
AZ  ÚRHIDAI  ÖNKORMÁNYZAT  KIADVÁNYA 2021 JÚLIUS

Júliusban felújítják az ország
egyik legveszélyesebb útszakaszát

Két település is rácsatlakozik
a Székesfehérvárt elkerülő útra

A Fehérvárt a környező településekkel összekötő 7201-es jelű 
út hamarosan új burkolatot kap. Sürgeti ezt a balesetek szá-
mának növekedése, amelyekben gyakran közrejátszik az út 
állapota. Az érintett útszakasz a Magyar Közút Zrt. elemző 
felmérése szerint a kiemelt baleseti gócpontok közé sorolták. 
Az ország 168, rendkívül veszélyes baleseti gócpontja közül a 
hetedik helyen emelték ki a 7201-es 3-as kilométerszelvényt, 
megyei viszonylatban pedig második helyen az M7-es autó-
pálya 62-63-as kilométerszelvénye után.
Az utóbbi hónapokban is több baleset történt az úton. A pa-
naszokat főként az váltja ki, hogy a szabályosan közlekedők 
is veszélyben érzik magukat. A súlyosabb ütközéses balesetek 
mellett meglehetős gyakorisággal fordulnak elő kicsúszások, 
ebben nemcsak a megjelölt kilométerszelvény sajátos klima-
tikus viszonyai és az út geometrikus sajátosságai játszanak 
közre, hanem az egyre jobban elhasználódott útburkolat is.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér Megyei Igazgatóságá-
nak vezetőjéhez, Molnár Istvánhoz fordultunk, mivel elő-
zőleg már nyilatkozott arról, hogy a felújítást az idei évre 
ütemezték, s ehhez a szükséges fedezet is rendelkezésre áll. 
Érdeklődésünkre a következő választ kaptuk:
– A 7201-es jelű Székesfehérvár–Úrhida összekötő út Sár-
pentele bekötő út és a 7201-7202-es jelű utak által alkotott 
körforgalom közötti szakaszának felújítása az előzetes ütem-
tervek alapján július hónapban indul el és várhatóan egy hó-
napig tart. A felújítás során a meglévő felület marása történik 
meg, majd kiegyenlítő- és kopóréteg építését tervezzük. Ezt 
követően padkaépítés és burkolatjelfestés következik.
Az előkészítő munkát már megkezdték, jelenleg a burkolat 

alájavítását, cserjeirtást, padkanyesést és ároktisztítást végez-
nek. Minden munkafázisban sebességkorlátozásra, előzési 
tilalom bevezetésére és a munkaterületeknél félpályás korlá-
tozásra kell számítania a közlekedőknek. A felújításnál teljes 
zárásra nem lesz szükség.
Azt is megkérdeztük, terveznek-e valamilyen megoldást, kü-
lön figyelemfelhívást a legveszélyesebb részen, a régi temető 
térségében, ahol az út geometriai adottságai és klimatikus vi-
szonyai megnövelik a balesetveszélyt.
– A régi temető környezetében a felújítást követően is meg-
marad a jelenleg érvényben levő forgalmi rend, ami előzési 
tilalmat és 60 km/órás sebességkorlátozást ír elő a közleke-
dők számára – válaszolta Molnár István. Arra nem tért ki, 
hogy külön figyelmeztető jelzés alkalmazását tervezik-e az 
ott először vagy ritkán közlekedők részére.
Végezetül, az útfelújítás jó híre mellett a Magyar Közút Zrt. a 
munkálatok elvégzéséig a közlekedők türelmét és megértését 
kérte, lapunkon keresztül is.
     Tóth Sándor

A megyeszékhely környéki települések, különösen Sárszent-
mihály és Úrhida régóta, de főként az elmúlt időszakban – 
egymással összefogva, több fórumon is – szorgalmazta a Szé-
kesfehérvárt elkerülő útra az Úrhidai útról történő közvetlen 
lehajtó megépítését. Jó hír: az új csomópont már szerepel a 
tanulmánytervben. A téma legutóbb a Nemzeti Infrastruktú-
ra Fejlesztő Zrt. által az érintett önkormányzatok, tervezők, 
üzemeltetők, útkezelők számára összehívott online értekez-
let alkalmával került szóba. Az előzetes információk szerint 
– melyeket korábban a nyilvánosság előtt a székesfehérvári 
városvezetés és a közlekedési iroda is megerősített – az elke-
rülő út várpalotai körforgalmi elágazásától kiinduló Bakony 
utcai bekötőút projektje után kezdődhet majd meg az Úrhi-
dai út és az elkerülő út új csomópontjának kiépítése, mely a 
Sárszentmihály és Úrhida irányából autóval vagy közösségi 
közlekedéssel érkezők belvárosba jutását vagy éppen a me-
gyeszékhely kikerülését könnyítené meg.
Óber Andrea, Sárszentmihály és Bognár József, Úrhida pol-

gármestere örömét fejezte ki, 
hogy a tervezési folyamatban 
újabb előrelépés történt, és 
a közös összefogással indít-
ványozott csomópont a Ko-
máromot Székesfehérvárral 
és Sárbogárddal összekötő új 
gyorsforgalmi út építésével 
párhuzamosan megvalósul-
hat. A faluvezetők elmond-
ták: több verzió is felmerült, 
de a jelenlegi tervek szerint 

az Úrhidai út teljes értékű, külön szintű csomóponttal csat-
lakozik majd az elkerülő úthoz, mely elemet a tanulmányter-
vekben szereplő térképekre már felrajzoltak a tervezők.

     V. Varga József
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Falufórum az úrhidai szabadídőparkban

Kötetlen beszélgetésre hívta az újranyitás jegyében az elöljáró szer-
da estére a falubelieket a szabadidőparkba. Rozéfröccsöket és házi 
szörpöt is ígért. És amit ígért, be is tartotta!
Polgármester úr, a Jóisten tartsa meg a szokásodat! – jegyezte meg 
a pavilon szegletéből a bajusza alatt az egyik atyafi.
– A járvány mindannyiunk életében nyomot hagyott. Bezárkóz-
tunk, életterünk beszűkült, gyengült a közösségi összetartozás – 
kezdte Bognár József polgármester. – Ez az időszak most lezárulni 
látszik, újra szervezhetők programok, tarthatók rendezvények.
A faluvezető jó néhány oldalas dolgozattal készült, de a falufórum 
résztvevői türelmesen, érdeklődve hallgatták. A képviselő-testület 
tagjai az előző időszakban is, közösen készítették elő azokat a dön-
téseket, amelyeket a veszélyhelyzetben meg kellett hozni. Az elmúlt 
hónapokban több, régóta tervezett beruházás megvalósulásához 
sikerült közelebb kerülni (címszavakban: új iskola és bölcsőde, 
Kossuth utca „felső”, megújul a Pentele és Úrhida közötti összekötő 
út, elkészülhet az elkerülő úti rácsatlakozás is). Amennyiben ezek 
rea¬lizálódnak, nyugodt szívvel elmondhatják, a település talán 
eddig soha nem látott fejlődés előtt áll.

A legtöbb hozzászólás szerint az lenne az ideális, ha a falu minden 
utcáját leaszfaltoznák. Ütemezetten haladnak – így Bognár, figyel-
nek az egyes pályázatokra. Sorrendben úgy próbálnak egyről a ket-
tőre jutni, hogy elsőbbséget élveznek azok az utcák, amelyekben jól 
halad a közművekre való rákötés.
Az egyik hozzászóló elismerően szólt a lomtalanítás frappáns 
megoldásáról. – Egyeztessetek bátran a közszolgáltatóval, de arra 
figyeljetek, hogy a műanyag zsákokat ne nagyon tömjétek meg! 
– figyelmeztetett mindenkit. Az egyik szépkorú hölgy köszönetet 
mondott az önkormányzatnak, a pandémia ideje alatti munkáju-
kat, az ellátás megszervezését dicsérve. A múlt szombati gyermek-
nap mindenki kedvére való volt – szögezte le a fiatal házaspár.
Lesz-e augusztusban csülökfesztivál? – firtatták többen. Már szer-
vezik – hangzott a válasz –, de csak egynapos rendezvényre ké-
szüljön mindenki. – Akkor visszahozzuk a vándorkupát, amit még 
2019-ben nyertünk el! – mondta a két szabadbattyáni vendég.

     V. Varga József

Az úrhidai egyházközség minden pályázati lehetőségnek örül.

A katolikus egyházközség a Magyar falu program pályázatán 5 
millió forintot nyert a temető utcafront felőli kerítésének cseréjére, 
valamint az urnafal elkészítésére. 
– Számunkra fontos egyházi közösségeink fennmaradása, fejlődé-
se. Mivel templomainkat, intézményeinket, temetőinket önerőből 
nem tudjuk fenntartani (bár mindent megteszünk, ami lehetősége-
inkből adódik), minden pályázati lehetőségnek örülünk – mondta 
lapunknak az átadáson Mayer László helyettes esperes, plébános.

Úrhidán most valósulhatott meg a temető utcafront felőli keríté-
sének cseréje, a nagy- és a kiskapu cseréje, és az igényeknek meg-
felelően 42 urna számára elkészülhetett a kolumbárium is. Amint 
László atyától megtudtuk: a felújítást a hátsó kerítés cseréjével és 
további kapuk elkészítésével szeretnék tovább folytatni, ugyancsak 
a Magyar falu program támogatásával. Adományból és önerőből 
megvalósul a temető digitális nyilvántartása is, egyszerűbbé téve a 
keresést, illetve a tájékozódást – ezáltal maga a temető is rendezet-
tebbé válik. A plébános köszönetet mondott az átadó ünnepségen 
megjelent Törő Gábornak, a térség országgyűlési képviselőjének 
Úrhida község Képviselő-testületének a sok segítségért és támoga-
tásért. Illetve mindazoknak, akik bármilyen módon részesei vol-
tak, részesei a fejlesztéseknek.

Templomaik (Szabadbattyán mint főplébánia, valamint Tác, Sár-
szentmihály és Úrhida) megújulására a Bethlen Gábor Alapítvány-
nál pályáztak. Úgy ítélik meg, hogy jó esély mutatkozik az egyes 
felújításokra. Tácon, a temetőben már megvalósult a ravatalozó 
külső felújítása és az esőbeálló építése; a hozzátartozók méltókép-
pen vehetnek végső búcsút szeretteiktől. Szabadbattyánban a te-
metői kerítés cseréjére az idén már harmadszor pályáztak. Néhány 
éve elkészült a ravatalozó a nagyközségben, azt megelőzően pedig 
a kápolnát tudták kívül-belül felújítani, illetve a kápolnához vezető 
út térkövezése is megtörtént.
Törő Gábor a Nagyboldogasszony-templomba is ellátogatott, mely-
nek főoltárán Mária mennybemenetelét ábrázoló festmény látható.
Bízunk Istenben és az emberi akarat és szándék jóindulatában, 
hogy mindannyiunk közös kulturális és vallási kincseit, illetve ke-
gyeleti helyeit, elődeinkhez méltó módon tudjuk továbbadni utó-
dainknak.

     V. Varga József

Az egyházközség pályázatai röviden felsorolva:
- „ Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Egyházi közös-
ség tulajdonában lévő temetők infrastrukturális fejlesztése” – 2020 
pályázat keretében elnyert támogatás: 4 898 999,- Ft  teljesített
- Úrhidai Római Katolikus sírkert térinformatikai rendszerének 
megvalósítása: önerőből és adományokból,  296 000,- Ft átadás 
előtt
- „Magyar Templom-felújítási Program”     Pályázat döntés előtt, 
pályázott összeg: 15 000 000,- Ft
- „ Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Egyházi közös-
ség tulajdonában lévő temetők infrastrukturális fejlesztése” – 2021 
Befogadott pályázat. Pályázott összeg:   4 925 260,-Ft

                                                                                      Mayer László
                                                                                 h. esperes-plébános
Úrhidán, június 27-én ünnepi készülődés előzte meg a vasárnapi 
szentmisét. Köszöntésre gyűltünk össze.
Mayer László atya EZÜSTMISÉT celebrált. 1996. június 24-én 
szentelték pappá, 25 évvel ezelőtt. A mise előtt, az egyházközség ne-
vében köszöntük meg, hogy majd 15 éve plébániánk vezetőjeként 

Az úrhidai egyházközség minden
pályázati lehetőségnek örül.

Mayer László atya EZÜSTMISÉT celebrált.

dolgozik, vezet és tanít minket a Krisztusi példa követésére. Szol-
gál, esket, keresztel, beteget látogat, hittant tanit kicsinek nagynak.  
Ott van ha lelkitámasz kell. Velünk és értünk imádkozik akkor is 
amikor már mi nem látunk kiutat. EZÜSTMISÉT celebrált az atya, 
melyben arról beszélt, hogy milyen volt a „meghívás,” melyben hí-
vatássá lett a választás gondolata.  Milyen volt a szeminárium, mire 
tanították tanítói, kikről most is szeretettel beszélt, felemlítve pár 
dolgot abból az időből. Beszélt arról, hogy nem magányos, család 
nélküli, hanem a hívek sokasága az ő családja. Küldetése és feladata 
van: hirdetni az Evangéliumot, hirdetni Isten országát, az öröm-
hírt… vezetni és pásztorolni a reá bízott nyájat…
gyümölcsöt teremni mint a jó földbe vetett mag…
Mindezt Istent magasztalva, hálaadással és dicsőítéssel, a Megváltó 
Krisztus szeretetével, a Szentlélek erejével teszi.
Öröm volt hallgatni. Jó volt részese lenni László atya tanúságté-
telnek. Jó volt a mise végén részesülni EZÜSTMISÉS papunk ál-
dásában. Mielőtt befejezném, szólnom kell Erzsi Néniről az édes-
anyáról, aki mindig fia mellett állt, támogatta és ma is ezt teszi. 

Csendben kisérve pap fiát a szentmisékre. Szeretettel, kedvesen 
beszélget a hívekkel. Nagy dolgot tett, papot adott az egyháznak!

Áldja életüket Isten! Köszönjük. Istennek legyen hála!

     Furulyás László

Nagyon vártuk már, hogy visszatérjen az élet az óvodába/bölcső-
débe, ami április 19-től valósulhatott meg. Rengeteg programmal 
igyekeztünk kárpótolni a gyerekeket a hosszú kényszerszünetért. 
Így április végén egészséghetet tartottunk, minden nap meglepe-
téssel vártuk őket: virágültetéssel, zumbával, akadálypályával, kül-
ső előadóval - Lippai Kitti érkezett gyógynövényekkel, gyógyteá-
val, a védő néni balesetvédelmi oktatással készült.
 

Áprilisban online beiratkozást szerveztünk a 2021/2022 nevelési 
év új bölcsődéseinek, óvodásainak. A bölcsődei csoportunkba 8 fő 
üres férőhelyre 21 jelentkezés érkezett, az óvodai 23 kiscsoportos 
férőhelyre 29 gyermek felvételi kérelme érkezett be. Oviváró dél-
utánra invitáltuk a felvételt nyert gyermekeket és szüleiket június 
16 délutánra, és bölcsődei ismerkedőt szerveztünk a leendő bölcsi-
sek családjainak június 15-én délután.

Május elején köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat ajándék-
kal, virággal. Május 21-én zárt ünnepséggel búcsúztattuk a 25 fő 
nagycsoportosunkat, Kalap Jakab vidám zenés műsorát hozta el 
nekünk. Külön évzáró műsort a kisebbekkel sem tervezünk, mert a 
rendkívüli szünetet követően igyekeztünk pótolni a fejlesztéseket, 
programokat, és a visszaszoktatás is sok időbe telt. Minden csoport 
készül egy videós összefoglalóval, amelyet a facebook csoportunk-
ba töltünk fel. 

Május utolsó napjától megszüntettük a zsiliprendszert és lehetővé 
vált ismét a gyermekek behozatala, elvitele, a pedagógus kollégák-
kal történő megbeszélések.

Tündérkert Óvoda és Bölcsőde hírei
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Május utolsó hetén gyermeknapi hetet tartottunk, vendégünk volt 
Andi bohóc, a Tekergő bábszínház, a gyerekek kedvéért ismét volt 
zumba Lilla nénivel és versenyezhettek ügyességi játékokban az 
akadálypályán. Both Zoltán vadbefogó június 2-án látogatott el 
hozzánk különleges hüllőállataival (kaméleon, piton) és természet-
védelmi előadásával.

Bölcsiseink közül tíz kisgyermek június 11-én búcsúzott el a kis-
gyermeknevelőktől, dadus nénitől, közülük 9 fő kisgyermek szep-
tembertől nálunk kezdi meg az óvodás életét.
A nyári időszakban július 9-re és augusztus 9-re tervezünk nevelés 
nélküli munkanapot, továbbá augusztus 16-27 között karbantartási 
munkálatok miatt teljes körűen zárva tart az intézmény.
Az első nevelési nap augusztus 30-án, hétfőn lesz. Az új óvodáso-
kat, bölcsődéseket szeptember 1-től, szerdától fogadjuk.
Szalai Istvánné Erika néni, a Nyuszi csoport dajka nénije augusz-
tustól lesz nyugdíjas. Tőle köszönünk el így évvégén és kívánunk 
neki ezúton is hosszú, boldog nyugdíjas éveket és jó egészséget!
     
Tájékoztatom az alapítványunk támogatóit, hogy a 2020. évi fel-
ajánlásoknak köszönhetően várhatóan augusztus végéig telepítik le 
az óvodai udvarban az új mászó várat csúszdával, amit szeptember 
elején vehetnek birtokba a kisebbek. Köszönjük mindenkinek a tá-
mogatást!
Tavasszal elköszönt tőlünk egy időre Gini néni, mert második 
gyermekét várta, kislánya közben meg is érkezett! Ezúton is gratu-
lálunk, és jó egészséget kívánunk!
Gini néni helyett új kolléganővel egészült ki nevelőtestületünk, akit 
eddig anyukaként ismerhettünk. Májustól a Csiga csoportban az új 
óvó néni, Saci néni akit nagy örömmel köszöntöttünk.
Kellemes nyarat, jó pihenést kívánok mindenkinek munkatársaim 
nevében!

  Bozsák Szilvia
intézményvezető

Tanévünkben Géza Fejedelem Tagiskolánkban rendkívüli szünet 
elrendelésére, karanténba helyezésre tanévünkben nem volt szük-
ség. A digitális oktatás alsó esetében április 19-én állt csak ismét 
át személyes oktatásra, míg felsőben május 10-től térhettünk csak 
vissza a jelenléti oktatáshoz. A digitális oktatásunkat a tavalyi év 
tapasztalatai alapján jelentősen megújítottuk. Magas online óra-

számmal és sokféle játékos digitális feladattal segítettük tanulóink 
otthoni előrehaladását és a szülői terheket is csökkentenünk.
A digitális oktatás alatt online programjaink a március 15-i ün-
nepség, tanulóink előadásából készült videófelvétel megtekintése, 
a Happy-hét keretében a víz jelentőségét tudatosítottuk wordwall 
digitális feladatok segítségével. A költészet és a Föld napjáról is 
megemlékeztünk játékos digitális feladatokkal online. Az országos 
idegen nyelvi és kompetenciamérés május végén rendben lezajlott. 
A hagyományos sportnapunkat június 15-én tartottuk meg. A ta-
nulói kirándulásokat a Menő Menza pályázat támogatásával ren-
deztük meg. 
 Az alsós osztályok a Budakeszi Vadasparka látogattak, ahol 50 ha-
zai állatfajt ismerhettek meg idegenvezető segítségével, a parasz-
tudvar állatait simogathatták és a Dinó Park is különleges élményt 
nyújtott az osztályainknak. Az 5. osztály a Dinnyési Parasztudvar-
ban ismerkedett a háziállatokkal és omnibusszal utazhatott. A 6. 
osztály a Velencei-tavon kenu túrán vett részt és az utolsó napok-
ban palacsintát is sütöttek. A hetedik osztály Balatonboglárra és 
Balatonfenyvesre kirándult május végén, ahol boboztak, kisvas-
útoztak, sétáltak a parton.

 A 8. osztály június elsején Balatonfűzfőn bobozott és a kaland-
parkban íjászkodott, falat mászott. Az utolsó napokban a DÖK 
szervezésében a 7. osztály muffint sütött minden tanulónknak. Az 
utolsó napon tartottuk a sportnapot, a sor- és váltóverseny mellett, 
diákjaink akadálypályát teljesítettek, tollasoztak, amerikai fociztak, 
hullahoppoztak, kosaraztak, túráztak.

 A pályaválasztási napon a 7. 
osztály online osztályfőnöki 
órán ismerkedett a továbbta-
nulási lehetőségekkel a FMKIK 
segítségével. Az 5-6. osztályo-
sok Supliczné Tóth Mária ter-
mészetgyógyász pályaútjának 
megismerésén keresztül kaptak 
képet arról, hogyan befolyásol-
ja a pályaválasztás az ember éle-
tét és felnőtt fejjel is lehet újra 
kezdeni. Tamás bácsi ötletes, az 
agyat és a testet is megmozgató 
feladatokkal járult hozzá a pá-
lyaválasztási nap sikeréhez.
  Idén az országos Csodaszarvas 
nyári napközis tábori pályázat 
nyertesei lettünk, ahol tanu-
lóink változatos programo-

Iskolánk hírei

kon vehetnek részt. Néhányat kiemelnék közülük: légvár, kutyás 
bemutató, papírszínházi előadás, önvédelmi karate foglalkozás, 
Börgöndpusztai Állatsimogató, KRESZ pályás gyakorlatok, táncta-
nulás, lovaskocsikázás, méhész előadás mézkóstolóval, lufis játék, 
aszfaltrajzolás…

Ballagási ünnepségünket június 19-én szűkkörűen tartottuk az is-
kolánk udvarán. 

A tanévzárókat járványveszély miatt nem hagyományos formában 
rendeztük meg, hanem osztályonként. A tanévzárással kapcsolatos 
néhány fontos dolgot kiemelnék. Iskolánk tanulmányi átlagered-
ménye nagy örömünkre az előző évhez hasonlóan magas 4,41. Ta-
gozatonkénti megoszlása a következő: az alsóban 4,53, a felsőben: 
4,33. A nyolcadik osztályosok pályaválasztása sikeresen lezárult, a 
tanulóink 80%-át vették fel a jelentkezési lapon megjelölt 1. vagy 
2. helyre. Az első helyre 10 főt, a másodikra 2 főt, míg csak 3 főt 
vettek fel a további iskolákba. 

 A legutóbbi kompetencia mérés eredménye is örömteli: iskolánk 
tanulói a 6. és 8. osztályos matematika és a 8. osztályos szöveg-
értés esetében is magasan megelőzte az országos átlagot. Kitűnő 
eredményt elért tanulóink: Belányi Kíra, Borbély Száva Dóra, Csi-
ri Zsadány, Gyarmathy Máté, Keserű Adrienn, Kolonits Anabell, 
Makk Zsófia Eszter, Mohácsi Luca, Bartus Barna Vilmos, Csiz-
madia Viktória, Molnár Lilla Anna, Morauszki Emma, Ivánszki 
Csanád, Máté Hanna, Máthé Panna, Pintér Bence, Kovács Violet-
ta, Makk Máté István, Pintér Nóra, Molnár Márton László, Pálffy 
Zsombor, Belányi Levente, Kovács Regina, Barabás Lili Kitti, Czupi 
Anna. Iskolánk a Boldog Iskola és az Ökoiskola címet is birtokolja. 

A Boldogiskola keretében a hónap csoportja országos címet is el-
nyerte második osztályunk Molnárné Pauló Laura vezetésével. 
Alapítványunk a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt-től mű-
ködésre 300.000,- forintot nyert alapítványunk, amelyet a működés 
fenntartására, kirándulásra és eszközbeszerzésre fordítunk.

Intézményünk programjairól bővebben tájékozódhatnak honla-
punkon, a http:// www.urhidaiskola.hu/ címen, email címünk ur-
hidaiskola@gmail. com és a facebookon is megtalálhatnak minket.
 

Jó egészséget kíván: iskolánk tantestülete nevében
Liedermajer Heléna

Ragyogó napsütéses délelőtt kezdődtek meg az úrhidai Gyereknap 
futballmérkőzései. Az elmúlt időszak bezártsága miatt már min-
denki várta, hogy közösségbe mehessen. Nem voltak ezzel más-
képp a gyerekek sem.
Zsibongva gyülekeztek a focipálya szélén várva a kezdést. Tamás 

bácsi megnyitója után már 
egyből a gyermek csapatok és 
a labda került a középpontba. 
Kicsit nehézkésen indult meg 
a játék minden csapat számára, 
de rövid idő alatt bemelegedtek 
a kis lábak, ami meg is hozta 
hamarosan az első gólokat. 
A csapatok sorban játszották 
meccseiket a meleg időben. 
Így pihenésként Balázs bácsi és 
Tamás bácsi levezette a legjob-
ban várt ovis foci meccset. Az 
aprónép sebesen kergette a nagy bőrlabdát, hogy beérve egy óriási 
rúgást követően újból futhasson a labda után. Kis kapusaink óriá-
si védéseket mutattak be, amit a szülői nézősereg hatalmas tapssal 
jutalmazott. A rövid pihenőt követően folytatódtak a nagyobbak 
mérkőzései és szaporodtak a szebbnél-szebb helyzetek, valamint a 
megszerzett gólok száma.

Andi bohóc két és fél órán keresztül csak lufit hajtogat az apró-
népnek, a sorban állók ijedten pislognak a vészesen apadó doboz 
felé. A kézműves sarkokban agyagozni, színezni lehet, és nagyon 
népszerű a csillámtetoválás.

Nyárköszöntő gyereknap
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Az étel–ital szekció sátrában Rózsikáék jelentik: ott folytatják, ahol 
2019-ben abbahagyták. A lángossütés receptje imígyen kezdődik: 
végy 30 kiló lisztet! No, virsliből sincs hiány, és szintúgy jól fogy-
nak a hűvös üdítők is.

A kézműves sarkokban agyagozni, színezni lehet, és nagyon nép-
szerű a csillámtetoválás. A falusi olimpián, az ügyességi pályán 
vízzel töltött talicskával szlalomoznak a népek, patkót hajítanak, 
de még traktorgumit is gurítanak. És hogy, hogy nem előkerül a 
repertoárból a péklapát és a létra úgyszintén.
A gyermek focitorna végeredménye, óvodások: első helyezést ért 
el a Vadtűz gárdája, megelőzve a Hajasok csapatát. Iskolások: a 
bajnoki címet a Rainbow különítménye szerezte meg, maga mögé 
utasítva a Vaddisznók és Pillangók alakulatát. A legjobb kapus cím 
Patróczai Bendegúzt illette, a gólkirály Csöndör Kornél lett.

Az elért eredményeknek megfelelően sorban vehették át a csapatok 
az érmeket, az okleveleket és a serlegeket. Majd gyereknap lévén a 
Tonicafashion szponzori ajándékai és az önkormányzati csoki sze-
letek a kis gyerek kezekben landoltak. Minden fáradságot felejtetett 
a sok mosolygós gyermek arc és boldogan ment mindenki a Gye-
reknap többi programjára a nap hátralevő részében.

A 159 MILLIÁRDOS NAPELEM PÁLYÁZAT

Keresse cégünket!
100%-os támogatás lakossági naperőmű telepítéshez,

35 ezer háztartásnak 3-4 millióforintnyi ingyen pénzt jelent,
Cégünk felméri és előkészíti a szükséges pályázati terveket,
szolgáltatói dokumentumokat, segít a pályázat beadásában.

Elérhetőség: infozetszolar@t-online.hu, info@jamila.hu
+36-70/6747-853, facebook ZÉT-Szolár Kft.

A karate klub élete

Úrhidai polgárőrség

Egyesületünk működése a járványhelyzet ideje alatt sem szünetelt. 
Folyamatos a közterületei bűnmegelőző járőr szolgálat a Rendőr-
séggel közösen együttműködve, valamint önállóan. 

Nagy hangsúlyt fektetünk a lakosság szubjektív biztonságérzetét 
növelő szolgálatokra ennek részaként találhatják meg postaládá-
jukba helyezett tájékoztató lapunkat.

Részt vettünk a szabadidőparkban megrendezett a járványhelyzet 
óta első nagyobb rendezvényen a gyereknapon is. 
A hétköznapi szokásoktól eltérő, feltűnően furcsa, vagy képbe nem 
illő esemény észlelése esetén kérjük, értesítse a közelben lakó pol-
gárőrt vagy hívja (akár név nélkül is) az Úrhidai Polgárőrség vagy a 
rendőrség ügyeleti telefonszámait!

Továbbra is várjuk a lakosság megkeresését különböző észrevétele-
ik kapcsán, valamint a lakosság azon tagjait, akik szívesen csatla-
koznának kis közösségünkhöz.

A szolgálatban vagy ügyeletben lévő POLGÁRŐRÖK
a +36 20 319-63-69-es telefonszámon hívhatóak!

Egyesületünkben tavasszal is folytatódtak az edzések a korábban 
már megszokott rendben. Az alapozó időszak után edzésvezetőink 
korcsoportnak és övfokozatnak megfelelően tartottak technikai 
edzéseket karatékáinknak. De nem maradtak el az erőnléti és ko-
ordináció fejlesztő edzések sem. 
Kiemelt versenyzőink létszáma tavasszal két fővel gyarapodott kis 
sportolóink példaértékű edzésmunkájának köszönhetően. Ezáltal 
már kiegyensúlyozottabb lett a nemek aránya versenyzőink között, 
és bővült a korcsoporti repertoárunk is. Sajnos a pandémia tovább-
ra is keresztbe tett a meghirdetett versenyeknek és csak remény-

kedhetünk, hogy ősszel már megtartják a tervezett sporteseménye-
ket. De mivel nem csak versenyzésből áll a karate sportág sem, így 
június elején megtartottuk szokásos övvizsgánkat.

A vizsga új rend szerint, az egészségügyi intézkedéseknek megfele-
lően zajlott le. Karatékáink kis csoportokban vizsgáztak, de termé-
szetesen a szülők megnézhették gyermekük bemutatóját. A koráb-
ban megtartott erőnléti és elméleti vizsgát követően itt már csak a 
technikai vizsga volt hátra kis sportolóinknak. Mindenki sikeresen 
teljesítette az utolsó akadályt a nyári szünet előtt, és vehette át en-
nek tanúbizonyságát a jól megérdemelt kyu diplomát. 

A nyári időszakban rövid pihenés és több edzőtábor vár karatéká-
inkra. Remélhetőleg sikerül új élményeket szerezniük a nyáron, és 
új ismeretekre tesznek szert az edzőtáborokban! Jó pihenést kívá-
nunk mindenkinek a nyárra!

Izgalmas programmal várta a gyerekeket a Székesfehérvári Ren-
dőrkapitányság munkatársa. A közlekedésbiztonságra nevelés ele-
meként baleset-megelőzési ismereteket sajátíthattak el, majd egy 
kerékpáros ügyességi pályán is kipróbálhatták magukat azok az 
Úrhidán táborozó gyerekek, akikhez 2021. június 24-én látogatott 
el Májer László rendőr őrnagy, a Székesfehérvári Rendőrkapitány-
ság Közlekedésrendészeti Osztályának munkatársa.

A program részeként a táborozó nebulók kötetlen formában be-
szélgethettek a szakemberrel a biztonságos közlekedésről, aki ezt 
követően bemutatta a kerékpár kötelező tartozékait és kitért a bi-
ciklizés során ajánlott védőfelszerelések használatára és fontossá-
gára is. Az elsajátított ismereteket később önállóan is megmutat-
hatták a növendékek, a kifejezetten erre a célra felépített ügyességi 
pályán.

Közlekedésbiztonságról az
úrhidai Erzsébet-táborban

Hirdessen az Úrhidai Hírekben!

1/1 oldal 16.000Ft 1/4 oldal 5.000 Ft

1/2 oldal 9.000 Ft 1/8 oldal 3.000 Ft

NETTÓ ÁRON, Hirdetésfelvétel:
Polgármesteri hivatalban
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KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT
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:
Hétfő:	8.00-12.00,		12.30-16.00	
Szerda:																				13.00-17.00
Tel.:	(22)	364-517

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
Mátyás	király	krt.	13.	III.	em.
Építés	ügy.	Tel.:	(22)	795-780
Hétfő:				08-00-11.30
Szerda:		08.00-11.30,		13.00-15.30

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:
Minden	hónap	második	kedd:	
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

SZERKESZTŐ	ÉS	KIADÓ:	ÚRHIDA	KÖZSÉG	ÖNKORMÁNYZAT
Levelezési	cím:	8142	Úrhida	Kossuth	utca	66.• tel,/fax.:	22/	364-514	• Úrhida Község hivatalos honlapja: WWW.URHIDA.HU

Készült:	KÉK	ELEFÁNT	NYOMDA	• Székesfehérvár, Jancsár köz 2. • Tel.: (22) 338-674 • kekelefantnyomda@gmail.com
• www.kekelefant.hu • info@kekelefantnyomda.hu

FELELŐS	VEZETŐ:	NAGY	ATTILA

Az öt csoportgyőztes részvételével rendezték a Fejér Megyei 
Kispályás Labdarúgó Bajnokság döntőjét. Tavaly szeptember-
ben kezdődött a szervezés, 21 együttes nevezett a küzdelmek-
re, a cél az volt, hogy olyan települések csapatai mutassák meg 
magukat, ahol nincs versenyszerű felnőtt labdarúgás. Nem 
csak falvak, városok is akadnak ilyenek Fejérben. A résztvevők 
tornarendszerben küzdöttek, az öt csoportgyőztes szombaton 
délelőtt a Mol Aréna Sóstó tőszomszédságában, az utánpótlás-
centrumban lépett pályára.
Pár méterrel odébb a nemzetközi szövetség, az UEFA illetékesei 

készültek a stadionban az U21-es Eb záró szakaszában megren-
dezésre kerülő, hétfő esti dán-német meccsre, a szemközti mű-
füvesen pedig az FMLSZ rendezvénye zajlott, tehát volt mozgás 
a területen. Az Úrhida a nyitómeccsen 3-1-re verte a Sukorót, 
akkor még nem lehetett tudni, ennek a későbbiekben döntő je-
lentősége lesz. A Mezőkomárom gól nélküli döntetlenre végzett 
a Perkátával, a Sukoró 2-0-ra gyűrte le a zámolyiakat, a Perkáta 
magabiztosan, 3-0-ra verte az Úrhidát, a Mezőkomárom 1-1-et 
játszott a Zámollyal. A Perkáta 1-0-ra kikapott a Sukorótól, az 
Úrhida pedig 6-0-ra elgázolta a mezőkomáromiakat. A Perkáta 
5-0-ra elporolta a zámolyiakat, a Sukoró 6-1-re a torna végére 
elfáradó Mezőkomáromot, az utolsó meccsen a Sukoró 4-2-es 
győzelmet aratott a Zámoly VTSE felett. 

Az első ízben kiírt sorozat győztese az Úrhida lett, ugyanannyi 
pontot gyűjtöttek, mint a szintén 9 pontos Sukoró, az döntött, 
hogy előbbiek 13-6-os, míg az ezüstérmesek 10-4-es gólkülönb-
séget produkáltak. A bronzérmet a 7 pontot szerző Perkáta sze-
rezte meg, a mezőkomáromiak 2, a zámolyiak 1 ponttal zártak 
az 5. helyen. 
A díjakat Bencsik István, az MLSZ Fejér Megyei Igazgatósá-
gának társadalmi elnöke, valamint Schneider Béla, a megyei 
szövetség igazgatója adta át. Utóbbi elmondta, az országban 
egyedülálló kezdeményezés ez a kispályás bajnokság, amely 
tornarendszerben zajlik, minden résztvevő település rendezett 
fordulót. Az ősztől ismét elindul a bajnokság, a remények sze-
rint új csatlakozókkal.

Aranyérmes az Úrhida Gárdája


