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Úrhidai Hírek
az úrhidai önkormányzat kiadványa

Önkormányzati Hírek

Tisztelt Úrhidai Polgárok!
Mint bizonyára Önök is tapasztalhatták, a képviselő-testület fontos feladatának tekinti a környezetvédelem és fenntartható 
fejlődés irányába mutató fejlesztések megvalósítását, ilyen irányú képzések támogatását. A bennünket körülvevő környezeti 
és természeti rendszerek megóvása, és körültekintő fejlesztése, az emberi életminőség javításának egyik alapfeltétele, és 
egyben a fenntartható gazdasági és szociális fejlődés meghatározó tényezője.
A korábbi években is nagy hangsúlyt fektetünk köztereink rendezésére, fejlesztésére. 2007-ben a civil szervezetekkel kö-
zösen szerveztünk tavasszal és ősszel fásítási akciót. Először a Petőfi utcai park, majd a bekötőút fásítását végeztük. Az idei 
évben úgy gondoltuk, hogy folytatnánk a fásítást, illetve a fenntartási munkákat. Kossovics András helyi kertépítő mérnők 
tervei alapján szeretnénk a futballpálya parkosítását, fásítását elkezdeni.

A településen működő civil 
szervezetekkel, intézmények-
kel (iskola, óvoda) faültetést és 
a Petőfi utcai parkban található 
fa bútorok, játékok festésére kö-
zösségi munkát szervezünk.
Várjuk azon személyek jelentkezését, 
akik szívesen részt vennének a faülte-
tésben, illetve a festési munkálatokban. 
A fásítás a futballpályán, a Tájháznál és 
a temető hátsó részén található parko-

lóban történik, 35 
– 35 db. platán 
és nyírfa kerül te-
lepítésre. Az ön-

kormányzat és az 
„Úrhidáért Egyesület” által 
vásárolt fák örökbefogadásá-
ra, illetve ültetésére, valamint 
a festési munkára jelentkezni 
hivatali időben, a következő 
elérhetőségeken lehet. 

Telefon: 
06/22/364-514

E-mail: 
polgarmester@urhida.hu

A közösségi munka ter-
vezett kezdési időpontja: 

2012. április 14. 
szombat 8 óra 

Gyülekező: 
a Tájháznál

A környezettudatos 
életmód megismer-
tetése érdekében, 
2010-ben, LEADER 
pályázat keretében az iskola alapítvány-
nyal közösen „Négy évszak Úrhidán” 
címmel a környezeti neveléssel kapcso-
latos képzésre nyertünk támogatást. A 
képzés során sok egyéb más fontos in-
formáció mellett a résztvevők megismer-
kedhettek a komposztálás rejtelmeivel. A 
gyakorlati ismeretek elsajátítása végett 
még 2010-ben, közösen az Agóra Vidék-
fejlesztési Alapítvánnyal a fenntartható 
életmódot és fogyasztási lehetőségeket 

népszerűsítő mintapro-
jekt megvalósítására 
nyújtottunk be pályá-

zatot (KEOP – 6.2.0/A 
/09-11), mely szintén támogatásban ré-
szesült.
A nyertes pályázati konstrukció kere-
tében lehetőség nyílik településünk 60 
családja számára biztosítani a környe-
zettudatos életmód elterjesztését, a 
komposztálás feltételeit. A projekt során 
számukra ingyenesen rendelkezésre bo-
csátunk két komposztládát, és lehetősé-
gük lesz díjmentesen igénybe venni egy 
aprítógépeket. A lakosok egy gyakorlati 

képzésen vesznek részt, ahol elsajátítják 
a helyes komposztálás alapjait.

FÁSÍTÁS

KOMPOSZTÁLÁS

Településünk évek óta 
aktívan részt vesz a 
Föld Napi környezetvé-
delmi megmozduláson. 
Ennek a hagyománynak megfelelően az 
idei évben is szeretettel várunk minden 
tenni akaró lakost, aki ráér, és szívesen 
részt venne a rendezvényen. Találkozó 
április 23-án 8 órakor, az önkormányzat 

melletti fü-
ves terüle-
ten. 

Általános is-
kolánk diákjai a példamuta-
tás és az igényes környezet 
iránti elkötelezettségük kife-
jezéseképpen csatlakoznak 
a Magyar Közút által meg-

hirdetett, országos szemét-
gyűjtési akcióhoz.
Kérem a település lakossá-
gát, hogy április 22-23-án 
igyekezzenek egy kicsit 
nagyobb figyelmet fordí-
tani környezetük tiszta-
ságára, így csatlakozva a 
nap szellemiségéhez.

FÖLD NAPJA

www.urhida.hu
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A Közép-Duna Vi-
déke Hulladékgaz-
dálkodási rendszer 
tagönkormányzata-
ként, a Környezet és Energia Operatív 
Program KEOP-1.1.1 keretében szelek-
tív hulladékgyűjtő sziget létesítésére 
benyújtott pályázatunk támogatásban 
részesült.
A tervek szerint a Petőfi utcai játszótér 
parkolója melletti területen, még az idei 
évben, kiépül településünk második sze-
lektív gyűjtő szigete.
Érdemes elgondolkodni azon, hogy mi-
ért kell környezettudatosan élnünk a ter-
mészettel, Földünkkel összhangban. A 
mai életvitelünk tarthatatlan, már rövid-
távon is negatív következményekkel jár. 
Sajnos az elmúlt 2 évszázad rohamos 
technikai fejlődései során még nem fi-
gyelt fel az ember a környezet terhelé-
sére. A rengeteg hulladék, szemét, a lég-
körbe került anyagok szemmel látható 

változásokat okoztak. Ez a folyamat csak 
egyre erősebb lesz, ha azonnal nem vál-
toztatunk. Kis léptékben nem is érezhető 
a helyzet komolysága annyira, de globá-
lis méretekben gondolkodva már igen 
nagy a baj. 
A fenntartható fejlődés gondolata 1987-
től közismert. Ekkor tette közzé az ENSZ 
által felkért Környezet és Fejlődés Bi-
zottság Közös Jövőnk című jelentését. 
Ez a fenntartható fejlődést úgy határoz-
ta meg, mint „olyan fejlődést, amely úgy 
elégíti ki a jelenben élők szükségleteit, 
hogy az ne veszélyeztesse a jövő gene-
rációk, unokáink szükségleteinek kielé-
gítését.” A fenntartható fejlődés tehát 
a változó környezethez való alkalmaz-
kodás minőségi javulását jelenti, azt, 
hogy belátjuk: nem mi vagyunk a ter-
mészet urai, hanem részei vagyunk egy 

hatalmas egésznek, 
melyben ezek a részek 
egymásra vannak utal-

va, s egymást feltételezik 
hosszú távon.
A változtatás lehetősége a kezünkben 
van, éljünk vele!

Bognár József 
 polgármester

SZELEKTIV HULLADÉKGYŰJTŐ SZIGET

SZJA 1% felhívás!

Tisztelt adófizető lakosság!
Ezúton felhívjuk szíves figyelmüket, hogy közsé-
günkben, az idei évben, hat civil szervezet számára 
ajánlható fel a személyi jövedelemadó 1%-a. Kérjük 
Önöket, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel és támo-
gassák valamely szervezetet – belátásuk szerint – és 
ezzel településünket is.
 Tisztelettel:

BognárJózsef polgármester

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok mindenkinek az 
Önkormányzat dolgozói és a képviselő-testület nevében.

Bognár József polgármester

Tavaszvárás szép ünnepe

Úrhidai Tanulókért és Iskoláért Alapítvány 18490987-1-07 

Úrhidai Óvodáért és Óvodásokért Alapítvány 18497094-1-07 

Úrhidai Nyugdíjas Egyesület 18497537-1-07 

Barátság Klub 18483802-1-07 

Úrhidáért Kulturális és Szabadidős Egyesület 18498576-1-07 

Úrhidai Polgárőrség 18267990-1-07

A támogatható szervezetek az alábbiak:

Itt a tavasz, eljön végre  
közeleg a húsvét,  
minden gyermek kicsi szíve  
várja ezt már oly rég.  
 
Tudják hogyha jön a nyuszi  
lesz majd sok ajándék,  
sok - sok színes hímes tojás,  
csokinyúl és játék.  
 
Mennyi - mennyi vidám perc és  
mennyi csodás érzés,  
felszabadult gyermekkacaj,  
szeretet és féltés.  

Sok csillogó gyermekszemben  
csak örömöt látni,  
nyuszipajtás jó hogy itt vagy  
öröm téged várni.  
 
Elhozod a vidámságot  
a tavasz jön veled,  
kikelet lesz a szívekben  
s elűzöd a telet.  
 
Várja ezt már nagyon régen  
minden gyermek s felnőtt,  
a húsvét szép ünnepére  
eltűnnek a felhők.  

Tavaszvárás szép ünnepe  
húsvét újra itt van,  
megdobbantja a szíveket  
a bánat elillan.  
 
Tavasz lesz a szívekben is  
erre várunk régen,  
csak béke és szeretet lesz  
higgyünk a mesében!
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Tisztelt Ebtartók!

Az elmúlt hetekben megszaporodtak 
az ebek tartásával kapcsolatos bejelen-
tések. Alapvető kötelességünk a békés 
egymás mellett élés szabályait tisztelet-
ben tartani, azaz tartózkodni egymás 
szükségtelen zavarásától. Ezen együtt-
élési szabályok egyik legérzékenyebb te-
rülete az ebtartásra vonatkozó előírások 
betartása. 
Önkormányzatunk nem rendelkezik ál-
lattartási rendelettel, az állatvédelmi tör-
vény és egyes jogszabályok tartalmaz-
nak a kutyatartásra is érvényes általános 
alapelveket.

Egyre többen sétáltatják a településen a 
kutyájukat. Felhívom a figyelmüket, hogy 
közterületen csak olyan személy vezet-
het ebet, aki az eb irányítására, kezelésé-
re és féken tartására képes.
Közterületen az eb tulajdonosának biz-
tosítani kell, hogy az eb sem más állatot, 
sem embert harapásával ne veszélyez-
tessen! 

Ezúton hívom fel a kutyatartók figyel-
mét, hogy aki kutyáját 
a) a település belterületén felügyelet nél-

kül bocsátja közterületre, illetőleg kó-
borolni hagyja,

b) természeti vagy védett természeti 
területen, illetőleg vadászterületen – 
vadászat alkalmával a vadászkutya 

kivételével - póráz nélkül elengedi 
vagy kóborolni hagyja, 

c) az egyed jellemzően agresszív maga-
tartásának ismeretében szájkosár nél-
kül közterületen sétáltatja, 

d) belterület közterületén- kivéve az 
ebek futtatására kijelölt területet- pó-
ráz nélkül vezeti, 

e) aki kutyáját nem zárt helyen tartja, 
vagy nem helyez el a ház (lakás) bejá-
ratán a harapós kutyára utaló megfe-
lelő figyelmeztető táblát, 

az – függetlenül attól, hogy az eb meg-
harapott-e valakit vagy sem – szabály-
sértést követ el, melyért 30.000 Ft-ig 
terjedő pénzbírsággal sújtható. Aki a 
fent írt magatartással másnak nyolc 
napon belül gyógyuló sérülését okoz, 
ötvenezer forintig terjedő pénzbírság-
gal sújtható! 

Nyolc napon túl gyógyuló sérülés esetén 
már büntetőeljárás indul az eb gazdája 
ellen.Az eb által okozott anyagi kárt az 
eb tulajdonosa köteles megtéríteni. Az 
Önkormányzat a székesfehérvári gyep-
mesteri telep bevonásával szükség ese-
tén intézkedik a közterületen felügyelet 
nélkül kóborló ebek befogása végett. 
Az ismeretlen kutyákat elszállíttatom, a 
felismert ebek gazdáit 30.000 Ft-ig terje-
dő pénzbírsággal sújtom. 
Felhívom továbbá az ebtulajdonosok 
figyelmét arra, hogy minden, három 
hónapnál idősebb kutyát évente ve-

szettség ellen be kell oltatni. Aki, ezen 
kötelezettségének nem tesz eleget, sza-
bálysértést követ el, melyért 50.000 Ft-
ig terjedő pénzbírsággal sújtható! 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, 
hogy 2012 áprilisától a szabálysérté-
si eljárások elbírálása a Fejér Megyei 
Kormányhivatal hatáskörébe kerül át.  

Embertársaink egészségének megóvá-
sa miatt – valamint a fent írt jogkövet-
kezmények elkerülése végett - ezúton is 
felszólítok minden kutyatartót, biztosít-
sa, hogy ingatlanáról kutyája ne jusson 
ki, valamint az ebtartás fent részletezett 
szabályait a jövőben maradéktalanul 
tartsa be!
Amennyiben az eb bejut valaki ingat-
lanára, vagy egyéb módon zavarná a 
szomszédok nyugalmát, akkor birtokvé-
delmi eljárás kezdeményezhető az állat 
gazdája ellen. A birtokvédelmet, azaz 
a zavarás megszüntetését az érintettek 
a zavarástól számított egy éven belül a 
jegyzőtől, míg egy éven túl az illetékes 
bíróságtól kérhetik. A birtokvédelmi eljá-
rás kérelemre indul, 3.000 Ft illetékköte-
les eljárás.
Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét, 
és a szabályok maradéktalan betartását! 

Úrhida, 2012. április 2.
Boda Zsuzsanna

körjegyző

Cserépkályha, kandalló, kertikonyha téglakályha 
tervezése és teljes körű kivitelezése

Bemutatótermemben időpont egyeztetéssel megtekinthetőek felépített 
kályhák, csempeminták, színminták, kályhaajtók és egyéb kiegészítők.

www.bodnarkalyha.hu     Tel.: 06 30/5425-140   email:info@bodnarkalyha.hu                   
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Villamos szabadvezeték hálózatok biztonsági 
övezetének tisztántartása

Az elmúlt évben az EED Áramhálóza-
ti Zrt. Székesfehérvári Hálózati Régió 
üzemelési területén jelentős mértékű 
gallyazási munkákat végeztettünk. 

Tudjuk, hogy a lakosság többsége sze-
mében a gallyazási tevékenység negatív 
megítélés alá esik, mivel a fák akkor a 
legszebbek, ha természetes módon nő-
hetnek. Másrészt viszont az áramellátás 
biztonságának, színvonalának fenntar-
tására is közérdek, tehát a gallyazási 
tevékenység elfogadottsága, a megelő-
zés fontosságának tudatosítása csak 
közös erővel érhető el!

Néhány fontos érv:
A hálózatainkon történt üzemzavarok, 

hibák (áramkimaradások) többségét, 
még ma is nagy részben a vezetékekbe 
belenőtt illetve rádőlő fák okozzák!

Az üzemzavarok mellett életveszélyes 
helyzetek is keletkeznek a gondozat-
lan, vezeték közeli fák miatt. Az elmúlt 
évben az ország területén több súlyos, 
életveszélyes baleset, ill. sajnos halál-
eset is történt amiatt, hogy az erősára-
mú szabadvezeték hálózat áramveze-
tőit  körülvette, benőtte a növényzet, s 

ahhoz valaki fáramászás, ill. egyéb tevé-
kenység  közben hozzáért.

A lakosság, az Önkormányzat és az 
EON Hálózat közös érdeke a rendezett 
, ill. biztonságos állapot elérése és fenn-
tartása.

A törvényi háttér egyértelmű: a villa-
mos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. 
Törvény (rövidítve:VET), illetve a 
villamosmű biztonsági övezetéről szóló 
122/2004. (X.15.) GKM rendelet alapján 
a biztonsági övezet környezetében lévő 
fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdo-
nosa /kezelője köteles rendszeresen 
eltávolítani, ha azok a szabadvezeték 
biztonsági övezetének határát elérik.

Hogyan lehet ezen segíteni?
Megelőzéssel
Az EON Hálózat évente felhívásokat 

tesz közzé, mert úgy gondolja, hogy a 
gallyazással kapcsolatos panaszok elke-
rülhetők lehetnének,  ha a felhívásunk-
ban foglaltaknak – a fák benövését meg-
akadályozva –  az érintett tulajdonosok/
kezelők időben eleget tennének! Ezért 
is utaltunk az előzőkben arra, hogy ha 

az ingatlantulajdonosok a saját ízlésük 
szerint elvégeznék a gallyazást, nem 
kellene aggódnunk az áramszolgáltatás 
biztonsága miatt.

Környezettudatos fatelepítéssel
A 122/2004. (X.15.) GKM rendelet 

arról is rendelkezik, hogy a vezetékek 
mentén (villamosmű biztonsági öve-
zetében) nem lehet olyan növényzetet 
telepíteni (vagy fenntartani), amely za-
varja a hálózat üzembiztos működését.  
Ha az ingatlantulajdonos olyan fák ülte-
tésére telepítésére törekszik, ami végső 
fejlettségi állapotában nem éri el a 
légvezetéket (pl. gömbkőris vagy kis 
méretű gyümölcsfák), akkor ő maga és 
az elosztó hálózat kezelője is mentesül 
a gallyazás gondjától!

Kérjük megértésüket, nem öncélú 
pusztításról, hanem biztonságtechni-
kai, élet- és vagyonvédelmi okokból 
szükséges, elengedhetetlenül fontos 
tevékenységről van szó!

 Fodor Ferenc
területi referens

TACHOGRAF ILLESZTÉS, 
JAVÍTÁS, ADATLETÖLTÉS

   06-20-922-2-229
   06-20-334-9956

AUTÓMENTÉS
0-24 óráig

Az egész ország területén 1 órán belül
Úrhidaiaknak jelentős kedvezmény

 06-20-200-30-30

LAKÁS, KÖTELEZŐ ÉS 
CASCO BIZTOSÍTÁS

     06-20-20-80-500; 06-20-922-2-220
       22-502-730
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ÓVODAI ÉLETÜNK
Február elején második alkalommal 

rendeztük meg a „Mackó kiállításun-
kat” a gyermekek által hozott kedvenc 
mackókból.

Február 9-én elégettük udvarunkon 
a kiszebábot, versekkel, mondókákkal 
elűztük a telet! Február 10.-én délelőtt 
hagyományos óvodai „Farsangi Mulat-
ság”-ot tartottunk sok-sok ötletes, szép 
jelmezzel.

Február 21.-én három óvodapeda-
gógus kolléganő vett részt méréssel 
kapcsolatos  DIFER továbbképzésen, 
Budapesten, amely mérés szükséges a 
minőségirányítási programunkhoz.

A pedagógusok, szülők is teljesebb ké-
pet kapnak a gyermekek fejlődéséről a 
DIFER vizsgálat által, melyet szeretnénk 
alkalmazni munkánk so-
rán.

Február 24.-én az is-
kolásokkal közösen te-
kintettük meg Kisteleki 
művész úr előadásában 
a „Kiskakas gyémánt 
félkrajcárja” című mese-
előadást.

Március elején cso-
portonként szülői érte-
kezletek, fogadóórák 
zajlottak. Tájékoztattuk a szülőket a tava-
szi programokról, óvodai tevékenysége-
inkről, gyermekeik fejlődéséről.

 Március 21-én tartottuk „Ovi-váró” ját-

szódélutánunkat, melyre a leendő óvo-
dásokat várták az óvó nénik : Gini néni 
és Szilvi néni. Amíg a gyerekek játszot-
tak, ismerkedtek az óvodával és a leen-
dő óvó nénikkel, a szülők is tájékoztatást 
kaptak intézményünkről. Örömmel vet-
tük, hogy nagyon sokan eljöttek, érdek-
lődtek intézményünk iránt. További in-
formációkat a beiratkozáskor kérhetnek 
illetve a honlapunkon találnak meg; 

www.ovoda.urhida.hu
Március 22-én a Víz Világnapja alkal-

mából készültünk sok-sok alkotással, 
rajzzal a gyermekekkel együtt.

Március 22-én a Szülő Klub előadó-
ja segítette szakmai nevelő munkánkat 
szakértő tanácsaival.

Március végén a Szülői Szervezet ülé-
sezett, megbeszélte a tavaszi programo-
kat, feladataikat.

Óvodai beiratkozás ideje: 
március 27-29.
Az óvoda hároméves kortól a tankötele-

zettség kezdetéig fogadja a gyermekeket.
A fent jelzett időben a 2009. december 

31-ig született gyermekek írathatók be.
Előjegyeztethetők azokat a kisgyer-

mekek, akik 2013. május 31-ig betöltik 
a 3. életévüket.

Továbbá kérjük, hogy az eddig még 
óvodába nem 
járt ötéves 
gyermeket is 
szíveskedje-
nek beíratni, 
t e k i n t e t t e l 
arra, hogy a 
gyermek ab-
ban az évben, 
amelyben be-
tölti az ötödik 
életévét, az 

óvodai nevelési év első napjától kezdődő-
en az óvodai nevelés keretei között folyó, 
iskolai életmódra felkészítő foglalkozáso-
kon köteles részt venni.

Beíratáshoz szükséges:
- Szülő lakcímének igazolásáról szóló 

hatósági igazolvány (személyi iga-
zolvány vagy lakcímkártya)

- A gyermek egészségét, fejlettségét 
bizonyító gyermekorvosi igazolás

- a gyermek születési anyakönyvi kivo-
nata 

- TAJ kártya

Óvoda telefonszáma: 22/364-518, 
ahol további információ kérhető!

Április 5.-én délelőtt óvodai Húsvéti 
programokat szervezünk a Tájházban ál-
latsimogatóval, az óvoda udvarán pedig 
a nyuszi által elrejtett ajándékkeresést.

Április 5.-én /csütörtökön/ 16 órától a 
Közösségi Házban rendezzük meg az 
óvodások Nyuszi-buliját, melyen szere-
tettel várunk minden érdeklődőt! Óvo-
dás csoportjaink tavaszi – húsvéti műsor-
ral készülnek a bulira.

Április 7.-én / szombaton/ 20 órai kez-
dettel Jótékonysági Felnőtt Bált szerve-
zünk az óvoda javára, szeretettel várunk 
mindenkit! Az óvodában és Háden Do-
rinánál lehet asztalt foglalni és pártoló-
jegyet vásárolni! A bevételt udvari já-
tékeszközökre, kirándulásokra kívánjuk 
fordítani.

Intézményünk 2012-ben ünnep-
li fennállásának 25. évfordulóját, ez 
alkalomból „Jubileumi Hetet” terve-
zünk, április 16–20. között  

Programok:
hétfő: 
  - egészségnap
  -  10 órától  „zumbázás” az udvaron
kedd:
  - egészségnap
  -  lovaglás
  -  tánctanulás az úrhidai fiatalokkal
szerda:
  -  légvár
  -  arcfestés
csütörtök: 
  -  nevelés nélküli munkanap
  -  szakmai előadás az óvodapedagógu-

sok részére
péntek: 16 órától születésnapi műsor

Egész héten az egészséges életmód-
dal kapcsolatos programjaink lesznek és 
a Föld Napja alkalmából virágokat, fát 
ültetünk. Szívesen fogadunk felesleges 
virágpalántákat, magvakat!
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Tervezzük a zöldség kiskert kialakítását 
az idei tanévben is!

Április 27.-én Áprily Géza Tavaszkö-
szöntő műsorával vendégeskedik majd 
nálunk.

Májusban elsőként az Anyák napi mű-
sorok következnek, csoportonként:

május 08. Katica /kis/ csoport
május 09. Süni /középső/ csoport
május 10. Margaréta /nagy/ csoport

Májusban tervezzük a csoportos kirán-
dulásokat is.

Úticéljaink között szerepel a Kunos lo-
varda, a  Soponyai Ökocentrum  és a Pá-
kozd-Sukorói Arborétum.

Május végén a  „Kihívás Napjára” ké-
szülünk.

Május 25-én óvodásaink számára Gyer-
meknapot szervezünk.

Június 1-én és 8-án tervezzük évzáró 
műsorainkat.

Továbbra is gyűjtjük a papírhulladékot 
és a PET palackot, az óvoda oldalában 
található konténerekbe és zsákba!

ALAPíTVÁNyuNK 
2011. ÉV MűKÖDÉSE:

Az év elején 2 db mikro hifi berende-
zést vásároltunk két csoportba, június-
ban a tűzoltó laktanyába látogattak el 
nagycsoportosaink, a buszköltséget az 
alapítvány finanszírozta, augusztusban 
165.000 Ft értékben 20 db műa. fekte-
tő, lepedő és tároló beszerzésére került 
sor.

Novemberben vásároltunk aszaló gé-
pet, fejlesztő játékokat karácsonyra 
mindhárom csoportba.

Óvodánk 25 éves és a foglalkoztatók-
ban a bútorok, polcok, szőnyegek, szek-
rények nagy része cserére szorul, mivel 
funkciójuknak nem felelnek meg, ezt a 

célt is szeretnénk alapítványunk által tá-
mogatni, hogy a gyermekek méreteiknek 
megfelelő, esztétikus, egészséges kör-
nyezetben nevelkedhessenek. 

Szükséges a jó minőségű játékok, esz-
közök beszerzése a meglévők folyama-
tos cseréje. Ezért a bútorokat lecseréltük 
a két régi csoportban is – így minden 
csoportban esztétikus új bútorok várják 
a kicsiket.

Az Nemzeti Civil Alapprogram pá-
lyázatot írt ki alapítványok működésére, 
amelyen 63.000.-Ft támogatásban része-
sültünk: 6 db szék, 1 db fényképezőgép, 
és duó telefonkészülék vásárlására fordí-
tottuk a pályázati támogatást. 

A 2010. évi felajánlott adó 1% 
342.000 Ft volt, amit ezúton is köszö-
nünk minden támogatónknak!

Kérjük, támogassák alapítványunkat, 
amelynek célja továbbra is, hogy az 
óvodánkba járó gyermekek minél jobb 
óvodai tárgyi körülmények között nevel-
kedhessenek, minél több programban 
vehessenek részt a gyerekeink!

2012-ben szeretnénk udvari játékainkat 
bővíteni újabb csúszdával, padokkal, ivó-
kúttal, egyéb játék eszközökkel, amihez 
várjuk szíves felajánlásaikat, támogatása-
ikat!
Adószám: 18497094-1-07 
Bankszámlaszám: 2900075-10500666

Az 1% felajánlása nem kerül semmibe 
sem, de nagyon sokat segít! Sajnos 10 
adózóból mindössze 4 él a befizetett adó 
1%-ának nonprofit szervezetek felé törté-
nő felajánlással. 

Segítsen Ön is az 1% gyűjtésében! 
Köszönjük!

    
 Szalainé Bozsák Szilvia

intézményegység-vezető

Úrhida felső részén a 
Petőfi utca 134. szám alatt 

nyugodt csendes környezetben, 
öszközműves utcában, 

40 m-es utcafronttal, megosztható 
6634 m2-es építési telek eladó.

Irányár:  10 millió forint

Érdeklődni a Polgármesteri Hivatalban és a 
20/ 9417-466 telefonszámon lehet

Eladó építési telek!

Polgárőr 
hírek

Beköszöntött az új esztendő, amit új 
tervekkel és reményekkel vártunk. De 
ez az esztendő egyben a legnagyobb 
fordulópontot is jelentheti polgárőrsé-
günk eddigi történetében. Az új polgár-
őr törvény új utat, új feladatokat jelöl ki 
számunkra! Minden új előtt azonban le 
kell zárni a régit. Tehát itt az idő, hogy 
végezzünk egy kis számvetést:

2011-ben 3026 óra szolgálatot teljesí-
tettek a polgárőreink, ez legalább hat 
millió Ft (!) értékű munkát jelent, ennyit 
tettek a község asztalára. Mindez egy 
fillérbe sem került, tehát a polgárőrség 
jó befektetés. Jól alakult a rendőr-pol-
gárőr közös szolgálati órák száma is. Ez 
358 óra volt a múlt évben.

Az eredményeket mindig közösen, 
egymást becsülve és tisztelve érték el. 
Az előző év legnagyobb eseménye az 
új polgárőr törvény elfogadása, amely 
szabályozott viszonyokat teremt, és 
örömmel állapíthatjuk meg, hogy a pol-
gárőreink csaknem 100 százaléka már 
most megfelel a törvényi követelmé-
nyeknek! A törvény egyértelműen meg-
határozza a Polgárőrség fogalmát és a 
szervezet alaptevékenységeit.

Az Úrhidai Polgárőr Egyesület minden 
tagja nap mint nap tanúbizonyságot 
tesz felkészültségéről, elkötelezettségé-
ről, és a lakosság érdekében tett önzet-
len tevékenységéről. 
A polgárőrség ma már közösségformá-
ló, megkerülhetetlen, közbiztonságot 
segítő szervezet, a rendőrség fontos 
stratégiai partnere.
Végezetül itt is szeretnénk köszönetet 
mondani valamennyi polgárőrnek a 
2011. évi munkájukért, külön kiemelt 
köszönet illeti családjaikat, akiktől „el-
veszik” a szolgálatban, a közösség ér-
dekében töltött időt.



Úrhidai Hírek 7

ISKOLÁNK HírEI
Előző számunk óta eltelt időszakban az 
ÁMK Géza Fejedelem Általános Iskolánk-
ban a következő események történtek.

A decemberi adventi készülődésre ter-
vezett, az előző számban ismertetett 
programjaink, a kézműves foglalkozá-
sok, mikulás ünnepség, mikulásbál, báb-
színház sikeresen megvalósultak Kál-
mánné Szerényi Judit szervezésében.
December 19-én délután hagyományos 
karácsonyi ünnepségünket tartottuk a 
falunknak. Meghitt karácsonyi ünnepsé-
günket Kálmánné Szerényi Judit és Bog-
nár Andrea szervezte nagy odaadással.

Január 9-én a 8. osztályosok számol-
tak be tudásukról matematikából és 
magyarból a próbafelvételi vizsgán ke-
vésbé eredményesen szereplők, és már 
január 13-án zártuk az első félévet. A fél-
évi tanulmányi átlageredmények meg-
közelítőleg megegyeznek a tavalyival. 
Bukások száma most magas volt, 9 fő 
kapott elégtelen osztályzatot.
Január 26-án, február 23-án ismét tar-
tott Fekete Józsi bácsi környezetvédelmi 
szakkört „Beszélgetés a környezetről” 
címmel, ahol gyermekeink nagy lelkese-
déssel vettek részt.

2011. májusi országos kompetencia-
mérés eredményét megkaptuk, ami 
szerint minden osztályunk mindkét tan-
tárgyból a községi iskolák átlagát jóval 
meghaladta, és a városi iskolák átlagát is 
megelőztük a 8. osztályos szövegértés 
kivételével. 

Kompetenciamérés eredménye 2011:

Az előzetes tájékoztatások szerint 
ebben az évben három alkalommal 
tartottunk foglalkozást a leendő első 
osztályosoknak, az előző szám óta feb-
ruár és március 6-án tavaszköszöntő és 
farsangi készülődés címmel. Ezen kívül 
január 25-én délelőtt a nagycsoportos 
óvódások meglátogatták az első osz-
tályt is, ahol ismerkedhettek az iskolá-
sok életével.

Február a farsang jegyében telt. Február-
ban két alkalommal (2-án és 9-én) délután 
szervezett a hónap felelőse Lencsésné Ka-
ti néni farsangi és Valentin napi kézműves 
délutánt. Február 9-én a Lotz János me-
gyei szövegértési és helyesírási versenyen 
Filkorn László eredményesen szerepelt, a 

13. helyezést érte el.
10-én hagyományos 
gyermekfarsangi bálun-
kat tartottuk, ahol az 
egyéni jelmezes ver-
senyben első helyezet-

tek: Szalay Alexandra gólya, Estelecki 
Mercédesz hőlégballon, Soós Benedek 
Sándor spagettis asztal jelmezében és 
az 5. osztály bennszülöttnek öltözött 
csoportja. Második helyezést ért el 
Estelecki Balázs múmia és Kokavecz Ri-
chárd hastáncosnő maskarájában. Har-
madik helyezést szerzett Pallag Zora 
leopárdként és Bodnár Borka tenge-
részlányként.
 A felnőttek farsangi bálját február 11-
ére terveztük, de az előzetes igényfel-
méréskor mutatkozó alacsony résztve-
vőszám miatt a bált idén sem rendeztük 
meg.
Február 14-én, Valentin napon szerel-
mes üzeneteket lehetett leadni Kati né-
ninél, aki a címzetteknek közvetítette. 
Tizenhatodikán Activity versenyt ren-
deztünk. Két kategóriába hirdettük meg 
a versenyt, az alsóban Kossovics Lili, 
Kubik Zsolt és Németi Sámuel csapata 
nyert, míg a felsőben Balogh Dóra, Csá-
szár Elena és Hegedűs Jázmin csapata 
volt a legeredményesebb.
Február 22-én az 1-3. órában tartottuk 
hagyományos nyílt napunkat, ahol saj-
nos a vártnál kisebb érdeklődés volt. 
Huszonnegyedikén az alsósok Kisteleki 
Zoltán előadásában láthatták A kiskakas 
gyémánt félkrajcárja című darabot.
Március hónapja programját Szabó 
Gyöngyi tanárnő szervezi. A hónapban 
a hagyományokhoz híven logika ver-
senyt rendezünk és Victor Vasarely rajz-
pályázatot írtunk ki. A rajzok iskolánk 
folyosóján megtekinthetőek. 
Március 14-én az elmúlt évek hagyo-
mányaihoz híven a március 15-i forra-
dalomról nem ünnepség formájában, 
hanem rendhagyó nap keretében em-
lékeztünk meg Kálmánné Szerényi Judit 
és Bognár Andrea tanárnők szervezé-
sében. Az utolsó két tanítási órában, 10 
órától az alsós és felsős négy-négy cso-
portunknak felváltva négy-négy helyszí-
nen szerveztünk programokat.

Az alsós programok: nem-
zeti színű szendvics készí-
tés, huszár hajtogatás, iro-
dalmi, történelmi fejtörő, 
nemzeti dal tanulása, 128 
db-os puzzle kirakása és 
huszár csákó készítése. A 
felsős állomások: kokárda 
hajtogatás, irodalmi kvíz, 
történelmi totó, plakát ké-
szítés.

2010/2011 
tanév

iskolánk 
átlaga

községi 
iskolák 
átlaga

városi 
iskolák 
átlaga

országos 
átlag

matematika 
6. évfolyam 1480 1437 1469 1486

szövegértés 
6. évfolyam 1450 1408 1447 1465

matematika 
8. évfolyam 1587 1550 1577 1601

szövegértés 
8. évfolyam 1530 1513 1554 1577
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A „Jeles napok a hagyományok tükré-
ben” címmel a II. Rákóczi Ferenc Álta-
lános által meghirdetett háromfordulós, 
levelezős megyei csapatversenyen 3. 
helyezést értek el a 4. osztályosaink Sza-
lainé Cseh Katalin felkészítő tanítónk 
vezetésével. A csapattagok: Kossovitcs 
Lili, Soós Benedek, Kubik Zsolt, Suha 
Alexandra. 
Március 20-án délután körzeti mezei 
futóversenyen vettek részt tanulóink 
Székesfehérváron, ahol Magyar Gábor 
első, míg Kokavecz Richárd ötödik he-
lyezést ért el, így a megyei versenyre 
továbbjutottak.
Március 30-án délután Gyöngyi néni 
vezetésével Budapestre a Csodák pa-
lotájába tervez látogatást különbusszal 
az érdeklődő tanulók és hozzátartozóik 
részére. A Csodák palotájában az állan-
dó kiállítás mellett hőtani kísérleteket 
láthatnak a programban résztvevők.
Március 27-28-án 8-15.30-ig hirdettük 
meg a beiratkozást a leendő elsősök-
nek. Kérjük, aki ezt az időpontot elmu-
lasztotta az haladéktalanul tegye meg 

pótlólagosan. Beiratkozásra kötelezet-
tek Úrhida község közigazgatási terü-
letén 6. életévüket 2012. május 31-ig 
betöltő gyermekek. 

Várható programjaink:
• április 4-én délelőtt fordított napot ren-

dezünk
• április 5-9-ig tart a tavaszi szünet
• április 4-én délután 16 órától tartan-

dó Ki mit tud rendezvényünkre min-
den érdeklődőt szeretettel várunk

• április 23-án a Föld napja alkalmából 
hulladékgyűjtési akcióban veszünk 
részt

• május első hetében anyák napi ünnep-
ségek osztályonként

• május 23-án Sportnap, Kihívás napja
• május 29-én 7-8. osztály vizsgajellegű 

beszámolója magyarból és matemati-
kából

• június 2-án, szombaton délelőtt iskolai 
gyermeknapot szervezünk

• június 12-én alsós tanulmányi kirándu-
lás, június 13-án, felsős tanulói kirándu-
lás, és egyben az utolsó tanítási nap

• tervezett utolsó tanítási napunk június 
13 (szerda)

• június 15-én 17 órától ballagás és tan-
évzáró ünnepség.

Elektronikai hulladékgyűjtést hirdettünk 
meg a faluban. Az iskola Kossuth utca 
felőli udvarába április 2-án 17.30-ig vár-
juk a feleslegessé vált elektronikai esz-
közöket. Ezen kívül tájékozatok minden 
falubeli lakost, hogy iskolánkba egész 
évben lehetőség van használt elemek 
gyűjtésére a kihelyezett tárolóedénybe. 
Kérem, hogy tanulóinkkal küldjék be a 
veszélyes hulladéknak számító elhasz-
nálódott elemeket.

Az Úrhidai Tanulókért és Iskoláért 
Alapítvány a tavalyi évben kapott 1%-
os felajánlásból az előző évekhez ha-
sonlóan az év végi tanulmányi kirán-
dulásokat támogatta 1500 forinttal 
tanulónként. 
Ezen kívül alsósaink 2011 decembe-
rében Budapestre az Elevenpark Ját-
szóházba kaptak ingyenes belépőket, 
alapítványunk pedig az útiköltségü-
ket biztosította. A felsősöknek pedig 
2012. április 24-én tervezünk kenutú-
rát a Velencei-tavon. Alapítványunk 
adószáma: 18490987-1-07, melyre az 
1%-os felajánlásokat megtehetik az 
előző évekhez hasonlóan. Előre is kö-
szönettel:

Liedermajer Heléna 
tagintézmény-vezető

Egyházi Hírek
Szentmisék rendje templomunkban 

Március 24. szombat du. fél 6 óra 
Április 1. vasárnap r. 8 óra

Nagyhét
Április 5. Nagycsütörtök du. fél 5 óra

Április 6. Nagypéntek du. fél 5 óra
Április 7. Nagyszombat du. fél 5 óra

Április 8. Húsvétvasárnap Igeliturgia r. 8 óra
Április 9. Húsvéthétfő Igeliturgia r. 8 óra

Április 15. vasárnap r. 8 óra
Április 21. szombat du. fél 7 óra

Április 29. vasárnap r. 8 óra 

Imaórák minden pénteken du. 5 óra

Bérmálás
   A bérmálás szentséget május 12-én, szombat délután 16-kor, Spányi An-

tal Megyés püspök úr szolgáltatja ki a bérmálkozóknak szentmise kereté-
ben, az úrhidai Nagyboldogasszony templomban.

VÁLLAKOZÁSOK  

FIGYELEM!

Akarja Ön 

csökkenteni a 

költségeit?

Telefon: 
06/70/361-2994   
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Január 6.: A Közössé-
gi Ház könyvtár terme 
adott otthont, egy köny-
ves délutánnak, mely-
nek célja az volt, hogy 
minél több fiatallal meg-
szerettessük az olvasást. 
Az ellátogatók elhoz-
hatták magukkal a ked-
venc versüket, vagy egy 
általuk kedvelt könyvből 

kiválaszthattak egy részletet, melyet felolvastak egymásnak.

Január 14-én, Egészségünkre! 
címmel Sólyomné Fehérvári Bri-
gitta tartott egy előadást, a test-
mozgás fontosságáról illetve a 
helyes táplálkozásról. Különféle 
edzési lehetőséget pl. a Hot Iron 
tulajdonságait is ismertette a ren-
dezvény folyamán. A belépő az 
eseményre egy darab gyümölcs 
volt, melyekből az előadás végén 
közösen készítettünk gyümölcs-
salátát, ezt követően pedig egy 
kötetlen beszélgetés alakult ki.

Január 20.: Az ellá-
togató gyerekek egy 
kézműves foglalko-
záson vehettek részt 
ezen a napon. 
A közelgő farsangra 
készítettünk színes 
maszkokat, illetve szí-

nes papírból keltettünk életre egy farsangi bohócot.

Február 2.: A Neve-
lési Tanácsadó szak-
embere, Nemesné 
Somlai Gitta tartott 
előadást a Szülő Klub 
tagjainak. Az átbe-
szélt témák között 
szerepelt, az olvasás 
hiánya a fiatalok körében, illetve az internet használatának 
veszélyei.

Február 4-én a Közösségi Ház-
ban farsangi játszóházat tar-
tottunk. A gyerekek szebbnél 
szebb jelmezekben érkeztek. 
Beszélgettünk a farsangi nép-
szokás eredetéről, jellemzőiről, 

verseket, dalokat tanultunk. A picik kézműves foglalkozáso-
kon és ügyességi játékokon vehettek részt.

Február 9-én, a Telehá-
zunkban ismét szakkört 
tartottunk. Ezeken a 
programokon az elláto-
gatókkal különféle szá-
mítógépes, internetes 
trükköket, ismereteket 
sajátítunk el. 

Február 11.: Az úrhidai fiata-
lok kedvelt időtöltése a Kö-
zösségi Házban a filmezés, 
melyeket általában különféle 
játékok, beszélgetések kö-
vetnek. Február 11-én ismét 
szerveztünk ezért egy filmes 
délutánt a lakosok számára. 

Február 17.: Mennyi-
re ismered Úrhidát? 
címmel műveltségi ve-
télkedőt indítottunk. 6 
csapat érkezett a meg-
mérettetésre, melynek 
során Úrhida múltját, 
jelenét, és jövőjét érin-
tő kérdésekre kellett 
megtalálniuk a helyes 
választ. A vetélkedő so-

rán a résztvevőknek a kreativitásukra is szükségük volt, hiszen 
különböző eseményeket el kellett mutogatniuk, illetve meg-
adott szavak felhasználásával Úrhidáról verset kellett írniuk.

Február 25.: Retro farsangi 
mulatságot adott otthont ezen 
a napon a Közösségi Ház. Az 
eseményre sokan eljöttek, sok 
ötletes jelmezt láthattunk. A 
jó hangulat egészen hajnalig 
tartott! Külön öröm volt szá-
munkra, hogy a bulira külön-

féle korosztályok érkeztek, és 
mindenki jól érezte magát.

Március 6-án a Közösségi 
Házban az ellátogatókkal ál-
lás lehetőségeket kerestünk 
az interneten, majd közösen 

Közösségi Hírek

Beszámoló a Közösségi Ház január- február-március havi programjairól

Háden Dorina
művelődésszervező

rovata
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Az idei év első 
cikkében egy újabb 
változásról számol-
hatok be Önök-
nek.   Egyesületünk 
a SO TO KARATE 
KAN KSE kivált az 
A.J.K.A-I. Hunga-
ry Szövetségből és 
csatlakozott a márci-
us 10-én megalakult Shotokan Dojok Szövetségéhez, melynek 
elnöke Rétlaki Gábor 6. Danos karate mester lett. Egyesületünk 
elnökét Soós Tamást az Ellenőrző Bizottság tagjává választot-
ták meg. A vezetőség tagjai már több hazai és nemzetközi ver-
senyen vettek részt és több eseményt szerveztek együtt, így hát 
reméljük a legújabb közös munkájuk is sikeres lesz. 

De ezt megelőzően is történtek már egyesületünk életében 
események. Február 18-án megrendeztük a szokásos farsan-

gunkat, amelyen 
ismét ötletesnél-
ötletesebb jelme-
zeket láthattunk 
a kis karatésaink 
bemutatásában. A 
jelmezes felvonu-
lást követően kü-
lönböző ügyességi 
játékok és karaoke 

parti teremtett remek hangulatot az önfeledt farsangozóknak. 
Majd ezt követően ismét meghívást kaptunk a székesfehérvá-
ri Budo Fest 2012 rendezvényre, ahol karatékáink egy színes 
bemutatóban mutathatták meg karate tudásuk fejlődését.

Március 25.-én Szczecinben rendezte meg a Klub Karate 
Bushikan a 8 nemzet 30 szövetségének 250 sportolóját fel-
vonultató versenyét a Polish Open 2012-t. Egyesületünk kép-
viseletében Soós Tamás nemzetközi bíróként és Varga István 
versenyzőként vett részt a rangos eseményen. A versenyen 
több korcsoportos EB 
és VB bajnok, vala-
mint helyezett, továbbá 
nemzetközi versenyek 
győztesei és helyezettei 
léptek tatamira. Ebben 
a nehéz mezőnyben fi-
atal versenyzőnk egyéni 
kata versenyszámban 
negyedik helyen, egyéni 
kumite versenyszámban 
pedig harmadik helyen végzett. A szervezés hiányosságai elle-
nére egy sikeres versenyen vagyunk túl, amelyen öregbítettük 
egyesületünk hírnevét.

Reméljük a tavasszal megrendezésre kerülő rendezvényeken 
is további szép eredményeket érnek el karatékáink. 

 „Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk mindenkinek!”

önéletrajzot készítettünk. Különféle diákokat foglalkoztató 
szövetkezet honlapját is megtekintettük.

Március 9.: Ebben a 
hónapban is szervez-
tünk Olvasó Klub fog-
lalkozást. A témánk az 
internetes olvasás elter-
jedése és ennek pozitív 
illetve negatív hatásai 
voltak. Szóba került az 
is, hogy vajon miért ne-
hezebb elolvasni egy 

kötelező, mint egy szabadon választott olvasmányt.

Március 10.: Nők napja! 
címmel hirdettünk meg 
egy délutáni programot 
a hölgyek számára. Elő-
ször Rubos Lászlóné 
Kati tartott egy előadást 
a mozgás hiányának kö-
vetkezményeiről, és az 
étkezési hibákról. Utána 
Gáspár Viktória aerobic 
oktató mozgatta meg a 
részvevőket. A torna után Sólyomné Fehérvári Brigitta tartott 

a bőrápolásról, a bőrhibákról, és a napsugárzás káros hatása-
iról. A nap végén Légvári-Pallós Gyöngyvér, vezetett be min-
ket a zumba mesés világába.

Március 14.: Ezen a 
napon a fiatalok társas-
játékokkal, kártyákkal 
érkeztek a Közösségi 
Házba, hiszen Társasjá-
ték napot tartottunk. A 
hozott játékokon kívül, 
különböző csapatépítő 
játékokat is kipróbál-
tunk.

Március 22.: Ebben a 
hónapban is tartottunk 
Szülő Klub foglalkozást, 
melyre ismét a Nevelési 
Tanácsadó szakembere, 
Nemesné Somlai Gitta 
látogatott el hozzánk. 
Különféle magatartá-
si, nevelési, viselkedési 
problémákkal foglalkoz-
tak az előadáson az ellá-
togatók.

Karateklub élete
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Úrhida község 2012. évi kulturális program tervezete

 Április
 

14. Közösségi munka
Fásítás, festés Úrhidai civil szervezetek Tájház, temető, futballpálya

14. Emma Napi Zarándoklat Szittya Sárrét Lovas E, Római Katolikus Egyházk, 
Nyugdíjas Klub

Szabadbattyán, Szent 
Vendel Kápolna

20. Föld Napja Géza Fejedelem Ált. Isk. Intézmények dolgozói Úrhida területe

 Május
 

01. Sárrét Fesztivál és Majális Úrhida Községi Önk., Úrhidai civil szervezetek Jenő

23. Kihívás Napja Géza Fejedelem Ált. Isk., Napközi Otthonos 
Óvoda, Úrhida Községi Önk Úrhida területe

 Június
 

09. Nyárköszöntő Gyereknap
Géza Fejedelem Ált. Isk., Napközi Otthonos 
Óvoda, Úrhida Községi Önk., Úrhidai civil szer-
vezetek

Levente tér

14-06 Nyári napközis tábor Géza Fejedelem Ált. Isk., Napközi Otthonos 
Óvoda

Tájház, Önkorm. Vál-
tozó helyszín

Aug. 
 

10-12

Úrhida Napok                                  
- Nyugdíjas találkozó                        
- Futballtorna,                                  
- Csülökfesztivál,                               
- Póni díjugrató verseny

Úrhida Községi Önk., Úrhidai civil szervezetek, 
Római Katolikus Egyházk.

Önkormányzat, Tájház,    
Futballpálya, Katolikus 
templom, Levente tér,

20. Alkotmány ünnepe Római Katolikus Egyházk., Úrhida Községi Önk. Katolikus Templom

Jó, ha tudjuk, hogy 4 féle technológia 
közül választhatunk, ha internetezni sze-
retnénk az otthonunkban.
   Mobilnet: Telefontársaságok internet-
megoldása, egy SIM kártyás USB eszköz 
segítségével. Általában a letöltési meny-
nyiséget, vagy pedig a sebességet korlá-
tozzák. Akkor célszerű ebben gondolkoz-
nunk, ha hordozható számítógépünk van, 
amivel gyakran úton-, vagy pedig ügyfe-
leknél vagyunk, és mindig szükségünk 
van internetkapcsolatra. Otthoni célra 
nem javaslom, mert ár/érték viszonylat-
ban ez a megoldás a legköltségesebb.
   DSL internet: Ez már korlátlan internet-
elérést biztosít. Vezetéken jön az inter-
net, tehát mindenképpen stabilabbnak 
mondható, mint a vezeték nélküli meg-
oldások. Azonban a letöltési sebességet 
összehasonlítva a piac többi szereplőivel, 
azt láthatjuk, hogy az alábbi két megol-
dás olcsóbb náluk. Akkor javaslom őket, 
ha a házunk riasztórendszere vezetékes 
telefont használ. A vezetékes telefonszol-

gáltatásuk nagyon jó minőségű, a leg-
több riasztórendszerrel együttműködik. 
És ha már a vezetékes telefon is ettől a 
társaságtól jön, akkor érdemes lehet az 
internetet is tőlük rendelni.
   Mikrohullámú internet: Mivel ez ve-
zeték nélküli átvitel, ezért érzékeny le-
het a légköri viszonyokra. Nagy szélben, 
esőben, hóesésben előfordulhatnak vele 
kellemetlenségek. Azonban az utóbbi 
időben jó visszajelzéseket hallottam az 
ügyfelemtől. Árban jobbak, mint a fenti 
kategóriák. Főleg azoknak ajánlom, akik-
nél nem megoldható a kábelezés. Ehhez 
nincs szükség oszlopok állítására és a ve-
zetékek, csatlakozópontok kialakítására 
az utcában. A szolgáltató egyetlen an-
tenna felszerelésével oldja meg a dolgot, 
és ezért egész Úrhida területén elérhető 
a szolgáltatásuk.
   Kábeles internet: Véleményem szerint 
ez a legjobb választás. Vezetéken jön az 
internet, ezért nem érzékeny a légköri vi-
szonyokra. Kedvezőbb árak, és nagyobb 
sebesség jellemzi.
   Tippek:
- Ne igényeljünk az internet előfizeté-
sünkhöz további extra szolgáltatásokat, 
mint pl. a kínált vírusvédelem. Ennek 
plusz havi díja van, és a számítógép ví-
rusvédelme megoldható ingyenesen is, 

de a vírusvédelemről bővebben majd a 
következő számban írunk.
- Amennyiben olyan szolgáltatót válasz-
tunk, melyeknél TV, telefonszolgáltatás 
is igényelhető, akkor érdemes ezeket is 
ugyanattól a cégtől megrendelni, mert 
így kedvezőbb árakat kínálnak.
- Mindenképpen nézzük meg, hogy le-
járt-e már a hűségnyilatkozatunk, ha ré-
gebben ezt kértük. Ugyanis a tapaszta-
latom az, hogy egyes szolgáltató cégek 
erre nem minden esetben figyelmeztet-
nek minket, és még a régi árakon szám-
láznak ekkor is, pedig már lényegesen 
kedvezőbb feltételek mellett várják az 
új ügyfeleket. Mindenképpen érdemes 
ebben az esetben tájékozódni náluk, és 
újrakötni a szerződést a kedvezőbb fel-
tételekkel.
Remélem, hasznos információkkal szol-
gáltam a számodra, és most már tájéko-
zottabb vagy az Úrhidai internet beköté-
si lehetőségekről. Bármi kérdés merült fel 
benned ezzel kapcsolatban, esetleg szá-
mítástechnikai jellegű problémád van, 
(vacakol a géped, újat szeretnél venni, 
GPS-re kellene újabb térképet feltenni, 
digitális fényképezőgépet vennél stb.) 
vagy pedig bővíteni szeretnéd az infor-
matikai ismereteidet, akkor hívj bizalom-
mal! Készséggel állok a rendelkezésedre.

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ROVAT

Internetezés 
Úrhidán

Továbbá minden csütörtökön 10:00-16:00 óra között ingyenes telefonos tanácsadást tartok.
Hívj bizalommal!70/542-5978 - Kovács János, informatikus, Úrhida, Dózsa utca 17.
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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 

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

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 

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

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

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

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

Gyógyszertár nyitva tartás:
Hétfôtôl péntekig: 8-16 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

 Szept.
 
 

15. Szüreti Felvonulás Napközi Otthonos Óvoda, Szity-
tya Sárrét Vidéki Lovas Levente tér

Őszi Futóverseny Géza Fejedelem Ált. Isk, Napközi Ott-
honos Óvoda Úrhida Községi Önk.

Úrhida területe, 
Kossuth utca

Akadályverseny Géza Fejedelem Ált. Isk., 
Napközi Otthonos Óvoda Sárpentele

 Okt.
 
 

05. Idősek Napja Képviselő-testület Önkormányzat, 

???. Közösségi munka Úrhidai civil szervezetek           

23. Nemzeti Ünnep Képviselő-testület,          
Géza Fejedelem Ált. Isk. Önkormányzat, 

 Nov. 17. Márton Nap Nyugdíjas Klub Tájház, Önkormányzat

 Dec. 21. Falukarácsony Úrhida Községi Önk., Úrhidai civil szervezetek 
Római Katolikus Egyházk Tájház, (Közösségi ház)

   
Hirdessen az 

Úrhida Hírekben!

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

Bruttó áron

Hirdetésfelvétel: 
Polgármesteri hivatalban


