
2012. június

Úrhidai Hírek
az úrhidai önkormányzat kiadványa

Önkormányzati Hírek Az első 
fészekrakó 
gólya pár 
Úrhidán

www.urhida.hu

Az idei évben sokunk örömére a tele-
pülés legelején fészket épített egy gólya 
pár.  
A környék lakói kiemelt figyelemmel, 
aggodva szemlélték az építkezés mene-
tét a kezdeti sikertelen kísérleteket, majd 
az egyre magasodó fészekalj erősödését.
A legidősebb lakosok sem emlékeznek, 
hogy valaha is fészkelt volna gólya a köz-
ségben.
Staudinger István a Duna-Ipoly Nemze-
ti Park munkatársának tanácsára a fiatal 
gólya pár által készített fészekalj meg-
emelése, a költözést követő időszakban 
lehetséges, melyet az EON szakembere-
ivel végeznek. A zöldhatóságok ilyenkor 
engedélyezik a vezetéktartó-oszlopokra 
épült fészkek biztonságossá tételét.
A fehér gólya Magyarországon fokozot-
tan védett faj. A BirdLife International 
nemzetközi állományadatokon alapuló 
osztályozása alapján az Európa-szerte 
veszélyeztetett (SPEC 2) kategóriában 
tartozik. A faj elterjedésének központja 
Közép-Európa, egyik legnagyobb és sta-
bil állománya Magyarországon költ. 
A fiatal gólya pár az idei évben még nem 
költ, de jövőre ha visszatérnek remélhe-
tőleg már kisgólyáknak is örülhetünk.

Bognár József
polgármester

Az elmúlt időszakban több, a telepü-
lés számára jelentős fejlesztés valósult 
meg, játszótérrel, egészségházzal, új 
utakkal gazdagodott a község. A 2010-
ben átadott felújított Közösségi Ház a 
bővítés ellenére sem tudja teljes egészé-
ben kielégíteni a civil szervezetek és a 
lakossági igényeket. A képviselő-testület 
ezért 2011. januárjában megvásárolta a 
Kossuth utca 62 szám alatt található in-
gatlant. A hasznosítása kapcsán hármas 
cél került meghatározásra, a telek hátsó 
részét az iskolaudvar bővítésére, a Kos-
suth utca felőli oldalon az intézmények-
ben dolgozók számára parkolási lehető-
ség biztosítására és magát az épületet a 
civil szervezetek számára, programjaik, 
taggyűléseik lebonyolítására, illetve a 
formálódó ifjúsági közösség számára 
szeretnénk biztosítani.Az épület felújí-
tására lehetőség még 2011. őszén a 
LAEDER pályázat keretében adódott. 
A képviselő-testület együttműködve 
az Úrhidáért Kulturális és Szabadidős 
Egyesülettel pályázatot nyújtott be az 
épület korszerűsítési munkálataira. A tá-
mogatásról szóló határozatot nemrégi-
ben kapta meg az egyesület. Az elnyert 

bruttó 5 millió forint támogatásból való-
sulhat meg a fejlesztés.
A tervezett átalakítás során egyrészt az 
új funkciónak megfelelő belső átalakí-
tás, másrészt az épület épületszerkezeti, 
épületgépészeti és villanyszerelési rend-
szereinek korszerűsítése történik. 
A funkcionális átalakítás során egybe-
nyitjuk a két szobát így létrehozunk egy 
közösségi helyiséget, mely otthont ad 
a kulturális programoknak, egyesületi 
foglalkozásoknak. Elbontjuk a jelenlegi 
wc-t és kialakítunk egy új vizes blokkot 
a jelenlegi mosdó helyiségből. Az új vi-
zesblokkban helyet kap két wc, valamint 
egy zuhanyzó helyiség. A jelenlegi köz-
lekedőből egy konyhát alakítunk ki. Az 
előtér változatlan marad.
Az épületszerkezeti átalakítás során le-
cseréljük a tetőhéjjalást és homlokzati 
hőszigetelést készítünk, új padlóburko-
lat kerül minden helyiségbe. Az épület 
új fűtési és meleg víz ellátó rendszert 
kap. A fűtést és a meleg vízellátást a 
zuhanyzóban elhelyezett, kondenzáci-
ós kazán biztosítja. Új víz- és csatorna 
vezetékek épülnek ki, az épületbe beve-
zetjük a gázt.

A CIVILHÁZ felújítása

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:
a vidéki területekbe beruházó Európa
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Tisztelt Úrhidai polgárok!
A pollenallergia egyre súlyosabb egészségügyi és az életminőséget kedvezőtlenül befolyásoló probléma. Nemcsak Ma-
gyarországon, de Európa más országaiban is növekszik az allergiás megbetegedések száma. Nálunk a lakosság 20 % - a 
szenved valamilyen légúti allergiában, A fő kiváltó ok az egyes gyomnövények, elsősorban a parlagfű elszaporodása, de 
pollenszennyezettséget okoznak fűfélék, egyes fák és cserjék is.
Az allergizáló növények szaporodásának és elterjedésének visszaszorítása, az allergének koncentrációcsökkentésének 
elősegítése eredményezheti a megfelelő életminőséget, az elvárható és szükséges környezeti állapot megőrzését.
A feladatok címzettje alapvetően a termőföld-tulajdonos (ingatlantulajdonos), illetőleg a használó.
Nagyon sok múlik a megelőzésen, helyes művelési technológián, a szakszerű növényvédelmi és fenntartási feladatok 
időben történő elvégzésén. A jogkövető magatartás és az összehangolt munka eredményezhet javulást.
Kérem Önöket, hogy az elkövetkező időszakban még fokozottabban ügyeljenek arra, hogy a földterületeik gyommente-
sek és parlagfűmentesek legyenek.
A képviselő-testület 22/2000. (12.21.) számú rendelete a közterületek tisztántartásáról 4§(1) bekezdése szerint:
Az ingatlan tulajdonosa – kezelője, bérlője, használója – köteles gondoskodni:
• az ingatlan előtti járda (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöld sáv is van, az 

úttestig terjedő teljes terület) továbbá a járda és a kiépített úttest, vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztántartá-
sáról, szemét-és gyommentesítéséről, hóeltakarításáról, síkosság-mentesítéséről, 

• járdaszakasz melletti nyílt árok és annak műtárgyainak gondozásáról, karbantartásáról
• beépítetlen telekingatlan tisztántartásáról, gyommentesítéséről, 
• telekingatlanról a járdára és az úttest fölé, annak űrszelvénybe benyúló ágak, bokrok megfelelő nyeséséről.

Boda Zsuzsanna 
    körjegyző

Az önkormányzat kiemelt feladatá-
nak tekinti a környezettudatos gon-
dolkodás népszerűsítését. 

A gyakorlati ismeretek elsajátítása vé-
gett még 2010-ben, közösen az Agóra 
Vidékfejlesztési Alapítvánnyal, a fenn-
tartható életmódot és fogyasztási lehe-
tőségeket népszerűsítő, mintaprojekt 
megvalósítására nyújtottunk be pályá-
zatot (KEOP – 6.2.0/A /09-11), mely 
támogatásban részesült. 2012. május 
2-án, egy rövid képzést követően, a 
komposztálási programra jelentkező 70 
család átvehette a komposztládáikat. 
Megtörtént az aprítógép üzembe he-
lyezése, a programban résztvevők egy-
egy napra elvihetik és ledarálhatják az 
otthonaikban keletkezett zöldhulladé-
kot. Reméljük, hogy a kezdeményezés 

eredményes és sikeres lesz.
Közterületeink védelme és tisztasága 

alapvetően meghatározza telepü-
lésünk lakóinak mindennapjait, 
de a javuláshoz elengedhetetlen 
a lakosság együttműködése is. 
Sajnálatos módon kevés forrás 
és pályázati lehetőség áll a tele-
pülések rendelkezésére, melyek 
segítségével hosszú távon biz-
tosíthatnánk útjaink, köztereink 
fenntarthatóságát, ezért nagyobb 
hangsúlyt kell fordítani a karban-
tartási munkálatokra.
Az elmúlt évek során nyertes pá-

lyázatoknak köszönhetően több millió 
forintot sikerült olyan eszközök vásárlá-

sára költeni, melyek megkönnyítik köz-
területeink rendezését, tisztán tartását. 
A közmunkaprogram visszaállítása is ko-
moly segítséget jelent az önkormányzat 
számára. Lakókörnyezetünk gondozása, 
szépítése azonban nem valósulhat meg 
az itt élő lakosság segítsége nélkül. Ké-
rem a tisztelt úrhidai polgárokat, hogy a 
lakóingatlanaik környezetének rendbeté-
telével legyenek részesei ennek a kezde-
ményezésnek, tevékenységükkel járulja-
nak hozzá egy gondozottabb, szebb, 
élhetőbb környezet kialakításához.

Bognár József 
 polgármester

Környezettudatos gondolkodás
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Március végén ismerkedő ovi-váró 
délutánt szerveztünk a leendő kis óvo-
dásoknak és szüleiknek. Nagyon sokan 
eljöttek, érdeklődtek. Következő héten 
a beiratkozáson várakozáson felüli gyer-
meklétszám jelentkezett az óvodába, 
örülünk, hogy intézményünket válasz-
tották a szülők.

Április 5-én délelőtt a Tájháznál szer-
vezett lovas programot óvodás gyer-
mekeinknek művelődésszervezőnk és 
Áprili segítői; a lovaglás mellett, gyur-
mázhattak, körjátékozhattak is a kicsik.

Április 6–án nálunk járt a nyuszi, és 
az udvarunkon szerteszét hagyta az 
ajándékokat, amelyeket ügyesen össze-
gyűjtöttek a gyerekek. Délután húsvéti 
Nyuszi-bulin mulattunk, amelyre min-
den csoport kis tavaszi műsorral készült.

Április 7-én, szombaton „Tavaszi 
bált” rendeztünk az óvoda javára, 
Háden Dorina segítségével. Köszönjük 
mindenkinek, aki eljött a bálba vagy 
más egyéb módon támogatta rendez-
vényünket! A bál bevételét udvari hinta-
állvány telepítésére fordítjuk.

Április 16-tól vette kezdetét a Jubile-
umi hetünk mely során óvodánk fenn-
állásának 25. évfordulóját ünnepeltük 
az egészség hét keretében. Minden 
napra más-más programmal készültünk 
a gyerekek nagy örömére: zumbáztunk, 
különböző salátákat készítettünk, ke-
nyeret sütöttünk, volt szülinapi tortánk 

is, légvár, arcfestés. Pénteken ünnepi 
műsorral zárult a programok sora.

A jubileumi műsor kapcsán köszön-
töttük óvodánk két dolgozóját, akik 
már a kezdetektől, vagyis 1987 szept-
emberétől intézményünkben tevékeny-
kednek: Keserű Józsefné, Évike nénit, 
aki a szakács nénink és Szalai Istvánné 
Erika nénit, aki dajka nénink. Több régi 
dolgozónk is eljött és megtisztelte jelen-
létével a rendezvényünket, ahol alkalom 
nyílt régi fényképek nézegetésére, be-
szélgetésre, nosztalgiázásra.
Óvodánk első vezető óvónője Szabó 
Józsefné, Magdi néni és az első tagin-
tézmény-vezető Darázs Józsefné Ma-
rika néni is eljött, aminek különösen 
örültünk Marika néni felidézte milyen 
feltételekkel, létszámokkal és lehetősé-
gekkel indult az első csoport, hogyan 
növekedett évről-évre a gyermekek szá-
ma és nőtte ki magát először kettő majd 
2009 szeptemberétől három csoportos-
ra óvodánk.

A jubileumi évnek köszönhetően vá-
lasztottunk új nevet, így óvodánk 2012 
szeptemberétől Tündérkert Óvoda né-
ven működik tovább.

Alapítványunk rajzpályázatot hir-
detett meg „Az én óvodám” címmel, 
melyre számos alkotás érkezett. A leg-
szebbeket az előtérben lehetett megte-
kinteni és közülük választott ki a három-
tagú zsűri 6 alkotást, melyeket külön is 
díjazott. Süni csoport: Farkas Réka, Fá-
bián Szofi, Varga Hajnalka; Margaréta 
csoport: Grabecz Hanna, Molnár Bá-
lint, Szilágyi Panna. Külön díjas lett Pol-
gár Panna műve, amely egy tündérkét 
ábrázol, őt az óvoda új nevéhez rajzolta. 
Gratulálunk nekik!

Május elején minden csoport kö-
szöntötte az édesanyákat, nagyma-
mákat virággal, versekkel, dalokkal.

Május 25-én a kihívás napján az isko-
lásokkal együtt melegítettünk be már 8 
órakor a tornapályán, futottunk versenyt 
velük a „Fut a falu” rendezvényén.

Nagyon fárasztó, programokkal moz-
gásos feladatokkal tarkított napunk volt, 
de nagyon jól érezte magát mindenki, 
úgyhogy jól esett a gyerekeknek az 
ebéd majd a délutáni csendes pihenő! 
Köszönjük a szervezőknek, hogy mi is 
részt vehettünk a programokban!

Május 30-án óvodai gyermeknapot 
szerveztünk sok-sok játékkal, verse-
nyekkel, segítségünkre volt a délelőtt 
folyamán a lufi hajtogató Andi bohóc, 
aki minden ügyes kisgyermeknek aján-
dékozott lufit.

Május 31-én kora délután pedagó-
gusnap alkalmából a Polgármester Úr 
a képviselőtestület nevében beszéddel, 
virággal. Valamint a művelődésszerve-
ző az iskolásokkal és óvodásokkal ösz-
szeállított kis műsorral köszöntöttek a 
Közösségi házban bennünket az óvoda, 
iskola dolgozóit. Köszönjük szépen, 
hogy gondoltak ránk!

Június elsején a nagycsoportosok 
búcsúztak az óvodától, társaiktól, óvó 
néniktől, dadus néniktől, konyhás nénik-
től egy szép műsor keretében. 
A búcsúzó 20 nagycsoportos közül, 
18 fő az úrhidai ÁMK Géza Fejedelem 
Általános Iskolában kezdik meg iskolai 
tanulmányaikat. Kívánunk nekik sok si-
kert az iskolás évekre!

Június 08-án a nevelési év zárása-
ként a kiscsoportosok és a középső-
csoportosok az év közben tanultakból 
mutattak be egy kis ízelítőt: verseket, 
mondókákat, dalokat és mesét is hall-
hattak a kedves szülők, vendégek.

Júniusra maradtak a csoportos kirán-
dulások:
• A nagycsoportosok a Pákozd-Sukorói 

arborétumba kirándultak, kipróbálták 
a játszóteret is, és kellemes sétát tettek 
az arborétumban.

• A középsősök és a kis csoportosok jú-
nius 8-án a székesfehérvári Kunos lo-
vardába látogatnak el.

Júliustól összevont csoporttal mű-
ködik óvodánk, ügyeletet biztosítunk 
azoknak a gyermekeknek, akiknek szü-
lei dolgoznak.

ÓVODAI ÉLETÜNK
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Augusztus 1-től augusztus 31-ig a 
karbantartási feladatok elvégzésének 
idejére intézményünk zárva tart és 
ezen időszak alatt a konyha sem üzemel.

Óvodánk szeptember 03-án (hét-
főn) nyitja kapuit ismét, amikortól 

szeretettel várjuk régi óvodásainkat 
és az új kiscsoportosokat is, akik már 
betöltötték 3. életévüket. 

Kérjük, hogy az első óvodai napon 
a friss orvosi igazolásról ne feledkez-
zenek meg, mert a nélkül nem tudjuk 

fogadni a kicsiket!

Kellemes nyarat, jó pihenést kívánok 
mindenkinek!

Szalainé Bozsák Szilvia
intézményegység-vezető

ISKOLÁNK HírEI
Az előző számban beszámoltam az 

ÁMK Géza Fejedelem Általános Iskolá-
ban történtekről március végéig. Már-
cius 27-28-án lezajlott a leendő elsősök 
beiratkozása. Örömteli hír, hogy jövőre 
20 tanulóval indítjuk első osztályunkat. 
Az elsősök osztályfőnöke Szalainé Cseh 
Katalin tanító néni lesz. 

Március 27-én a II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskola rendezte meg a rákóczi 
napokat, aminek keretein belül hirdették 
meg a „Szavak világa” címmel a megyei 
szövegértési versenyt. Soós Benedek 4. 
osztályos tanulónkat neveztük erre a ver-
senyre, aki második helyezést ért el. 

Április hónap programjait magyarta-
nárunk, Liszi Katalin és Kissné Körmendi 
Elvira szervezte. 

Április 4-én fordított napot tartottunk 
délelőtt, délután pedig a hagyományok-
hoz híven „Ki mit tud” műsorunkat ren-
deztük meg. Hagyományosan az 1-6. 
osztályaink egy-egy jó kedélyű műsort 
mutattak be. Az előadáson furulya, szín-
játszó szakköröseink és énekkarosaink 
adtak ízelítőt abból, amit idén tanultak. 

Április 11-én a Költészet napja alkal-
mából közös versmondást szervezetünk, 
az alsósok József Attila Kertész leszek 
című versét mondták el osztályonként, 
versszakonként, míg a felsősök a Szüle-
tésnapomra verset szavalták szintén osz-
tályonkénti bontásban.

Április 11-12-én vásárral egybekötött 
csiga- és kagylókiállítást tekinthettek 
meg tanulóink.

Április 12-13-án rendeztük tavaszi 
papírgyűjtési akciónkat, ahol közel 3 
tonna papírt gyűjtöttek diákjaink. Első 
helyezett alsóban az első osztály lett, 
felsőben a hatodik osztály. A papírgyűj-
tésből befolyt összeget a gyűjtött papírt 
arányában az osztálypénzbe osztottuk 
vissza. 

Április 20-án vettünk részt a sárszent-
mihályi Zichy napok versenyein is, ahol 
az alsós versmondó versenyen Németi 
Benjamin és a „Mit visz a kishajó” he-
lyesírás versenyen Suha Alexandra ért el 
első helyezést. Csoportos kategóriában 
aszfaltrajz versenyen szerezett első he-
lyezést az elsős és a harmadikas csapat 

az alábbi csapattagokkal: Bodnár Borka, 
Pallag Fanni, Sági Kata, Magyar Aliz Jáz-
min, Harangozó Kitti, Székelyi Éva. Má-
sodik helyezett lett szintén a „Mit visz 
a kishajó?” helyesírás versenyen Soós 
Benedek. 

Áprilisban Elvira néni hirdette meg „A 
kutyám” rajz és fotókiállítást, ahol sok 
tanulónk mutathatta meg otthoni házi 
kedvencét.

Április 23-án a Föld napja alkalmából 
hagyományosan csatlakoztunk az orszá-
gos hulladékgyűjtő akcióhoz és osztálya-
ink védőfelszerelésben segítettek a falu 
megtisztításában. 

Április 24-én felsős tanulóink alapítvá-
nyunk 62.950,- forintos támogatásának 
köszönhetően ingyenesen vehettek részt 
a Velencei–tavon a Szúnyog szigetnél a 
„Vízi élőlények nyomában” címmel szer-
vezett kenutúrán. A felsősök két csoport-
ban kenuzhattak, közben a másik cso-
port Balázs bácsi vezetésével a Mészeg 
hegyen túrázott.
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Iskolánk idén először csatlakozott az 
OÉTI által meghirdetett vízfogyasztást 
népszerűsítő Happy-hét programjához 
április 23-27 között. Ennek keretében 
osztályonként más és más programok-
ban vettek részt tanulóink. Iskolánk fo-
lyosóján vízadagoló gépet helyeztünk ki 
az Alba Minerál Kft-nek köszönhetően, 
„Víz Bár”-t alakított ki jó néhány osz-
tályunk, személyre szabott poharakat 
készítettek, az osztályokba is vizeskan-
csókat helyeztünk ki és vízfelelősöket je-
löltünk ki. A vízivás engedélyeztük a tan-
órák alatt is, rajversenyt hirdettünk meg 
és a tanulóink által elkészített plakátokat 
tettünk ki iskolánkban, az oktatáson kí-
vül. Az alsósoknak „Vízpróba” sportver-
senyt rendeztünk ebből az alkalomból. 
Néhány tanítónk „Vízidő”-t is biztosított 
a folyadékpótlásra.

Április 25-én kutyabemutatót tartat-
tunk, ahol kutyakiképzők mondták el és 
mutatták be a kutyatartás legfontosabb 
szabályait, magyarázták el jellemző visel-
kedésüket. Ezen kívül tanácsokat adtak a 
házi kedvencekkel kapcsolatban felme-
rült problémákra.

Április 25-én a Zentais napok kere-
tében Brownwood Esther 6. osztályos 
tanulónkat neveztük a számítástechni-
ka versenyre, ahol első helyezett lett. A 
Teki-Totó országos matematika levele-
zős tanulmányi versenyen Csizmadia 
Máté Noel 2. osztályos tanulónk arany 
fokozatot ért el. Felkészítő tanár mindkét 
versenynél Lencsésné Cseh Katalin taní-
tó néni volt.

Április 27-én iskolánk tanulói fogásza-
ti szűrővizsgálaton vettek részt.

Május elején a hagyományokhoz hí-
ven az Anyák napját osztálykeretben 
tartottuk osztályfőnökeink vezetésével. 

A május havi programokat elsősor-
ban a sport jegyében szervezte Szalainé 
Cseh Katalin tanító nénink. 

Május 14-én floorball bajnokságot 
hirdettünk meg, ahol alsóban 5 csapat, 
felsőben 4 csapat mérkőzött meg egy-
mással körmérkőzésben.

Május 10-én és 11-én ünnepeltük a 
Madarak és fák napját 4 kategóriában 
meghirdetett vetélkedővel. 

Május 23-án terveztük meg a Kihívás 
napját, de az időjárás miatt 25-én tartot-
tuk meg az iskolai sportnapot, ami kere-
tében iskolánk pedagógusai Bán Balázs 
és Soós Tamás vezetésével 8 órától 16 
óráig tervezték a programokat. A nyitó 
zenés gimnasztika és tánc után tanuló-
ink csapatonkénti forgásban vettek részt 
különböző sportvetélkedőkben, mint 
például váltóversenyek, erőnléti teljesí-
tések, kislabda dobás, kötélhúzás, ugró-
kötelezés, hullahoppozás, célbadobás, 
távolugrás, súlylökés, többféle labda-
játék. Négy kategóriában jutalmaztuk 
éremmel a legeredményesebb gyerme-
keket: első-második osztályból Kenessey 
Martint, harmadik negyedikből Németi 
Sámuelt, ötödik hatodikból a Rudniczai 
Kírát és hetedik nyolcadikból Pereces Ti-
bort. Az iskola legeredményesebb spor-
tolóját Magyar Gábor 8. osztályos tanu-
lónkat a tavaly alapított vándorkupával 
jutalmaztuk.

Május 29-én a 7. és 8. osztályosoknak 
hagyományos szóbeli vizsgajellegű be-
számolót tartottuk, míg 30-án a 4., 6. és 
8. osztályosaink írták az országos kom-
petenciamérést .
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Június 2-3-án Bán tanár úr kétnapos 
kirándulást szervezett az ötödik és hato-
dik osztálynak a bodajki falutáborba, a 
Gaja völgybe. 

Június 9-én bonyolítottuk le gyermek-
napunkat a falugyermeknap részeként, 
amit az iskola sportpályáján tartottuk. A 
zsákba futás és a lisztfújáson át az illem-
tan tesztig igen sokféle versenyt, játékos 
és szellemi vetélkedőt szerveztünk, ami-
ken minden évben nagy lelkesedéssel 
vesznek részt gyermekeink.

Június 12-én az alsósok az év végi ki-
rándulás keretében a Nagyvázsonyi Vá-
rat, a  Panoptikumot és a Postamúzeumot 
tekintették meg. Június 13-án a felsősök 
a Hollókői Várat járták be, és ostromjá-
tékon vettek részt. Megnézték a világ-
örökség részének nyilvánított Hollókő 
települést, majd megmászták az ország 
legmagasabb pontját a Kékestetőt. Az év 
végi kirándulásokat alapítványunk szemé-
lyenként 2.000 forinttal támogatta.

Az utolsó tanítási napunk június 13-án 
volt. A ballagás és tanévzáró ünnepsé-
günket június 15-én tartottuk. 

Az ott elhangzottak közül a tanévre 
vonatkozó néhány fontos dolgot kiemel-
nék. Tizenegy nyolcadikosunk ballagott 
el tőlünk, osztályfőnökük Kamocsa Esz-
ter és Gazdagné Schneider Diána tanár-
nő vezetésével. A nyolcadik osztályosok 
pályaválasztása lezárult. Tanulónk 73%-
át vették fel az általuk első vagy második 
helyen megjelölt középiskolába, az első 
helyen megjelölt iskolába 7 tanulót, a 
második helyre 1 főt, míg harmadik hely-
re 3 főt.

Iskolánk tanulmányi átlageredménye 
idén 4,02. Külön kiemelném itt is azo-
kat, akikre büszkék lehetünk tanulmányi 
vagy versenyeredményük, magatartá-
suk vagy szorgalmuk miatt. Az első osz-
tályból Barabás Miriam, Bodnár Borka, 
Csontos Vivien, Kenessey Martin, Né-
meti Benjámin, Pallag Fanni, Sági Kata, 
a második osztályból Knauer Csenge 
Anita, Kiss Eszter Csenge, Csizmadia 
Máté Noel, Kokavecz Péter, a harmadik 
osztályból Magyar Aliz, Szalay Alexand-
ra, a negyedik osztályból Soós Benedek, 
Suha Alexandra, Németi Lídia, Németi 
Sámuel, a hetedik osztályból Filkorn 
László és a nyolcadik osztályból Váradi 
Márk kapott jutalomkönyvet kitűnő ta-
nulmányi eredménye miatt. Versenye-

ken elért első helyezése miatt igazgatói 
dicséretben részesítettük az alábbiakat: 
Knauer Csengét, Szalay Alexandrát, 
Suha Alexandrát, Érsek Boglárkát, Dőry 
Ferenc Dánielt, Czimmermann Péter 
Krisztiánt, Markovits Kevint, Kossovics 
Lilit, Soós Benedek Sándort, Kubik Zsol-
tot, Magyar Gábort, Bodnár Borkát, 
Pallag Fannit, Sági Katát, Németi Benjá-
mint, Magyar Aliz Jázmint, Székelyi Évát, 
Harangozó Kittit, Brownwood Esthert. 

A szép eredmények mellett sajnos 
meg kell említenem a sikertelensége-
ket is. Idén négy tanulónk bukott, akik 
augusztusban javítóvizsgát tehetnek. 
Remélem élnek a lehetőséggel, és leg-
alább a pótvizsgán teljesítik a minimális 
követelményeket!

Idén a hiányzások átlaga 9,1 nap ta-
nulónként. Kiemelném a legkevesebbet 
hiányzó osztályokat: alsóban az első 
osztály, felsőben az ötödik osztály.

Nyári napközis tábort tartanak pe-
dagógusaink június 25-től július 6-ig a 
kiküldött program alapján.

Néhány közérdekű közlemény: a 
javítóvizsga időpontja augusztus 28-
án, kedden 9 óra. A tankönyvpénz-
befizetés várhatóan augusztus utolsó 
napjaiban lesz az iskola ablakában 
kiplakátoltak szerint. Aki kedvezmé-
nyes, ingyenes tankönyvre jogosult, a 
szükséges igazolást köteles hozni. A kö-
vetkező tanév első napja szeptember 3. 
hétfő. Szokásainkhoz híven az első órá-
ban lesz a tanévnyitó ünnepség, ezért 
mindenki ünneplőben jöjjön. A többi 
óra osztályfőnöki lesz.

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

  Liedermajer Heléna
 intézményvezető
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Április 3.: A Tájház 
adott otthont az ovisaink 
számára megszervezett 
kézműves foglalkozásnak, 
lovaglásnak. Reggel ér-
keztek a helyszínre a cso-
portok, ahol körjátékok, 
gyurmázás és az Úrhidai 
Lovas Klub várta őket.

Április 7.: Idén második 
alkalommal került meg-
rendezésre Úrhidán a Ta-
vaszi Bál. Ebben az évben 
az ÁMK Napközi Ottho-
nos Óvodával közösen 
szerveztük meg a mulat-
ságot, melyen sokan részt 
vettek.

Április 14.: Az áprilisi hó-
nap a Közösségi munkára 
is lehetőséget adott Úrhida 
lakosai számára, hiszen áp-
rilis 14-én összesen 35 – 35 
db platán és nyírfa került fá-
sításra.

Április 27.: Ezen a napon 
az ÁMK Géza Fejedelem 
Általános Iskola Szülői Mun-
kaközössége segítségével 
szerveztünk a gyermekek 
számára egy ügyességi ver-
senyt, a csapatok kitartóan 
és elszántak küzdöttek a do-
bogós helyekért.

Május 4.: A Közösségi 
Ház adott otthont ezen a 
napon egy kézműves foglal-
kozásnak, melyen különféle 
üvegekből, szalvétából vará-
zsoltunk tavaszi vázákat, me-
lyeket a közelgő Anyák Napja 
alkalmából a gyermekek át is 
adhattak szüleiknek.

Május 19.: Mutasd Meg 
Magad! címmel lehetőséget 
biztosítottunk a lakosaink 
számára, hogy különböző 
kategóriákban megmutassák 
tehetségüket. Voltak énekes, 

táncos, hangszeres produkciók is, szerencsére nézők is szép 
számmal érkeztek.

Május 23.: Idén is meg-
rendezésre került a Kihí-
vás Napja, a rossz időjárás 
miatt 23-án csak az éjsza-
kai programokat tudtok 
megtartani. Sok fiatal ér-
kezett a megmérettetésre.

Május 25.: Ezen a napon 
pótoltuk be a Kihívás Napja 
délelőtti és délutáni részét 
az iskolásaink és óvodásaink 
részvételével. A gyerekek 
több sportágban, feladat-
ban megmutathatták, hogy 
milyen ügyesek és kitartóak.

Május 31.: Az előző évekhez 
hasonlóan most is a Közösségi 
Ház adott otthont a Pedagó-
gusnapi Köszöntőnknek, mely-
re a gyerekekkel, egy kedves 
műsorral készültünk.

Június 2.: Úrhidai is csatlako-
zott az országosan meghirdetett 
Teszedd! programhoz, melynek 
lényege falunk tisztogatása, csi-
nosítgatása volt. Sajnos kevés ön-
kéntes érkezett, de a kilátogatók 
jó hangulatot teremtettek.

Június 9.: Idén a Gyer-
meknapon ismét ingyen 
légvár, lovaglás, lufi, kéz-
műves foglalkozás, játékok, 
ebéd, kutyás bemutató vár-
ta a gyermekeket, aki szép 
számmal kilátogattak ez al-
kalomból a Levente-térre.

Június 16.: Az Úr-
hidáért Kulturális és 
Szabadidős Egyesü-
let szervezésében  
a civil szervezetek 
és községünk lakói 
ezen a napon egy 
közös kiránduláson 
vehettek részt, me-
lyen lehetőség volt 
túrázni, beszélget-

ni és a közös ebédből egy jót lakmározni.

Beszámoló a Közösségi Ház 
április – május - június havi programjairól
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Öregszem, nincs mese, több jel fi-
gyelmeztet. Az egyik ilyen, egyre gyak-
rabban térnek vissza gyermekkori élmé-
nyeim. / De nem én vagyok akit siratni 
kell!/

Karácsony közelít kis falunkban. Az 
iskolatáblán már a vakáció utolsó betűi. 
Szombat van /akkor még tanítás volt 
e napon is/  Is-
kolába menet a 
napokban leesett 
esővíz keményre 
fagyott a járda 
mellett. Na per-
sze, hogy csúsz-
káltunk egyet raj-
ta Az égen sűrű 
felhők ígérték, 
fehérbe tudják öltöztetni Az egész fa-
lut, ráadásul, holnap disznóvágás lesz 
nálunk. Lelkem átjárta a várakozás 
öröme.

Reggel korán volt ébresztő. A csa-
lád minden tagja szorgalmasan tette 
dolgát. Készült a forralt bor, megér-
keztek a segítő szomszédok, Apám 
kínálta a bátorító kisüstit, miközben 
én szorgosan takarítottam az udvart a 
frissen hullott hótól.

Ami ezután következett, ha csak te-
hettem, kimaradtam belőle. Elég volt a 
visító panasz hangja. Ha nem volt sze-
rencsém, én tartottam a tálat...

De ezután már minden jó volt. A 

szalmával jól befedtük a röfit, ami fel-
lobbanva meleget adott és hirdette, 

hogy Itt ma nincs helye 
a böjtnek. A szalmával 
való perzselés komoly 
gyakorlatot igénylő 
művelet, hiszen a bőr 
könnyen átégett. Mi 
gyerekek alig vártuk, 

hogy a füléből 
lenyisszanthas-
sunk egy da-
rabocskát, ami 
megsózva ízes 
csemege volt. /
csonkításért dorgálás járt, elnéző szere-
tet jegyében./

Közben szép őzbarnára pirult a bőr, 
következhetett a mosás, a hentesmun-
ka előzetese. Ekkor már a konyhában 
Anyám sütötte a hagymás vért. Apám 
volt mindig a böllér, ez apáról- ifjúra 
öröklődő hagyomány volt. Szakszerűen 
válogatta szét a sok jövendőbeli asztal-
ra, lábasba valót. Mindig fontos mérce 
volt hány újnyi vastag a szalonna. Hi-
szen a szalonna igen nagy becsben volt 
egész évben. De sokszor találkoztunk 
vele az év során! Az a szlogen járta mi-
felénk, hogy az a szegény ember, kinek 
szalonnája, krumplija sincs. Az idő sza-
ladt, már a konyha felől ínycsiklandó pe-
csenyeillatok áradtak.

A kisegítő személyzetnek nem maradt 
ideje pihenésre, hiszen elő kellett készí-
teni a kolbász-, hurka, disznósajt „cso-
magolóanyagát”, ami bizony fárasztó, 
aprólékos munka volt, ráadásul nem 
valami gusztusos és kellemes, hiszen az 
előző „tölteléket” kellett hideg vízben 

eltávolítani a belekből.

Közben a paprikást 
is fel kellett tenni, jóféle 
húsokkal, belsőséggel, 
hiszen a szomszédokat 
is illet megvendégelni. 
A maradék belsőség az 
üstön lévő bográcsba 
került bőrökkel, fejjel 
együtt, ami alapanyaga 

a jóféle májas-, véres hurkának, a disz-
nósajtnak. Majd ennek a levében főtt 

Június 14-22.: Ebben a hét napban Úrhida Község Önkor-
mányzata vállalta magára a nyári napközis tábor programja-
ink a lebonyolítását. A gyerekek a következő eseményeken 
vehettek részt:

Június 14-15.: Az 
első két napban, a 
játszótéren, a Tájház-
ban, és a Közösségi 
Házban ütöttük el az 
időt. A Herosz Állat-
otthon szakembere 
tartott előadást a 
gyermekek számára 
az állatokkal járó felelősségvállalásról, problémákról, örömök-
ről. Különféle sorversenyeket, játékokat, és kézműves foglal-
kozásokat szerveztünk a táborozók számára.

Június 18.: Buszos 
kirándulással ellátogat-
tunk a székesfehérvári 
Bory-várba, illetve a 
Háromágú emlékmű-
vet tekintettük meg.

Június 19.: Szintén 
buszos kirándulással 
Nádasdladányba lá-
togattunk el, ahol egy 
csodás tárlatvezetés 
mellett bepillanthat-
tunk a Nádasdy-kas-
tély belső részébe is.

Június 20.: Ezen a 
napon gyalog men-
tünk fel az Úrhidai 
Lovas Klub területére, 
ahol lehetőségünk volt 
lovagolni, illetve lovas 
kocsizni, a táborozók 
a nagy meleg ellenére 
ezeket a programokat 
is nagyon élvezték.

Június 21-22.: Az utolsó két napot a Közösségi Házban, 
illetve a játszótéren töltöttük. A gyerekeknek szerveztünk 
csocsó bajnokságot, mesenézést, és Kokaveczné Eitel Judit 
segítségével a társastánc világába is bepillantást nyerhettünk.

Disznó-
sirató
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A tavasz beköszöntével számunkra is 
megkezdődött a versenyszezon. Szinte 
mindenhétvégére esett egy-egy ver-
seny vagy válogatott edzés. A SO TO 
KARATE KAN KSE karatékái minden 
szövetségi eseményen megjelentek.  
Így sikerült több versenyen is eredmé-
nyesen szerepelni kis versenyzőinknek. 

Az Alba Shotokan Dojo KSE szer-
vezésében 2012. 
március 31-én ke-
rült megrendezés-
re az V. Alba Shoto 
Kupa Székesfehér-
váron. A verseny-
re, ami az indulók 
létszámát tekintve 
egy kisebb regioná-
lis bajnokságnak is 
megfelelt 7 egyesü-
let 94 karatékája ne-
vezett be. Csapatunk 7 fővel nevezett 
erre a versenyre, ahol kis sportolóink 3 
arany-, 2 ezüst- és 8 bronzérmet sze-
reztek. 

A Shotokan Dojok Szövetsége 2012. 
április 28-án rendezte meg a Szentgrót 
Kupa versenyt Zalaszentgróton. A ver-
senyen 18 egyesület 210 karatékája 
lépett tatamira. 4 karatékával vettünk 
részt a versenyen, akiknek 1 ezüst- és 

6 bronzéremmel sikerült gyarapítani 
egyesületünk éremgyűjteményét. 

Június első hetében Soós Tamás 
edzőnk nemzetközi bíróként részt vett 
a 4. Felnőtt és Veterán EB-n, melyet a 
skóciai Irvine-ban rendeztek meg. Új 
ismeretekkel, hasznos tapasztalatok-
kal tért haza erről a sporteseményről, 
mely ismereteket átadva tanítványai-
nak talán még eredményesebben ké-
szülhetnek fel a közeljövő egy-egy ren-

dezvényére. Karatékáink mesterük kint 
tartózkodása alatt is szorgalmasan és 
lelkesen edzettek, hisz még több meg-
mérettetés is várt rájuk a közelmúltban. 

A településünkön megrendezésre ke-
rülő eseményekből is kivettük a részün-
ket. Így áprilisban ott voltunk a faluban 
szervezett fásítási programon, melynek 
során a foci pályán és a Tájháznál fá-

kat ültettünk el. 
Májusban a 4. Fut 
a falu futóverseny 
szerepelt a prog-
ramjaink között, 
majd a Gyerek-
napi labdarúgó 
tornán is megje-
lentünk, ahol Túró 
Rudi nevű csapa-
tunk 2. helyezést 
ért el.

Június 14-én került megrendezés-
re a következő övvizsga, melyen 16 
karatékánk tett sikeres vizsgát. A leg-
eredményesebb vizsgázó Kiss Krisztián 
és Estelecki Balázs volt. 

Reméljük a nyáron lesz ideje ki-
pihenni magát mindenkinek, mert 
ősszel ismét nagy feladatok várnak 
karatékáinkra!

a rizs, esetleg a burizs, ezt követően a 
tokaszalonna, amit bőven megszórtunk 
paprikával, bedörzsöltük fokhagymával.

Apám közben szétválogatta a húso-
kat: mi kerül kolbászba, káposztába, 
rántani. Én már vidáman hajthattam a 
húsdarálót, olykor fokhagymával vegyít-
ve, megvolt a fűszerezés is és kezdődhe-
tett a kolbász-, hurka, disznósajt töltése. 
Az első példányok a tepsibe és a koma-
tálba kerültek. Az üstre felkerült már a 
tepertőnek való szalonna is, a sparheltra 
a húsleves és a toros káposzta lopako-
dott, ami a sok napi gyomorkényeztetés 
után már nem is volt olyan vonzó, mint 
mikor az előző napokban gondolt rá a 
mindig éhes gyerek. Mire ez is elkészült, 
már minden a helyén volt: lesózva son-
ka, szalonna, szikkadt a kolbász, a „kis-
gömböc”, bödönben a zsír.

A jólvégzett munka után békességgel 
ült asztalhoz a család és ettük a sok fi-
nomságot, melynek édes ízét ma is ér-

zem! Oly messze van már a gyermekkor. 
A falu békés csendjét több évtizedre a 
városi nyüzsgés zaja temette durva ta-
karójával a feledés homályába, mígnem 

újra a falusi élet következett. „Gyermek 
lettem újra”, már ami a disznótort illeti

Az úrhidai disznósirató eseményei 
hűek a gyermekkori disznóölés esemé-
nyeihez, Csupán néhány modernizálás 
történt, humánusabb az élet elvétele, 

iparibb a perzselés, elektromos a hús-
daráló. Mindez semmit  nem vesz el a 
régi emlék és a jelenlegi barátság lélek-
emelő egységéből.

 Az idő itt gyorsabban múlott, hiszen 
sok szakértő kézen gyorsan fogyott a 
tennivaló. A munkában részvett a Ba-
rátság Klub, Nyugdíjas Klub, Úrhidáért 
Egyesület, óvodai - iskolai munkaközös-
ség, Úrhidai Képviselő-testület. Így nem 
csoda, hogy, csaknem ebédidőre már 
minden készen fogadta a szépszámú 
vendégsereget, kik jó kedvvel képvisel-
ték Szabadbattyán, Kőszárhegy, Jenő, 
Füle szomszédos községeket. A hangu-
latos ebéd szint estébe nyúlt.

Végezetül minden résztvevő azzal a 
jóérzéssel zárta a napot, hogy ez a ha-
gyományőrző disznósirató igazán meg-
állja a helyét a Magyar „Hungarikum”-
ok sorában!

Prepszent János

KArATEKLuB ÉLETE
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A bűnözéstől való fé-
lelem- akár valóságon 
alapul, akár képzelt -, 
a lakosságot érzéke-
nyen érinti. Akár egy 
háziállat eltulajdoní-
tása, akár melléképü-
letünk, pláne lakásunk 
feltörése után nem csupán anyagi ká-
runk lesz, hanem egy életre szóló erköl-
csi megrendülés is keletkezik bennünk. 
A bűnözéstől való félelem csökkenti a 
lakosok egymás és különböző közössé-
geik iránti bizalmát.

A polgárőrség to-
vábbi célja Úrhida 
közbiztonságá-
nak emelése, 
valamint a lakos-
ság biztonságér-
zetének növelése, 
de új feladatokat, 
megbízásokat is kapunk 
községünkben, azok kezelése 
napjainkban az eddigiektől kicsit elté-
rőbb polgárőri munka végzését teszik 
szükségessé.
Egyesületünk mindennapi feladatai mel-
lett most már a lakosság bizalmát is él-
vezve végzi legújabb vállalásait. Több 

megkeresés érkezett 
hozzánk a lakosság 
részéről egy-egy te-
metés, vagy másfajta 
rendezvény biztosítá-
sára, melyeknek min-
dig eleget teszünk. Ta-

vasszal a település többi 
civil szervezetével karöltve részt vettünk 
a faültetési napon is.  
Nyáron a nagy melegek miatt sokan 
nyitva hagyják ablakaikat éjszaka a szel-
lőztetés miatt, vagy többen utaznak el 

nyaralni a családjukkal és ilyenkor a 
postaládában összegyűlt új-

ságok mind jelzésként 
szolgálnak a bűnö-

zőknek. Kérjük meg 
szomszédjainkat, 
hogy ürítsék ki pos-
taládánkat és figyel-

jünk mi magunk is a 
helyes szellőztetésre és 

mások értékeire!
Továbbra is várjuk a lakos-

ság megkeresését különböző 
feladatok elvégzésére, valamint 
a lakosság azon tagjait, akik szí-
vesen csatlakoznának kis közös-
ségünkhöz.

Polgárőr 
hírek

Mennyire ismered Úrhidát? játékos vetélkedő
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X. Úrhida Napok
2012. augusztus 10-11-12.

Programterv

2011. augusztus 10. 
(péNtek):

Tájház:
18:00 - Megnyitó

Képzőművészeti kiállítás

Levente tér:
20:00 -  EVM együttes műsora

23:00 - Disco

2011. augusztus 12. 
(vasárNap):

Futballpálya: 
10:00 - Póni Klub Regionális
            Minősítő verseny

2011. augusztus 11. (szombat)

Futballpálya:
8:00 - XIII. Úrhida Vándorkupa futballtorna

Levente tér:
VII. Úrhidai Csülök fesztivál

Főzőverseny /mindegy mit, csak csülökből/

Játékos vetélkedők, Toldi verseny

13:00 - Ebéd, 

14:00 - Díjátadás

10:00 -tól Egészségügyi szűrővizsgálatok az
                 orvosi rendelőben!

Hagyományőrző Sátor (Jurta)
12:00 - XV. Kistérségi Nyugdíjas találkozó

15:00 - Fantázia együttes műsora

18:00 - Tehetséges fiataljaink bemutatkozása

20:00 - Sipos F Tamás műsora

21:40 - Gót Hastánccsoport műsora

21:00 - Szega & Frédo műsora

22:00 - Tűzijáték

22:00 - Pálya bál kifulladásig. 

Egész nap ingyen légvár a gyerekek részére!
Úrhida Napok, 2011
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Felelős kiadó: Black Werk Nyomda Kft. - Úrhida, Zrínyi u. 10.
Szerkesztőség: Úrhidai Polgármesteri Hivatal, 8142 Úrhida, Kossuth L. u. 66., Telefon/fax: 06 22 364 514

Nyomdai munkák: Black Werk Nyomda Kft.

A Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási rendje:  
Hétfô: 8.00-12.00 és 12.30-15.30  
Kedd: nincs ügyfélfogadás 
Szerda: 13.00-17.00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8.00-11.00
Tel./fax: (22) 364-514

A polgármester fogadónapja:
Ügyfélfogadási idôben
Tel.: (22) 588-111

A jegyzô fogadónapja:
Ügyfélfogadási idõben
Tel.: (22) 364-514

Falugazdász fogadónapja:
Balázsik Zsófia
Hétfô: 8.00-10.00
Tel.: (30) 698-9103

Gyermekjóléti szolgálat 
ügyfélfogadási rendje:
Dániel Dóra
Az úrhidai polgármesteri hivatalban:
Szerda 08.00-10.00
Tel.: (22) 364-514
Székesfehérvár, Tolnai u. 10. sz. alatt:
Csütörtök: 12.00-16.00 óráig
Tel.: (22) 202-400

Védônô rendelési ideje:
Soósné Fekete Éva
Tel. : 22/786-626,   30/225-8848
Tanácsadás: 
Várandós: kedd - 08.00-10.00 
Gyermek: kedd - 10.00-12.00
Fogadóóra: szerda - 08.00-10.00 

Gyermekorvos rendelési ideje:
Dr. Fülöp Edit
Tel: 30/ 9025-227
Rendelési idô:   
hétfô: 11.30-12.30 
csütörtök: 11.00-12.00 
Tanácsadás:  
szerda: 10.30-11.30 

Városkörnyéki ügyelet:
Orvosok Háza
Székesfehérvár, Seregélyesi út 17.
Tel.: (22) 501-220

Családsegítô szolgálat 
ügyfélfogadási rendje:
Szoboszlay Renáta
Az úrhidai polgármesteri hivatalban:
Hétfô: 10.00-12.00 óráig
Tel.: (22) 364-514
Székesfehérvár, Sütô u. 12. sz. alatt:
Péntek: 08.00-13.00 óráig
Tel.: (22) 202-400
Háziorvos rendelési ideje:
Dr. Bíró János
Tel:  20/8236-457;  22/786-886
Rendelési idô:  
Hétfô: 08.00-12.00
Kedd: 14.00-18.00
Szerda: 08.00-11.00
Csütörtök: 13.00-16.00
Péntek: 08.00-11.00
Várandós tanácsadás bejelentkezés 
alapján kedd: 12.00-14.00

Fogorvosi szolgálat: 
(Szabadbattyán)
Dr. Kis Piroska 
Tel.: (22) 362-612
Hétfô: 7.00-13.00 óráig
Kedd: 13.00-19.00 óráig
Szerda: 13.00-19.00 óráig
Csütörtök: 13.00-19.00 óráig
Péntek: 7.00-13.00 óráig

Fogorvosi ügyelet:
Tel.: (22) 502-140
Munkanapokon:
16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig
Hétvégén: 
az utolsó munkanap 16.00 órától az 
elsô munkanap reggel 8.00 óráig

Állatorvosi szolgálat:
Dr. Somogyi Lajos 
Tel: (22) 363-117
Szabadbattyán, Széchenyi u. 16/a.

Gyógyszertár nyitva tartás:
Hétfôt-csütörtök: 9.30-18.00 óráig
Péntek:  9.30-16.00 óráig
Tel: (22) 789-195

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

A posta nyitva tartása:
Hétfô-péntek: 08.00 - 12.00 óráig
                     12.30 - 16.00 óráig
Szombat: zárva
Tel.: (22) 362-208

E.ON Észak-dunántúli 
Áramszolgáltató Zrt.
Gyôr, Kandó Kálmán út 11-13.
Ügyfélszolgálat: 06-40-220-220
Hibabejelentés: 06-80-533-533
Közvilágítás hibabejelentô: 
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 idô:
Hétfô: 13-00-15.00 óráig
Szerda: 8.00-12.00, 13.00-18.00
Péntek: 8.00-12.00

Lakossági Szennyvízszippantás:
ÓZON KFT. Szfvár. Várfok u 1
Tel: 22/ 315-307, 505-320

Segélyhívók: 
 Rendôrség: 107
 Tûzoltók: 105
 Mentôk: 104

K Ö Z Ö N S É g S Z O L g Á L A T

   Hirdessen az 
Úrhidai Hírekben!

   1/1 oldal 10.000 Ft
   1/2 oldal   5.000 Ft
   1/4 oldal   3.000 Ft
   1/8 oldal   2.000 Ft

Bruttó áron

Hirdetésfelvétel: 
Polgármesteri hivatalban


