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BELTERÜLETI UTAK FELÚJÍTÁSA

NAGYMENNYISÉGŰ CSAPADÉK HULLOTT TÉRSÉGÜNKBEN
Az elmúlt hetekben igen szélsőségesre fordult térségünk 
időjárása. Június 6-án egy órán belül 60 milliméter, majd 
két nap múlva 40 milliméter csapadék esett településünkre. 

A vihar sok kárt okozott a Petőfi  utcában, házakat, alag-
sorokat, pincéket, garázsokat öntött el a Sárszentmihály 
külterületéről betörő sártenger.

A vészhelyzet elhárítását a székesfehérvári hivatásos és 
önkéntes tűzoltók végezték és az Ő irányításuk mellett ön-
kormányzatunk dolgozói is részt vettek a mentesítésben. 

Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség, az
otthonát senkinek nem kellett elhagynia.

 Bognár József
 polgármester

A Képviselő-testület még a márciusi testületi ülésen dön-
tést hozott a 2018.ban felújítandó utcákról. A nagy esőzések 
miatt életveszélyessé vált utak helyreállítására elnyert tá-
mogatás és a saját erő vállalásával a következő utcák felújí-
tására nyílt lehetőség.
A fejlesztés keretében aszfaltozott utcák:

Arany J. utca (1.- 51. számú ingatlanok előtt)
Arany J. utca (Templom utca és a Kossuth  utca között)
 Kőbányai utca (Nefelejcs utca és a Templom utca között)
Újszőlők utca (Szüret utca és az Orgona utca között)

A fejlesztés keretében helyreállított utca:
Arany J. utca  (51. – Gyöngyvirág utca között)
Kishegyi utca

Az idei évben ismét közel két kilométer út kapott asz-
faltborítást, az utak ünnepélyes átadására az Úrhida 
Napok keretében fog sor kerülni.
A Képviselő-testület határozott szándéka a belterü-
leti úthálózat ütemezett fejlesztése, melyhez szük-
séges az érintett ingatlantulajdonosok támogatása, 
együttműködése.
Az érintett utcák állagának hosszú távú fenntartásához 
elengedhetetlen, hogy a közművek a burkolatépítést 
megelőzően időben kiépítésre kerüljenek. A Képviselő-
testület mindezek fi gyelembevételével a 2018. április 18-i 
testületi ülésén úgy döntött, hogy a belterületi úthálózat 
következő ütemében 2019-ben, a következő utcák lesznek 
felújítva és kapnak aszfaltburkolatot: 

Pirosalma utca
Platánfa utca
Jókai utca („S kanyar” utáni kis Jókai utca)
Mandula utca 
Szegfű utca

Egyben kérjük az érintett ingatlan tulajdonosokat, 
hogy akiknek az ingatlanán a közművek nincsenek 
bevezetve, vagy megítélése szerint cserére szorulnak, 
úgy a lehető legrövidebb idő alatt a szükséges munkála-
tokat elvégeztetni szíveskedjenek. Szeretnénk elérni, 
hogy a munkaárokba visszaépített föld és zúzalék a tél 
folyamán konszolidálódni tudjon, ezáltal az új aszfalt-
burkolat a lehető leghosszabb ideig ép maradhasson.
    
 Bognár József
 polgármester
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A borvidékről régóta dédelgetett tervek nemrég megvalósul-
tak a Seuso-kincs történetéhez kapcsolódó területen – Polgárdi, 
Kőszárhegy, Szabadbattyán, Úrhida – zászlót, pontosabban 
palackot bontott a Seuso Hegykör Egyesület.

A 15 alapító tag – köztük pincészettulajdonos borászok, vál-
lalkozók és a helyi közélet szereplői – célul tűzte ki, hogy be-
mutatja az említett településeken termelt minőségi borokat, 
népszerűsíti, fejleszti és javítja a környék borkultúráját. Emel-
lett támogatni kívánnak minden olyan szellemi, társadalmi és 
termék-előállítási tevékenységhez fűződő fejlesztést, amelyek 
felsorakoztathatók a Seuso márkanév mögé. Megfogalmazzák azt 

is, szeretnék elérni a Szárhegy környéki települések turisztikai 
vonzerejének/értékének növelését.

A Seuso Hegykör Egyesület tagjai az utóbbi hetekben több 
környékbeli gasztronómiai, bor kóstolási rendezvényen is be-
mutatkoztak. Reméljük, szűkebb pátriájukból kilépve hama-
rosan méltó örökösei lesznek annak a szőlő- és borkultúrának, 
amelyet a rómaiak honosítottak meg a Szárhegy és környékének 
lankáin! Hiszen a késő római kori ezüstkészlet több darabja, így a
Dionüszosz-kancsó, az amfora is a borról „mesél” magas művészi 
szinten, s rendeltetésszerűen a bor tárolására, szervírozására 
használták őket.

  Tóth Sándor

Az előző számban közöltek óta a Géza Fejedelem Általános Isko-
lánkban a következő eseményekről számolunk be.

Az iskolánk hagyományai közé tartozik az évente megrendezésre 
kerülő egészségnap, amit idén március 28-án rendeztünk meg 
az elnyert Menő Menza pályázat keretein belül. Az egészség-
nap tervezésekor sok mindenre gondoltunk: hasznos, tanul-
ságos, ismeretterjesztő, szórakoztató és jó hangulatú programo-
kat szerettünk volna nyújtani a gyerekek számára. Szerveztünk 
higiéniával, egészséggel kapcsolatos előadást az ÁNTSZ és a 
szülők segítségével (fogápolási technikák, higiéniai ismeretek, 
helyes kézmosás), egészségvetélkedő játékos, mozgásos fela-
datokkal, és természetesen jelen volt az egészséges étkezés is.
A vetélkedő sokrétű volt: képkirakó, szókereső, memória,
activity, ételfelismerés, közmondások kirakása, totó kitöltése,

villámkérdések többféle té-
makörben. Az egészséges 
ételkóstoltatás sem marad-
hatott el, amit a pályázat 
és a szülők segítségével 
nemcsak egészségnapon, 
de a következő hónapokban 
is több alakalommal meg-
szerveztünk a gyerekek nagy örömére.
A Menő Menza pályázat keretében a második félévben a 
főzőszakkörünket megreformáltuk, egyrészt díjmentessé tettük, 
másrészt tanulóink egészséges ételeket készítettek. A pályázat 
keretében a sokféle konyhai és irodai alapanyagokon és esz-
közökön kívül 15 db laptop, 3 fehér tábla és 2 interaktív eszköz, 
2 projektror és egy mobil hangosító rendszer került beszerzésre.

Idén újra bekapcsolódtunk a Happy-hét programjaiba 2018.
március 19-23. között. A vízfogyasztást népszerűsítő program 
keretében tartottunk tanórákat a víz jelentőségéről mindennap-
jainkban és vízpróba sportversenyt szerveztünk.
Hagyományainkhoz híven idén is közös versmondással emlékez-
tünk meg a költészet napjáról április 11-én, szerdán. Az alsósok

Megalakult a Seuso Hegykör 
Egyesület

2017. augusztus 10. (péntek)
20:00 óra Második Lendület együttes műsora
22:00 óra DESPERADÓ együttes műsora
23:00 óra RETRÓ DISCÓ Dj Kory-val

2017. augusztus 11. (szombat)
08:00 óra XIX. Úrhida
Vándorkupa futballtorna
XIII. Úrhidai Csülök fesztivál
Főzőverseny
(mindegy mit, csak csülökből)
09:00 óra Gyermek programok
13:00 óra Ebéd

14:00 óra Díjátadás

11:00 óra XXI. Kistérségi Nyugdíjas
 találkozó
Önkormányzati kitüntetések átadása
15:30 óra Gregor Bernadett és
 Csengeri Attila műsora
16:45 óra Sihell Ferry & Henna
 műsora
17:45 óra Úrhidai Táncimádók műsora
18:30 óra DRoP the beat műsora
19:00 óra SZŰCS JUDIT műsora
20:00 óra THE COPACABANA
 SHOW
21:00 óra TOLVAJ RENÁTA műsora
22:00 óra Tűzijáték
22:10 óra Utcabál kifulladásig
                 (Hutvágner Péterrel)

VETERÁN AUTÓ és
MOTOR KIÁLLÍTÁS!

Helyszin: Szabadidőpark

Helyszin: Szabadidőpark

MEGHÍVÓ
Úrhida Község Önkormányzat szeretettel 

meghívja Önt és kedves családját

2018. augusztus 10-11-én
megrendezésre kerülő

XVI. Úrhida Napok
programsorozatra.

Egész nap ingyen légvár szórakoztatja a gyerekeket!

Sok szeretettel várnak minden érdeklődőt a szervezők!

Iskolánk hírei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFOP-1.8.5-17-2017-00179   
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József Attila Kertész leszek című versét szavalták el, a felsősök 
pedig a Tedd a kezed… kezdetű költeményt. A megemlékezést 
az énekkar Radnóti Miklós Bájoló című versének színvonalas 
előadásával zárta.

Április 24-én rendeztük meg a szintén hagyományos iskolai sza-
valóversenyünket, amelyen idén is szép számmal vettek részt az 
alsósok. Minden évfolyamon könyvjutalomban részesült az első 
három kiemelkedő versmondó.
Április 25-én utazó planetárium érkezett iskolánkba a gyere-
kek nagy örömére a fenntarthatóság témahét keretében. 
Élvezetes előadásokat láthattak az osztályok az égitestekről, új 
felfedezésekről, kutatásokról.
Ebben a hónapban került sor a fordított napra, és az iskolafogászat 
meglátogatására is.
Április 9-13-ig bekapcsolódtunk a digitális témahétbe Takács 
Mónika tanárnőnk szervezésében. A hét témája a biztonságos in-
ternetezés volt, amit játékok, videók segítségével tudatosítottunk 
tanulóinkban. 
Április 23-25 között gyűjtöttünk papírhulladékot és PET palack-
ot, melynek összmennyisége 4,5 tonna volt. A legtöbb papírt a 
3. és 7. osztály hozta. A befolyt összeget az osztályok arányosan 
megkapták az osztálykasszákba. 
Április 24-én a 7. osztályosok a Budapesten megrendezett Szak-
ma Sztár Fesztiválon vettek részt az iparkamara szervezésében. 
Május a sport hónapja volt Soós Tamás testnevelő tanár szervezé-
sében. Többféle sportágban versenyezhettek egymással az 
érdeklődő tanulóink többségében házi versenyeinken: május 2-
án sakkversenyen vetélkedhettek az érdeklődők, május 7-én 
kosárlabda bajnokságot, 14-én futball bajnokságot rendezett 
Tamás bácsi.

Május 28-án iskolánk meghívásának tett eleget a kétszeres öttusa 
világbajnok Katona Ferenc. A Menő Menzák pályázati program 
keretében megtartott beszélgetés témája az egészséges táplálkozás 
és a sportolás kapcsolata volt. Iskolánk tanulói érdeklődve hall-
gatták Feri bácsi szavait a versenyzésről, az edzői munkájáról és 
sporthoz megfelelő egészséges ételek beviteléről. Az előadás alatt 
folyamatosan érkeztek kérdések vendégünkhöz, aki mind végig 
alapos és kimerítő válaszokat nyújtott tanulóinknak. A beszélge-
tés alatt diákjaink gyümölcs shaket kóstolhattak.

Május 11-én szerveztük sportnapunkat, ahol a szokásos közös 
gimnasztika után következtek a csapatversenyek, sorverse-
nyek és az egyéni versenyszámok, mint a célba dobás, rúgás, 
ugrálókötelezés, távolugrás, medicinlabda hajítás, kislabda
dobás, hullahoppozás és zsákban futás, kötélhúzás, labdarúgás. 

A tízórait követően csapatversenyekben, futballban, kidobóban és 
kötélhúzásban mérhették össze ügyességüket, erejüket tanulóink. 

A legjobb eredményt elért diákjaink érmeket és vándorkupát ve-
hettek át. Idén a vándorkupát Ozsváth Réka és Knauer Csenge 
vihette haza.

Június 2-án pályaválasztással összekötött gyereknapot tar-
tottunk. A program az iskola, az önkormányzat és az óvoda 
együttműködésében valósult meg. Közreműködő partnerünk 
volt a honvédség toborzó irodája, akik fegyverbemutatóval és 
a katonai élet mindennapjainak bemutatásával színesítették a 
programot. Pintér Enikő a műkörmös foglalkozás eszközeivel 
ismertette meg a gyerekeket. A „Menő Menzák” pályázat kere-
tében egészséges frissítőket, lekvárt és desszertet kóstolhattak, 
amelyeket Lencsésné Cseh Katalin és Dr. Mayer Andrásné Szilvi 
néni készített. Fűszer és gyógynövényeket ismerhettek fel Kiss-
né Körmendi Elvira segítségével. Soós Tamás kollégánk falusi 
olimpiát szervezett ügyességi feladatokkal, aminek nagy sikere 
volt a lisztfújással, a focitornával és más programokkal együtt. 
A játékok lebonyolításában, a programok közzétételében és az 
előkészületekben a diákönkormányzat segítségével tanulóink 
nagy létszámban vettek részt, amit ezúton is köszönünk.
Az idei sporthónapban is meghirdettük rajzpályázatunkat, aminek 
fő témája a sport és az egészséges táplálkozás volt.

Június 8-án került meg-
rendezésre a Székes-
fehérvári Család- és 
Gyermekjóléti Központ 
szervezésében a III. 
Vakációnyitó kispályás 
futballtorna Székes-
fehérvárott, ahol isko-
lánk csapata hozhatta el 
ismét a kupát.
Június 12-én a felsősök Székesfehérvárra a Vörösmarty és az
Árpád középiskolába, valamint az Alföldi tejgyárba utazhat-
tak a Fejér Megyei Kereskedelmi ls Iparkamara szervezésében.
A kiránduláson a tanulók különböző szakmákkal ismerkedhettek 
meg a pályaválasztásuk érdekében. Az alsós kirándulásra június 
12-én került sor, amikor a Fővárosi Állat- és Növénykertet láto-
gattuk meg, ahol a fóka-előadást is megtekinthettük. A napot egy 
fagyizással zártuk.
Június 13-án a felsős osztályokkal a Sáregres-Rétimajor horgász-
tavakhoz, és az ozorai Pipó várkastályba látogattunk.

A ballagást és tanévzáró ünnepségünket június 16-án tartottuk. 
Az ott elhangzottak közül a tanévre vonatkozó néhány fontos dol-
got kiemelnék.
Iskolánk tanulmányi átlageredménye nagy örömünkre az előző 
évhez hasonlóan tovább javult: 4,24 század.  Tagozatonkénti meg-
oszlása a következő: az alsóban 4,56, felsőben 4,0. A nyolcadik 
osztályosok pályaválasztása igen sikeresen zárult le, 1 tanuló kivé-
telével mindenkit a jelentkezési lapon megjelölt első helyre vettek 
fel. A felvételi vizsgát írt tanulóink eredménye matematikából
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4 ponttal meghaladta az országos átlagot. A 8. osztályosok év
végi országos kompetenciamérése is biztos alapkészségeket 
tükröz, 71%-os magyar és 69%-os matematika összesített telje-
sítménnyel.

Kitűnő eredményt elért tanulóink: Czentár András, Fülöp Lili 
Szerafi na, Kovács Violetta, Makai András Koppány, Makk Máté 
István, Nagy-Lippai Bendegúz, Pásztor Olívia Lilla, Pintér Nóra 
az 1.osztályból, Bán András Bertalan, Bogdán Nóra, Keviczki 
Zita, Molnár Márton László, Pálffy Zsombor, Szabó Sára, Szi-
lágyi Szabolcs a 2. osztályból, Belányi Levente, Kovács Regina 
a 3. osztályból, Bán Hanna Júlia, Barabás Lili Kitti, Czupi Anna, 
Farkas Réka, Keviczki Zsófi a, Ozsváth Réka, Szabó Eszter a 4. 
osztályból, Majorosi Zsófi  az 5. osztályból, Szabó Nóra Andrea a 
6. osztályból és Barabás Miriam a 7. osztályból. 

Igazgatói dicséretben részesültek versenyeken való eredményes 
szereplésért a következő tanulóink: Knauer Csenge és Csontos 
Vivien a TEK versenyen elért 3., Grabecz Hanna a őszi és tavaszi 
mezei futóversenyeken 1. és a megyei atlétikai pályabajnokságon 
távolugrásban és 600 m-es futóversenyen elért 1. és az országos 
pályabajnokság 6., Csöndör Kornél a mezei futóverseny 3., Be-
lányi Liliána, Barabás Sára, Farkas András és Kovács Regina a 
Nádasdy- napi versenyeken elért 1., Makai András, Pintér Nor-
bert, Szecső Roland, Csöndör Kornél a tavaszi mezei futóverseny 
2., Csöndört Kornél ezen kívül a futóverseny egyéni 3.,Knauer 
Csenge a Zentais 7 német fordítási versenyén is 3. és Pálffy 
Zsombor megyei matematika verseny 2. helyezéséért.
A Zichy napi versenyeken 1. helyezést elért tanulóink: Bán 
Hanna, Belányi Levente, Bodnár Noémi, Farkas Réka, Keviczki 
Zsófi a, Farkas András, Barabás Sára és Knauer Csenge.
Honlapunk folyamatosan frissül, ahol rendezvényeinkről 
bővebben olvashatnak az érdeklődők az urhidaiskola.hu oldalon. 

Mindenkinek jó pihenést kívánok a nyári szünetre!

                      Géza Fejedelem Általános Iskola nevelőtestülete

Tavasszal, rengeteg programmal készültünk óvodásainknak és 
szüleiknek. Többek között az egészséghéten virágültetéssel, 
tornával, kutyabemutatóval, akadálypályával, majd leendő ovi-
sainkat vártuk az ovi-váró délutánra. A szülők tájékoztatást kaptak 
gyermekük fejlődéséről a fogadóórákon. A Szülői szervezetnek 
köszönhetően ismét ruhabörzét rendezhettünk. Szalay Zsuzska is 
meglátogatott bennünket és sok-sok szép fotó készült!

Május elején az anyukákat, nagymamákat köszöntöttük! Május 
végén először a kiscsoportosok Katicák és Méhecskék évzáró 
műsorát láthattuk, majd a nagyok és középsősök évzáró-búcsúzó 
műsorának örülhettünk. 26 nagycsoportos óvodás búcsúzott 

tőlünk, közülük 20 gyermek a helyi általános iskolában kezdi meg 
iskolai tanulmányait. Sok sikert és kitartást kívánunk nekik! 

Júniusban apák napján a nagycsoportos apukák mérhették össze 
ügyességüket és tölthettek egy vidám „bevállalós” délutánt az 
oviban. Majd másnap a települési gyereknapon kapcsolódhattak 
ki a családok.
Június elején kirándultak a csoportok, a kisebbek Székes-
fehérváron kisvonatoztak, játszottak és Sárszentmihályon zárták 
a napot fagyizással. A nagyobbak –az időjárás miatt- a budapesti 
Tropicariumba látogattak el.

Május elején megtörtént az óvodai beiratkozás, 12 új kiscsopor-
tos gyermeket köszönthetünk ősszel az oviban. A csoportok be-
osztása megtalálható a bejárati ajtón! 

Intézményünk ismét nagy változások előtt áll, a nyáron átszerve-
zés várható – elindul szeptembertől a bölcsődei csoportunk – 
ezért többcélú intézménnyé alakulunk át, óvoda – bölcsődeként 
működünk a továbbiakban. A jelenlegi 100 férőhelyes, 4 cso-
portos óvoda helyett 75 férőhelyes, 3 csoportos óvoda és 14 
férőhelyes bölcsődei csoport várja a gyerekeket.

Egy óvodai csoport megszüntetésével 2 óvodapedagógus kol-
légától is elbúcsúzunk, Molnár Lászlóné, Inci néni 2017. 
szeptemberétől tagja a nevelőtestületünknek, a másik kollegina 
Erdélyi Andrea, Andi néni 2004-ben csatlakozott hozzánk és most 
saját elhatározásából döntött úgy, hogy másik óvodában folytatja 
munkáját.
Köszönjük eddigi szakmai munkájukat és sok sikert kívá-
nunk a továbbiakban!

A bölcsődei beiratkozások is lezajlottak, 23 kisgyermek részére 
érkezett igény bölcsődei ellátásra vonatkozóan, 5 tagú felvételi 
bizottság döntött a gyerekek felvételéről! A felvételi határozatok 
június 15-től kerülnek kiküldésre.

A Tündérkert Óvoda híreii
i k k
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Tájékoztatom a szülőket, hogy július 6-án (pénteken) nevelés 
nélküli munkanap lesz!

Óvodánk augusztus 1-től zárva tart, nyitás szeptemberben!
A Katica csoportos szülőket szeretettel várjuk július 4-én (sz-
erda) 16 órára az első szülői értekezletre! A másik két csoport 
szülői értekezlete szeptember közepén várható!

Óvodai illetve bölcsődei 
ügyekben, augusztusban 
27-től lehet érdeklődni 
személyesen és telefonon!

Kellemes nyarat, jó pihenést kívánok!

 Bozsák Szilvia  
  óvodavezető

Posztolj verset az utcára! –
Költészet napja április 11.

Április 11-én a Költészet Napja alkalmából, Mi is csatlakoz-
tunk a Géza Fejedelem Általános Iskola 4. osztályos tanulóival a
Posztolj verset! című mozgalomhoz, melynek során több mint 15 
verset írtunk fel az aszfaltra!

Családi nap
Idén május 5-én rendeztük meg családi napunkat, felnőttek és 
gyerekek egyaránt megtalálták a maguknak megfelelő programot. 
A fi nom lángos mellett, babgulyással vártuk a Szabadidőparkba 
érkező családokat. A kicsiknek mobil játszóházzal kedveskedtünk.

XVI. Nyárköszöntő gyereknap és
V. Falusi Olimpia

Napsütéses időben vette kezdetét a XVI. Nyárköszöntő Gyerek-
nap és V. Falusi Olimpia az önkormányzat és a települési civil-
szervezetek közreműködésével.
Az esemény fővonalát az Úrhidai Tündérkert Óvoda és a Géza 
Fejedelem Általános Iskola gyereknapi programja adta.
Mellette zajlottak az egész napos programok az ingyenes egész-
ségügyi és dietetikai tanácsadás, az ügyességi, játékos feladatok, 
a honvédségi és a hüllő bemutató, a kézműves foglalkozás, a csil-
lámtetoválás, a játszóház, az ugrálóvár és az V. Falusi Olimpia. 
A rendezvényre kilátogató nagyszámú nézősereg hat helyszínen 
teljesíthette a feladatokat. 

Az állomásokon a diákönkormányzat tagjai várták a sportolni vá-
gyókat, ahol volt egyebek mellett kötélhúzás, erőpróba petrencés 
rúddal, talicskázás, ugráló kötelezés és rönknyomás. 
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A fekvőtámasz felmérés, az olimpiai sporttotó és medicinlabda-
dobás mellett három új versenyszámot is kitaláltak a szervezők. 
Így került be a programba a patkóhajítás, a százlábú és a mo-
csárjárás is, ami nagy sikert aratott az olimpiai feladat teljesítők 
körében.

A szép számú gyereksereg napközben már találkozhatott Andi 
bohóccal, aki mindenkinek lufi ból meghajtogatta a kedvenc fi gu-
ráját, majd egy fergeteges, interaktív műsorral is kedveskedett 
nekik.

A nagy sátorban folyamatosan sült a lángos Rózsika és az Úrhi-
dai Táncimádók szorgos keze által. Ebédre virsli is készült a 
sportolástól elfáradt gyerekek és felnőttek részére, melyre jól 
esett az iskolai szülői munkaközösség tagjai által kínált egész-
séges gyümölcsökből, növényekből készített limonádé és szörp. 
Ezt követően a Borostyánkő Hagyományőrző Egyesület bemu-
tatásában egy középkori hadi- és viselet bemutatót is megtekint-
hetett a falu apraja és nagyja.

A nap végén került sor az eredmények kihirdetésére. Reméljük 
mindenki jól érezte magát a rendezvényen és jövőre még többen 
leszünk! Mi már most készülünk új feladatokkal, ti is készüljetek!

Gyereknapi Futballtorna eredménye:
Alsós kategória: 1. Manis Majmok  
 2. Kecske FC
 3. Matyesz FC

Felsős kategória: 1. Nyuggerek  
 2. Necseszdel United
 3. Videoton Úrhida
 4. Úrhidai Vicces Gyerekek
 5. NM is of Imi

Falusi Olimpia díjazottai:
 Szemezgető, Ugrifüles – Bálványosné Bakai Andrea 
 Felemelő, Nyomás – Ozsváth Réka
 Mocsárjárás – Czupi Róbert
 Erőfeszítés – Urbán Klaudia 
 Százlábú, Felemelő – Bejek Botond, Bejek Máté
 Patkóhajítás – Porvázsnyik Sáron Flóra, Fehérvári Gabriella
 Nyomás – Keresztes András
 Muszklimozgató – Csepeti Bianka, Csepetiné Gy. Hajnalka
 Agytorna, Ugrifüles – Ozsváth Péter
 Szekérút, Futrinka utca, Tömött gömböc – Szabó Zoltán

A „Legsportosabb család” cím győztese:   az Ozsváth család.

Nyári tábor - 06. 14-15.
Június 14-15-én Nyári napközis tábort szerveztünk az úrhidai 
gyerekeknek. 

30 gyerek jelentkezett a nyári mókára. Az önkormányzatnál 
töltött két napban agyagoztunk, játszottunk, palacsintát sütöttünk, 
sportoltunk és fi lm vetítésen vettünk részt. Reméljük minden 
résztvevő jól érezte magát az elmúlt két napban. Jövőre is várunk 
minden kisgyereket!

Jótékonysági Filléres Börze - 06. 16.
A Közösségi Ház Jótékonysági „Filléres” Börzének adott otthont, 
melynek bevételét Turbucz Virág betegségének kezelésére aján-
lottunk fel. A börzére sok féle dolog került az asztalokra, felaján-
lott arcmasszázst vehettek „fi llérekért” az ellátogatók! 

Remek hangulatban telt a délután, és öröm volt nézni, hogy együtt 
sok mindenre vagyunk képesek

.
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Foci VB élő projektoros vetítés
Falunkban idén került először sor az élő Foci VB kivetítésre a 
Szabadidő parkban. Nagy örömünkre, sokszor telik meg a sátor 
lelkes szurkolókkal, mondanom sem kell, hogy az esték hangula-
ta fergeteges, ahogy együtt izgulunk a csapat győzelemért. A VB
végéig várjuk a falu lakóit, családokat, baráti társaságokat, szom-
szédokat a Szabadidő parkba, hogy együtt szurkolhassunk!

Június 09.-én rendezték meg Vértesszőlősön a Samu kupát, mely-
re egyesületünk is meghívást kapott.

A verseny kifejezetten kezdő és kicsi karatésok számára lett kita-
lálva. Az Úrhidai Karate Egyesület három kis sportolója gondolta, 
hogy kipróbálja a versenyzést. 

Szabó Sára, Belányi Levente és Farkas Réka felkészültségének és 
bátorságának köszönhetően a verseny végén a dobogóra állhatott. 
Sára ezüstérmet, Levente és Réka pedig egy-egy bronzérmet ve-
hetett át a verseny szervezőitől.

A versenyen 162 versenyző indult és ebben a népes mezőnyben 
estek át versenyzőink a tűzkeresztségen. Reméljük, hogy a siker 
további kemény edzésmunkára és újabb versenyekre sarkalja 
majd őket. Várjuk a további szép eredményeket!

Június 12.-én és 14.-én tartottuk újabb övvizsgánkat, ahol mind a 
kisebb, kezdő és mind a felnőtt, versenyző karatésaink bemutat-
ták, hogy mennyit fejlődtek az elmúlt időszakban. Bár néha az 
izgalom rányomta bélyegét a produkcióra, mindenki sikeres vizs-
gát tett. 

A hó végén tartjuk még házi versenyünket és a családi kirándu-
lásunkat követően mennek karatésaink egy rövid pihenőre, hogy 
feltöltődve kezdhessük meg majd augusztusban a felkészülést az 
őszi verseny szezonra.

Jó nyarat kíván mindenkinek az Úrhidai Karate Egyesület!
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Masszázs és Kinezio 
tape Úrhidán!

Feszült, fáradt, fáj a háta?
JÖJJÖN EL EGY MASSZÁZSRA!
Szakképzett masszőr, terepauta várja Önt 
Úrhidán a Kossuth utca 127. szám alatti

Szépségszalonban.
Jelentkezzen be még ma!
Eitel Judit - 70/6795-112

Választható masszázsok: svéd frissítő masszázs, 
arcmasszázs, cellulit- vagy zsírégető masszázs, 

nyirok masszázs, frissítő talpmasszázs.

Lepje meg szeretteit,
ajándékozzon

masszázsutalványt!
„Ha nem törődünk

a testünkkel, hol fogunk élni?”
(Dan Millman)



FELELŐS KIADÓ: SZIBEN-COLOR 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
TÖRDELÉS ÉS NYOMDAI MUNKÁK: SZIBEN-COLOR KFT.

A Polgármesteri Hivatal ügyfél-
fogadási rendje:  
Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-16.00 óráig 
Kedd, csütörtök: nincs ügyfélfogadás 
Szerda: 13.00-17.00 óráig
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:
Novográdecz Mónika
Hétfő: 13.00-16.00 óráig
Telefon:                      (30) 496-6090
E-mail: novogradecz.monika@nak.hu

Családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálat ügyfélfogadási rendje:
Az úrhidai polgármesteri hivatalban:
Csütörtök: 11.00-15.00 óráig
Telefon:                      (30) 862-1960

Védőnő rendelési ideje:
Soósné Fekete Éva
Tel.: (22) 786-626;    (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:
(bejelentkezés 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, Szfvár, Seregélyesi út 17.
 Tel.: (22) 501-220

Fogorvosi ügyelet:
Orvosok Háza, Szfvár, Seregélyesi út 17.
 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. Koller István Tel.: (20) 318-8191

Könyvtári nyitva tartás:
Hétfő: 13.00-16.00 óráig
Szerda: 14.00-17.00 óráig

A posta nyitva tartása:
Úrhida, Kossuth u. 109.
Hétfő-péntek: 08.00 - 12.00 óráig
 12.30 - 16.00 óráig
Szombat: Zárva
Tel.: (22) 362-208

E.ON ügyfélszolgálat:
Észak-dunántúli régió
Áram hibabejelentés: 06-80-533-533
Gáz hibabejelentés: 06-80-301-301

Építésügy Szfvár, Polgármesteri 
Hivatal
Székesfehérvár, Városház tér 1. fsz.
Építés ügy. Tel. (22) 537-233
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 08-00-16.00 óráig
Szerda: 13.00-18.00 óráig
Péntek: 8.00-12.00 óráig

Járási Hivatal:
Székesfehérvár, Honvéd u. 8.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 13-00-15.30 óráig
Szerda: 8.00-12.00, 13.00-15.30 óráig
Péntek: 8.00-12.00 óráig

Járási ügysegéd:
Az úrhidai polgármesteri hivatalban:
Páratlan hét szerda: 13.45-14.15 óráig

Lakossági Szennyvízszippantás:
Bársony Zsolt
Tel: (20) 8059-009

Segélyhívók:
                      Rendőrség: 107
                      Tűzoltók: 105
                      Mentők: 104

Úrhida Község hivatalos honlapja:

www.urhida.hu
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