
televíziót, a rádiót azt a látszatot keltve, hogy a lakók otthon tartózkodnak.

Ha a kellemetlenségeket, az anyagi és erkölcsi kárt, a bosszúságot el akarja kerülni, akkor csak 
szokásain kell esetleg változtatnia. Már most elkezdheti. Ez nem kerül pénzébe. De ha mégis, 
gondoljon arra, hogy csak egy betörésből származó anyagi kár többe kerülhet, mint a védekezés 
egyszeri költsége.          
 
Ne feledje nincs egyedül! Az Úrhidai Polgárőrség településünk
valamennyi lakójáért tevékenykedik,
a (köz)biztonság mindenkinek jár! 

Köszönjük, hogy elolvasta felhívásunkat,
         már ezzel is tett saját biztonságáért.



A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási 
rendje: 
 
Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-16.00 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:
Gerlinger Éva
Hétfő: 8.00-10.00 óráig
Telefon: (70) 436-2393

Gyermekjóléti szolgálat ügyfélfogadási 
rendje:
Az úrhidai polgármesteri hivatalban:
Szerda 8.00-10.00 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;  +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. Popovics Nóra
Tel.: (22) 786-886
Hétfő: 08.00 - 12.00 óráig
Kedd: 14.00 - 17.00 óráig
Szerda: 08.00 - 11.00 óráig
Csütörtök: 13.00 - 16.00 óráig
Péntek: 08.00 - 11.00 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
Csütörtök: 13.00-19.00 óráig
Péntek:  Iskolafogászat 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) 362-208

E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató 
Zrt.
Győr, Kandó Kálmán út 11-13.
Ügyfélszolgálat: 06-40-220-220
Hibabejelentés: 06-80-533-533
Közvilágítás hibabejelentő:
 06-80-533-533

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: 107
                      Tűzoltók: 105
                      Mentők: 104

FELELŐS KIADÓ: BLACK WERK NYOMDA KFT. - 8142 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
LAYOUT: ReklámDroiD Grafi kai Stúdió • NYOMDAI MUNKÁK: Black Werk Nyomda Kft.

AUTÓMENTÉS
0-24 óráig

Az egész ország területén 1 órán belül,
   Úrhidaiaknak jelentős kedvezmény!

 06-20-200-30-30
LAKÁS, KÖTELEZŐ 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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