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TISZTELT ÚRHIDAIAK!
2015. március 5-én lépett hatályba az 54/2014. (XII. 5.)
BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat
(OTSZ), amelyben több olyan használati előírás szerepel,
mely a korábbi rendeletben nem volt kellően szabályozva,
ilyen például a szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozó rész.
A BM rendelet szerint a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok
használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése
tilos.
A környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi
LIII. törvény 48.
§ (4) bekezdés
b) pontja felhatalmazást ad
és a települési
önkormányzat hatáskörébe utalja, hogy az avar és kerti
hulladék égetésére vonatkozó helyi szabályokat rendeletben állapítsa meg.
A kerti hulladéktól a tulajdonosok általában égetéssel
szabadulnak meg, mivel ez a legegyszerűbbnek tűnő és
megszokott megoldás. A kerti hulladék égetése a hatályos
jogi szabályozás alapján azonban tilos! Ez alól a tiltás alól
abban az esetben van kivétel, ha az önkormányzat helyi
rendeletben szabályozza az égetés feltételeit. A kerti hulladék égetése a környezetre nagyon megterhelő, ezért
törekedni kell arra, hogy elsősorban komposztálással
kerüljön hasznosításra, vagy a szolgáltató szállítsa el
Amennyiben a kerti hulladék égetését önkormányzati rendelet nem szabályozza, úgy a kerti hulladék égetése tilos!

Úrhida Község Önkormányzat Képviselőtestületének rendelete az avar és növényi
hulladék nyílttéri égetéséről

kezeléséről legfőbbképpen komposztálással kell gondoskodni.
(2) Az ingatlantulajdonos a nem komposztált avar és
növényi hulladékot a község területén elsősorban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó közszolgáltatóval
köteles elszállíttatni.
6.§ (1) Úrhida község közigazgatási területén nyílt téren – kivéve közterület - csak e rendeletben foglalt esetekben és feltételekkel szabad kerti hulladékot égetni.
(2) A kerti hulladék nyílttéri égetése július és augusztus
hónapok kivételével egész évben hétköznapokon lehetséges. Ünnepnapokon, szombaton és vasárnap kerti
hulladékot égetni tilos.
7.§ (1) Tilos a nyílttéri égetés a hatóság által elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idején, illetve a füstköd-riadó
alkalmával elrendelt korlátozás időtartama alatt.
(2) Az avar és kerti hulladék égetése 18. életévét betöltött,
cselekvőképes személy által vagy felügyelete mellett, a
tűzvédelmi előírások betartásával végezhető úgy, hogy az
égetéssel, az égetés hősugárzásával környezeti, vagyoni
kár nem okozható és az égetés az emberi egészséget nem
veszélyeztetheti, a tüzelőanyag az emberi egészségre ártalmas égésterméket kibocsátó anyagot nem tartalmazhat.
(3) Az égetendő avar és növényi hulladék nem tartalmazhat
semmilyen más kommunális, ipari eredetű, illetve veszélyes hulladékot.
(4) Az égetésre – a füstképződés csökkentése és a környező
lakosok kímélete érdekében – száraz anyaggal, a meteorológiai viszonyokra figyelemmel, szélcsendes időben
kerülhet sor.
(5) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a
tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan
eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani,
amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg
eloltható.
(6) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a
parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.

3. Avar és növényi hulladék égetésének szabályai
5.§ (1) A település területén az avar és növényi hulladék

Boda Zsuzsanna
jegyző
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SZJA 1% felhívás!!!

Tisztelt Úrhidaiak!
Örömteli eseményről értesültünk a minap, Császár József
helyi vállalkozó, aki a tavalyi évben az óvodaépület
tetőszerkezetét és a cserépfedést
készítette, ezzel a munkájával
III. helyezést ért el a Mediterrán
Magyarország Kft. által 2014ben meghirdetett TETŐFEDŐ
PÁLYÁZATON.
Munkájához ezúton is gratulálunk
és további sikert kívánunk.

Horváth Piroska

Húsvét hajnalán
Eljött az ünnep, virágos reggel,
mindenki derűs, jó korán felkel,
pacsirta szól a bimbózó ágon,
napfény csillan a nyújtózó tájon,
ugrik a kisnyúl, riadtan bújik,
fűcsomó alatt fürge gyík kúszik,
tavaszi mámor, nektáros álmok,
izgatott fiúk, illatos lányok,
bomlik a barka, bolyhozik csendben,
kiskert már tarka, a nektár cseppen,
foszlós a kalács - tudnám sorolni,
hímes a tojás - lehet locsolni!
Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok
mindenkinek az Önkormányzat dolgozói
és a Képviselő-testület nevében.
Bognár József
polgármester

Tisztelt adófizető lakosság!

Ezúton felhívjuk szíves figyelmüket, hogy községünkben
az idei évben hét civil szervezet számára ajánlható fel a
személyi jövedelemadó 1%-a. Kérjük Önöket, hogy éljenek
ezzel a lehetőséggel és támogassák valamely szervezetet belátásuk szerint - és ezzel településünket is.
A támogatható szervezetek az alábbiak:
Úrhidai Tanulókért és Iskoláért Alapítvány
Úrhidai Óvodáért és Óvodásokért Alapítvány
Úrhidai Nyugdíjas Egyesület
Úrhidáért Kulturális és Szabadidős Egyesület
Úrhidai Polgárőrség
„Szittya” Sárrét Vidéki Lovas Egyesület
Úrhidai Lovas Egyesület

18490987-1-07
18497094-1-07
18497537-1-07
18498576-1-07
18267990-1-07
18502136-1-07
18501805-1-07

Tisztelettel:
Bognár József
polgármester

A TÜNDÉRKERT ÓVODA HÍREI
„„Tavasz van, tavasz van!”
Suttogják fák, bokrok,
meghajol egy fűzfa,
s köszöni a táncot.”
Tornóczi Köles Ildikó: Tavasztündér
Márciussal kezdetét veszi a sok-sok tavaszi program az
óvodában. Örülünk a szép napsütéses, egyre melegedő
időnek, hiszen így minél több időt tudnak a gyerekek az
udvaron, szabad levegőn tölteni.
Március első hetében fotózás volt a csoportokban készültek
portrék, anyák napi képek, csoportképek is.
Február végén, március első hetén tavaszi szülői értekezleteket tartottunk csoportonként, az érdeklődő szülők
tájékoztatást kaptak az aktualitásokról, a várható programokról.
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Március 11-12-én a Szülői Szervezet anyukáinak szervezésében ismét ruhabörzének adott helyet a tornaszoba. Rengeteg szép és jó minőségű ruhából, játékokból lehetett
válogatni. A következő akciót szeptemberre tervezik! A bevétel egy részét az óvodásoknak ajánlották fel! Köszönjük
szépen!

Március 20-án (péntek) a VÍZ világnapját ünnepeljük,
egész héten ennek a jeles napnak a témája köré épülnek a
tevékenységeink.
Péntekre minden gyermeket kértünk, hogy kék színű pólóba érkezzen az óvodába!
Március 25-én (szerda) délután 15.30 órától nyuszi váró,
húsvéti ügyeskedő, kézműves délutánra invitáljuk a
szülőket gyermekeikkel együtt.
Április 1-én (szerdán) tartjuk az óvodánkban a húsvéti
nyuszis délelőttöt, meglepetésekkel, meseelőadással készülünk.
Április 7-én (kedden) nevelés nélküli munkanapot tartunk,
ügyeletet biztosítunk ezen a napon.
Április 9-től kezdődnek a fogadóórák, a csoportszobák
előtti jelentkezési lapon lehet időpontra feliratkozni:

Március 19-én (csütörtök) a Palinta társulat vendégeskedik nálunk Rémusz bácsi meséi című előadásukkal. Ez egy
közös színházi program az iskolásokkal!

• április 08 és 09 Cica csoport
• április 13 és 14 Méhecske csoport
• április 15 és 16 Katica csoport
• április 17 és 20 Süni csoport
Egészséghetünk április 20 – 24 között kerül megrendezésre, részletes programterv a faliújságon lesz elhelyezve.
Szokásos módon az egészséges életmódról, környezetünk
védelméről fog szólni ez a hét.

Tervezett programok: zenés torna Rubos Katival, ökojátszóház, saláták, gyümölcs és zöldséglevek készítése,
virágpalánták ültetése, stb.
Május első hetében ünnepeljük az anyukákat és a nagymamákat, nekik kedveskedünk verssel, ajándékkal, dalocskákkal.
Május 15 (péntek) rendőrségi délelőttöt tervezünk.
Május 20 sportnap, egész délelőtt a mozgásról, ügyességi
játékokról szól.
Május 26 és 27 a tavaszi nagy kirándulások időpontja.
Május 29 (péntek) 16 óra kis és középső csoportok évzáró
műsora.
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Június 05 (péntek) 16 óra a nagycsoportosaink évzáróbúcsúzó műsora.
Június 06 (szombat) egész napos Nyárköszöntő gyermeknap lesz.
Óvodánk alapítványa: Az úrhidai óvodásokért és óvodáért
alapítvány ebben az évben is szívesen fogadja a felajánlott adó 1 %-át. Az tornaszoba, csoportszobák eszközeinek
beszerzésére, udvari játékeszközökre szeretnénk fordítani a
befolyó összeget!
Adószám: 18497094-1-07

Óvodai beiratkozás:
2015. április 28-29-30 (kedd-szerda-csütörtök) 8–16 óráig
Szükséges dokumentumok:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata
• lakcímkártya
• TAJ szám
• orvosi igazolás a gyermek fejlettségéről
2015. szeptember 1-jétől:
Nkt. 8.§ (2) „A gyermek abban az évben, amelynek
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában
óvodai foglalkozáson vesz részt….”
…A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények
esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető,
valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét
szem előtt tartva, az ötödik életéve betöltéséig felmentést
adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a
gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”
2015. szeptember 1. napjától azoknak a gyermekeknek kell
megkezdeniük az óvodakötelezettségük teljesítését, akik
2015. augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket.
Természetesen óvodánk fogadja folyamatosan év közben is
a gyermekeket, illetve lehetőség van továbbra is 3 éves kor
előtt is igénybe venni az óvodai ellátást.
A 2012. december 31-ig született gyermekek írathatók most
be a 2015/2016 tanévre, illetve előjegyzésbe vesszük azokat, akik 2016. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.
Bővebb felvilágosítás az óvodában személyesen, telefonon
a 22 /364-518 vagy e-mailen kérhető:
urhidaiovoda@gmail.com
Beiratkozáshoz szükséges adatlap az óvodában kérhető
vagy honlapunkról lesz letölthető: www.ovoda.urhida.hu
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Kedves leendő Ovisaink!
Szeretettel meghívunk Benneteket,
szüleitekkel együtt
április 22-én (szerdán) délután
15.30-tól az ovi-váró,
ismerkedő délutánunkra!
Megnézhetitek az óvodát,
a csoportszobákat, a tornaszobában
kipróbálhatjátok az eszközöket,
nyitva lesz az ovi játszóudvara is
ahol sok-sok játék
vár benneteket
(szüleitek felügyelete alatt!) !
A szüleitek megismerkedhetnek az
óvoda Pedagógiai Programjával,
Házirendjével,
a beiratkozással, kapcsolatos
információkkal.
Várunk Benneteket!
Óvó nénik
Intézményünk jelenleg 100 fő kisgyermek fogadására alkalmas, 4 csoportszobával, tornaszobával, tágas, gyönyörű
játszóudvarral rendelkezünk. Csoportjaink átlag 20 fős
létszámúak. Tapasztaljuk, hogy gyakran hozzák a szülők a
közeli települések bölcsődéjéből a gyermekeket óvodánkba. Ezért arra gondoltunk, hogy kialakítanánk egy egységes óvoda-bölcsődei csoportot ahol max. 5 fő, 2. életévét
betöltött gyermeket tudnánk fogadni. Jelenleg igényfelmérésnél tartunk!
Kérem, hogy aki a 2015/2016 nevelési év során igénybe
szeretné venni gyermeke részére ilyen módon a bölcsődei
ellátást (tehát óvodán belüli csoportban) szíveskedjék
jelentkezni április 30-ig az óvoda e-mail címén:
urhidaiovoda@gmail.com
Szükség lenne a gyermek nevére, születési idejére, az igénybevétel kezdő időpontjára, a szülő elérhetőségére, bővebb
tájékoztatást az ovi-váró délutánon, vagy telefonon, e-mailen tudunk adni (22/364-518)!
Bozsák Szilvia
óvodavezető
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ISKOLÁNK HÍREI
Előző számunk óta eltelt időszakban Géza Fejedelem Tagiskolánkban a következő események történtek.
A decemberi adventi készülődésre tervezett kézműves foglalkozások sikeresen megvalósultak Kálmánné Szerényi
Judit szervezésében.

December 12-én az adventi gyertyagyújtás keretében
iskolások adtak műsort, míg 19-én délután a falukarácsony keretében léptek fel tanulóink egy fél órás műsorral.
Meghitt karácsonyi ünnepségünket és az adventi műsort
Bán-Németh Ildikó, Szalainé Cseh Katalin és Lencsésné
Cseh Katalin szervezte.

Az előzetes tájékoztatások szerint ebben a tanévben két alkalommal szerveztünk foglalkozást a leendő első osztályosoknak, december 10-én télváró foglalkozás, és március
11-én tavaszköszöntő címmel. A leendő elsős szülőknek
február 18-án tartottunk szülői értekezletet. A nagycsoportosok a nagyszámú megbetegedés miatt február 2-án látogathatta meg az első osztályt. Április 16-án csütörtökön
8-19 óra között és 17-én pénteken 8-18 óra között lesz a
beiratkozás. Beiratkozásra kötelezettek Úrhida község
közigazgatási területén 6. életévüket 2015. augusztus 31ig betöltő gyermekek, intézményünkbe vagy a választott iskola első évfolyamára. Májusban iskola-előkészítő
szülői értekezlet tervezünk a beiratkozott leendő kisiskolásaink szüleinek.
Január 28-án tartottuk félévi szülői értekezletet, március
4-én pedig fogadóóránkat.
Iskolánk tanulói számára minden hónapban tematikus hónapot szervezünk, mellyel színesíteni kívánjuk a tanulás
szürke hétköznapjait és egyben játékosan tanítjuk meg
nekik egy-egy aktuális téma részleteit. Januárban Dr.
Bíró Mihályné Ildi néni a januári néphagyományok köré
szervezett játékos vetélkedőt, melynek során diákjaink
ismeretterjesztő tesztet töltöttek ki vízkereszthez, a hónap
híres szülötteihez, januári névnapokhoz (Veronika, Piroska, Ágnes, Pál) illetve a farsangi népszokásokhoz kapcsolódóan. Egy kis kutatómunka után minden osztályunkban ötletes válaszok születtek, a bátrabbak még illusztrációt
is készítettek a feladatlaphoz, melyet iskolánk faliújságján
lehetett megtekinteni.
Február a farsang jegyében telt. Februárban 3-án délután
szervezett a hónap felelőse Lencsésné Kati néni farsangi
díszkészítő kézműves délutánt. Február 12-én Valentin-napi
sütit díszíthettek diákjaink, míg Kati néni csillámtetoválást
készített.

Január 16-án zártuk az első félévet. A félévi tanulmányi
átlageredményeink a tavalyinál is magasabbak 4,12. Félévkor 2 fő kapott elégtelen osztályzatot, ami az előző évek
tükrében is igen alacsony.
2014. májusi országos kompetenciamérés eredményét megkaptuk, amik az alábbiak.

Kompetenciamérés eredménye 2014.
2013/2014 tanév

iskolánk
átlaga

községi
iskolák
átlaga

városi
iskolák
átlaga

országos
átlag

matematika 6.
évfolyam

1538

1456

1473

1491

matematika 8.
évfolyam

1712

1570

1593

1617

szövegértés 8.
évfolyam

1622

1497

1531

1557

szövegértés 6.
évfolyam

1468

1430

1460

1481

Február 5-én a Nemzeti Látványszínház látogatott el
hozzánk, ahol az alsósok a környezet védelméről szóló
interaktív meseelőadáson vehettek részt.
2015. február 6-án rendeztük meg hagyományos gyermek
farsangi bálunkat. Sok gyerek izgatottan várta ezt az eseményt, ami már délelőtti hangulaton is meglátszott. Nagy
sikere volt a jelmezes beöltözésnek, hiszen 35 diák öltött
ötletesebbnél ötletesebb jelmezt. A zsűri végül nem is tudott
3 jelmezt kiválasztani, 8 gyereket is jutalmazott tortával,
csokival.
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A legkreatívabb jelmez díját Harsádi Janka 3. osztályos
tanuló nyerte el, aki fürdős kislánynak öltözött. Nagyon
kreatív jelmeze volt, és 1. helyezést ért el két elsős kislány,
Schlott Alexandra, aki saját lovon jött el a bálra lovasnak
öltözve, és Rudniczai Kitti, aki egy habos, édes muffin
kö-zepébe bújt. Szabó Nóra (3. osztály) 2. helyezett lett,
Sheena, a dzsungel királynője jelmezével A zsűri kiemelte
még a nagy ho-ho-ho horgászt (Major Márk 3. osztály),
na persze nem a vízből, hanem a többi jelmezes közül, és
harmadik helyezéssel jutalmazta. Elismerték a legtöbbet
készülő csapatot is (Bodnár Borka, Érsek Katica, Belányi
Liliána 4. osztály, Majorosi Zsófi 2. osztály), a pom-pom
lányokat, akik színvonalas produkciót is előadtak. Különdíjban részesült Mente László (Zorro) a versmondásért,
és Bán Hanna (1. osztály ) bagoly jelmezéért és verséért. Az
elmaradhatatlan tombolasorsolásra rengeteg ajándék gyűlt
össze, amit mind ki is osztottunk. A már hagyományossá
vált seprűs játékban kicsi és nagy együtt vett részt. A lufi
fújásban sokan megmutathatták tüdejük erejét. A vidámságot még fokozta a jó zene, amelyre mindenki táncra
perdülhetett. Reméljük mindenki jól érezte magát.
Február 13-ig a Valentin napi szerelmes üzeneteket lehetett
leadni Kati néninél, aki a címzetteknek közvetítette. 17-én
rendeztük a hagyományos Egy perc és nyersz versenyünket, ahol az ismert televíziós műsor feladataiból válogattunk. Nyertes csapatunk Adorján Márk, Czimmermann
Péter, Érsek Boglárka és Knauer Csenge lett. 26-án Activity
versenyen vehettek részt tanulóink tagozatonkénti bontásban, összesen 8 csapat vetélkedett. Február 25-én az 1-3.
órában tartottuk hagyományos nyílt napunkat, ahol minden
osztály munkájába bepillantást nyerhettek a szülők.
Március hónapja programját Szabó Gyöngyi tanárnő
szervezi. A hónapban a hagyományokhoz híven logika
versenyt rendezünk és rajzpályázatot írtunk ki. A rajzpályázaton Vasarely magyar festőre emlékezünk, amihez
absztrakt alkotásokat vártunk. Március 27-re hirdettük a
Csodák Palotája meglátogatását, amire a jelentkezők alacsony száma miatt nem kerül sor.

ÚRHIDAI HÍREK

osztályban a családi költségvetéssel foglalkoztak egy-egy
órán a tanulóink.
Úrhidán a március 15-ei megemlékezést a hagyományainkhoz hűen projektnappal indítottuk. Ennek keretében az alsó
és a felső tagozatban is négy állomás feladatait oldhatták
meg a diákok vegyes csapatokban. Az alsósok készítettek
huszár bábot, nemzeti színű tulipánt, színeztek huszáros
öltözetet és mandalát, illetve irodalmi vetélkedőn vettek
részt. A felsősök készítettek plakátot és nemzeti színű díszeket, írtak verset és töri-totót töltöttek ki. A feladatok elvégzése után bemutatták egymásnak az elkészült műveket, és
közösen elszavalták a Nemzeti dalt illetve a közösen megírt
verseket. 10 órától a falu ünnepélyen verses-zenés műsorral
emlékeztek meg diákjaink a forradalom és szabadságharc
eseményeiről. A programok zárásaként a település önkormányzatával és a megjelent vendégekkel együtt megkoszorúztuk a falu 1848-as emlékművét..

Március 13-án délután két busszal utaztak tanulóink és
hozzátartozóik a Fővárosi Nagycirkusz Magyar Cirkuszcsillagok című előadására Bán Balázs Tanár Úr szervezésében. A kirándulás nagyszerűen sikerült, sok szép élménynyel és vidám pillanatokkal gazdagodtak a résztvevők. Az
előadás után rövid sétát tettünk a Városligetben és a Vajdahunyad várában.

Hirdessen

az Úrhidai Hírekben!
Március 6-án alsósok Kisteleki Zoltán Aranyhal című
előadását tekinthették meg. Tagintézményünk csatlakozott
a Pénz7 országos programhoz, aminek keretében az 1-6.

1/1 oldal 10.000 Ft
1/2 oldal 5.000 Ft

Bruttó áron

1/4 oldal 3.000 Ft
1/8 oldal 2.000 Ft

Hirdetésfelvétel: Polgármesteri hivatalban
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Várható programjaink:
- március 19. UNICEF Ébresztőóra program a 6-8. osztályosoknak, ahol foglakoznak a gyermekjogokkal, a
gyermekek helyzetével a világban;
- március 19-én az alsósok a Palinta Bábszínház műsorát
láthatják;
- március 19-én az alsósok, míg 20-án a felsősök fényképezkednek délután;
- március 23-27-én hetében szervezzük a Happy-hetet, ami
a vízfogyasztást népszerűsítő program;
- március 30-31-én 8-14.30-ig a hagyományos csiga,
kagyló kiállítást szervezünk;
- április elsején tartjuk fordított napunkat;
- április 2-től április 8-ig tart a tavaszi szünet;
- április 9-10-én a Tranzit Szolgálat drogprevenciós órákat
tart a felsősöknek;
- április 17-én délután 16 órától tartandó Ki mit tud
rendezvényünkre minden érdeklődőt szeretettel várunk,
- április 20-22-én papír- és hulladékgyűjtést terveztünk;
- áprilisban Föld napja alkalmából hulladékgyűjtési
akcióban veszünk részt, és alapítványunk támogatásával
Budapesten a Természettudományi Múzeumot meglátogatjuk, és terveink szerint hajókázunk a Dunán;
- május 13-án szervezzük Győrbe az Audi gyárlátogatást a 6-8. osztályosoknak, amit Iparkodjuk gyerekek!
vetélkedőn nyertek gyermekeink;
- május 20-án terveztük a sportnapot;
- június 6. Gyermeknap;
- június 10-én a felsősöknek szervezzük a tanulmányi
kirándulást, míg június 11-én alsósoknak;
- június 11. az utolsó tanítási nap.
Az Úrhidai Tanulókért és Iskoláért Alapítvány a tavalyi
évben kapott 1%-os felajánlásból a 2014. június 3-án és
4-én szervezett év végi tanulmányi kirándulásokat támogatta 3500 forinttal tanulónként. 2014. április 23-án
a Föld napja alkalmából pedig minden tanulónk megtekinthetett az Alba Plázában egy természettel kapcsolatos 3D-s filmet. Alapítványunk adószáma: 18490987-107, melyre az 1%-os felajánlásokat megtehetik az előző
évekhez hasonlóan. Előre is köszönettel:
Liedermajer Heléna
tagintézmény-vezető

A Feltámadottba vetett hitünk!
Húsvétkor Krisztus halálból való feltámadását ünnepeljük! Az orosz nyelvben olyan szépen mondják a vasárnapot, „feltámadás”, valóban minden vasárnap egy „kis
húsvét” van, mert minden vasárnap Krisztus feltámadását
ünnepeljük! Ezért a kereszténység legnagyobb és legszebb
ünnepe a Húsvét.
A feltámadt Krisztusba vetett hit, a Vele való személyes
kapcsolat sokkal több, mint történelmileg is igazolható feltámadásának elfogadása.
Nemcsak arról van szó: valaki elénk áll azzal, hogy
feltámadt. Hanem ami emögött van és nyílik, hogy ez a
feltámadott a megtestesült Istenember, az abszolút Lét
megjelenése a világban és felkínálkozás egy Vele való szent
életközösségre. Jézus Krisztus az Istenember értünk, személy szerint az egyesekért a mi érdekünkben valami felfoghatatlanul szörnyűt és lekötelezőt vállalt: a kereszthalált, csakhogy elhárítson az útból minden akadályt ember
és Isten között. A feltámadt Krisztussal feltámadt egy új
világ, megkezdődött az üdvösség. Ezt kell elfogadni az Ő
személyében, vagyis Vele, Benne és Általa azt a más világot, és evilágon is annak a más világnak az előkészítését,
gondját, elköteleződését, minden feltételét és életvitelét.
„Akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük
meghalt és feltámadt.” (2Kor 5,15) Mindezt jelenti a feltámadt Krisztusban való hit. Ezért mondhatjuk, hogy hitünk
kegyelem eredménye. Isten kegyelme és irgalma kellett az
üdvözítésünkhöz, de hogy ezt el tudjuk fogadni – minden
következményével együtt a hitben – ez is az Ő kegyelméből
történik.
A hit végső fokon ezért misztérium, a kegyelem titka.
Nem vak beleszédülés az ismeretlen sötétségbe, mert megalapozható és megalapozott az ésszerűség motívumaival;
a végső lépést mégsem az értelem, vagy akarat teszi meg,
hanem titokzatos mélységekből fakadón a teljes emberi személyiség Isten szólítása és érintése nyomán… Bármennyit
töprengünk, kutatunk megalapozásul – adott esetben kell is
tennünk – de ha igazán tudni akarjuk, mi a hit, próbáljunk,
igyekezzünk hinni – adja a tanácsot az élet-ismerő Katekizmus. Ha igazán ismerni akarjuk, ki az, aki szólít a hitben,
adjuk át magunkat neki! Ha igazán tudni akarjuk, mit kínál
nekünk a hit, tegyük meg a lépést, a teljes önátadást és megtapasztaljuk: itt az „út, igazság és az élet!”
Kívánok Mindenkinek Feltámadást! Feltámadást a
bűnből! Feltámadást az önzésből, a kishitűségből, az unalomból! Feltámadást a félelemből, a nemtörődömségből!
Feltámadást a megszokottból! Feltámadást az Életre itt és
most! Feltámadást az Örök Életre Krisztussal!
Mayer László
h. esperes-plébános
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Szentmisék rendje templomunkban:
Április 2. Nagycsütörtök du. 5 óra
Április 3. Nagypéntek du. ½ 3 óra
Április 4. Nagyszombat du. 5 óra Igeliturgia
Április 5. Húsvétvasárnap r. 8 óra
Április 6. Húsvéthétfő r. 8 óra Igeliturgia
Az Úrhidai Római Katolikus Plébánia
Képviselőtestülete által meghatározott
sírhely árak a következők:
Egyes sírhely:
Kettes sírhely:
Kriptahely egyes:
Kriptahely kettes:

16.000 Ft
32.000 Ft
50.000 Ft
100.00 Ft

Akik rendszeresen egyházi hozzájárulást fizetnek, azok a
mindenkori sírhely árából 25% kedvezményre jogosultak.
Sírhely meghosszabbítási árak:

hétvégéjén az Úrhidai Nyugdíjas Egyesület „Szállást keres
a szent család” hagyományőrző műsorával lépett fel. A második, hétvégén a Tündérkert Óvoda adventi műsora volt
látható, Ünnepre várás-zenés műsorral várták a vendégeket.
Harmadik advent hétvégéjén a Géza Fejedelem Általános
Iskola adventi műsora következett. Bátran mondhatom,
hogy mind a négy esemény megérintette az emberek szívét,
a műsorok után is jót beszélgetek, teáztak, forraltbóroztak,
süteményeztek. Ezúton is szeretnénk mindenkinek megköszönni a közreműködését!

Sírhely 25 évenként, ami megegyezik a mindenkori megváltási árral.
Kriptahely 60 évenként, ami megegyezik a mindenkori
megváltási árral.
Egyéb, temetéssel kapcsolatos költségek az Egyházmegye
által kiadott stóladíj táblázat szerint.
Temetőhasználat: 5.000 Ft
Érvényes 2015. február 1-től!

Közösségi Ház beszámolója
Az elmúlt időszakban is több eseménynek adott otthon a
közművelődési intézményünk. A 2015-ös évben is arra
törekszünk, hogy minden korosztály találjon a számára
érdekes és élvezhető programot.

A tavalyi év végén meleg szeretet és béke árasztotta el templomunkat, de ugyan úgy a lakosaink szívét is az Adventi hétvégék és a Falukarácsony ünnep alkalmával. Advent első

2015. január 17én a sporté és a
jó kedvvé volt a
főszerep a Közösségi Házban. Asztaliteniszt hirdettünk, melyre, nagy
örömünkre sokan
ellátogattak. Kicsik
és nagyok egyaránt
jelen voltak az eseményen. Egész délelőtt megállás nélkül
a labda pattogása és a játékosok nevetése töltötte be az
IKSZT épületét. Aki lemaradt az eseményről, ne bánkódjon, biztosan szervezünk még hasonló programot!
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Az év elején meghirdettük a Képzőművészeti Pályázatunkat, témája „Úrhida az elmúlt 25 évben” volt. Rengeteg
pályaművet kaptunk kicsiktől és nagyoktól egyaránt, nagyon nehéz dolgunk volt mikor választanunk kellett a rajzok és versek között. Eredményhirdetését márciusban tartottuk. Díjazásban részesültek: Szabó Sára, Györök Zsófia,
Kovács Regina, Belányi Levente, Érsek Boglárka, Székely
Éva, Kolonits Friderika, Málikné Horváth Piroska, Horváth
Józsefné. Sok szeretettel gratulálunk Nekik!
Február végén megtartottuk Műveltségi Vetélkedőnket is.
Mi más is lehetett volna a témája, mint „Úrhida az elmúlt
25 évben”. A Közösségi Ház hangos nevetéstől zengett, a
csapatok és a zsűri kimondottan jól érezte magát. „Amit
egy Úrhidainak tudni illik” kérdéses sorozattal kezdődött a
vetélkedő, de volt benne sok más érdekes is, mint például
játék a számokkal, településünk címere, fotó sorrend, versalkotás, hol szólhatok, válaszkereső és most mutasd meg.
Köszönjük a csapatoknak ezt a fantasztikus délutánt, reméljük lesz még folytatás!

93

Március 13-án ünnepi műsorral készültek a Géza Fejedelem
Általános Iskola tanuló, Nemzeti Ünnepünk alkalmából,
felidézték a szabadságharc történését. Az iskolások műsorát
követően, ami a Közösségi Ház nagy termében volt látható
az ünnepi menet a közparkban gyülekezett. Bognár József
polgármester úr ünnepi beszédét követően az Emlékmű
koszorúzására került sor. A tanulóknak és felkészítő
tanárnőnek, Bognár Andreának köszönjük a műsort!

Minden hónapban kézműves foglalkozást tartunk a
Közösségi Házban, decemberben karácsonyi kézműves
foglalkozást tartottunk, január végén a farsang volt a foglalkozás témája, február végén, pedig a tavaszvárás.
Továbbra is várjuk kicsiket és nagyokat egyaránt!

120
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2015. PROGRAMNAPTÁR
Úrhida
Dátum

Rendezvény

Április 11.
Április 17.
Április 22.
Április 25.
Április 27-30.

Retró Buli
Ki.mit-tud
Föld Napja
Közösségi munka
Egészséghét

Helyszín

Közösségi Ház, Nagyterem
Közösségi Ház, Nagyterem
Úrhida területe
Tájház, Petőfi utcai Park
Géza Fejedelem Általános Iskola
Tündérkert Óvoda
Május 9.
Retró Buli
Közösségi Ház, Nagyterem
Május 16.
Családi Nap, Falusi Olimpia
Szabadidőpark
Május 20.
Sportnap
Géza Fejedelem Általános Iskola
Tündérkert Óvoda
Június 4.
Nemzeti Összetartozás Napja Géza Fejedelem Általános Iskola
Tündérkert Óvoda
Június 6.
Nyárköszöntő Gyereknap
Szabadidőpark
Augusztus 14-16 Úrhidai Napok
Szabadidőpark
Augusztus 20.
Alkotmány Ünnepe
Katolikus Templom
Szeptember 19. Szüreti Felvonulás, Bál
Tájház, Szabadidőpark
Szeptember 23. Őszi futóverseny
Úrhida területe
Október 2.
Idősek Napja
Közösségi Ház, Nagyterem
Október 3.
Közösségi munka
Tájház, Petőfi utcai Park
Október 22.
Nemzeti Ünnep
Közösségi Ház, Sz.harcos Emlékmű
November 7.
Márton Nap
Tájház
November 14.
Retró Buli
Közösségi Ház, Nagyterem
November
Egészségnap
Géza Fejedelem Általános Iskola
Tündérkert Óvoda
November 28.
Karácsonyi Családi vetélkedő Közösségi Ház, Nagyterem
December 6.
Mikulásház
Közösségi Ház, Nagyterem
November 27.
Adventi hétvége
Katolikus Templom
December 4.
Adventi hétvége
Katolikus Templom
December 11.
Adventi hétvége
Katolikus Templom
December 18.
Falukarácsony
Katolikus Templom
Web: www.urhida.hu
facebook.com/urhidai.rendezvenyek
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Polgárőr hírek
A téli időszakban is több esemény történt egyesületünk
életében. Január első hetében a Katolikus Karitász és a
Kríziskezelő Központ szervezett segítségnyújtást rászorulók
részére. Az Úrhidai Polgárőrség és a Kádár Vagyonvédelmi
Kft. felajánlásával 70 adag meleg étel készült, amelyet a központ dolgozói juttattak el a rászorultakhoz.

Január 16-án került megrendezésre a szokásos évzáró rendezvényünk. A köszöntőt és az éves közgyűlési beszámolót
követően átadásra került a „2014-es évben végzett kiemelkedő
munkáért” emlékplakett. Ez alkalommal is hárman vehettek
át kitüntetést Soós Tamástól, Úrhida Község Önkormányzata
Képviselő-testület tagjától. Az emlékplakettet Tóth László,
Jóni György és Szemerei Lajos polgárőrök kapták közösségi
munkájukért. Tavaly polgárőreink 247 szolgálat során 2743
órát teljesítettek.
Az eseményre a településen szolgálatot teljesítő körzeti megbízotti állomány is meghívást kapott. A polgárőrséggel közös
szolgálati feladatok és a rendőri munka elismeréseként emlékszobrot vehettek át Bognár József polgármester úrtól.
Az Országos Polgárőr Szövetség évértékelő közgyűlésén
ismételten kihangsúlyozták, hogy továbbra is a közös szolgálatok hatékonyságának a megtartása cél. Ebben az évben
is fokozott együttműködést kértek a rendvédelmi szervek
képviselői a polgárőr egyesületektől.

Március 7.-én megtartotta tisztújító közgyűlését az FMPSZ,
mivel a megyei tisztségviselők mandátuma lejárt. Egyesületünket Kádár Csaba Gábor titkár úr képviselte. A megyei
közgyűlés újabb öt év bizalmat szavazott a vezetőségnek.
Reméljük, hogy ebben az időszakban nagyobb figyelmet fognak fordítani a kisebb települések polgárőr szervezeteinek
munkájára! Ha kedvet érezne tevékenységünk megismeréséhez, felhívná figyelmünket közérdekű problémákra vagy
szeretné támogatni egyesületünket, bizalommal forduljon
tagjainkhoz!
Kellemes húsvéti ünnepeket kíván az Úrhidai Polgárőrség!

Karateklub élete
A Hayashi Activ SE rendezésében 2015. január 24-25. között,
a romániai Floresti városában került sor a XII. Mickey Mouse
Cupa nemzetközi gyermek karate versenyre. Az eseményen
25 egyesület 430 versenyzője vett részt. Az úrhidai Karate
Senshi Kyokai SE 2 versenyzőt és 1 bírót delegált a versenyre
a Shotokan Dojok Szövetsége válogatott keret tagjaként.
A verseny előtt került megrendezésre az FRK WKC hazai
bíróképzése, amelyre mi is meghívást kaptunk. Pénteken
volt az elméleti oktatás, majd szombat délelőtt a gyakorlati
képzés. Szombat kora délután a 11-14 éves kategória versenyszámai kerültek lebonyolításra. Kolarovszki Petra
a mini kadettek között
kezdte meg versenyzését.
Először az egyéni kata és
kumite versenyszámokra
került sor, majd a versenynap végén pedig a csapatok szerepeltek. Vasárnap
következett Fekete Boglárka a gyermek kategóriában. Versenyzőink számára ez volt a 2015-ös
év első sportversenye.
A helyenként világszínvonalú, nagy létszámú mezőnyben
egyesületünk karatékái remekül megállták a helyüket. A végeredményben szerzett 2 arany- és 1 ezüstérem bíztató kezdet
az idei évre. Március 7.-én 16 egyesület részvételével került
megrendezésre az első hazai nemzetközi versenyünk a Szentgrót Kupa, ahova a magyar egyesületek mellett több román
és lengyel csapat is érkezett. A megnyitón 170 karatéka sorakozott fel, hogy korcsoportonként megmérettessék magukat
a rangos versenyen. A megnyitón Shihan Juhász Ferenc bejelentette, hogy frissen bejegyzett szövetségünk az SDSZ és az
SKS-SKDUN Hungary együttműködési megállapodást köt a
szakmai munkában. Ezek után a Dan diplomák ünnepélyes
kiosztása következett. Soós Tamás (3. Dan) fokozatú diplomát
vehetett át, amelyet rövidesen a Magyar Karate Szakszövetség is honosít.

A KARATE SENSHI KYOKAI 8 versenyzője nagyszerűen
szerepelt a versenyen, hiszen 15 érmet szereztek (1 arany, 7
ezüst és 7 bronzérem).
Boldog nyulat és sok locsolót kíván a Karate Senshi Kyokai!
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Hirdessen
Meghívó
MEGHÍVÓ

Ezúton értesítünk minden
kedves érdeklődőt, hogy
kertészetünk áprilistól ismét
megkezdi saját termesztésű
virágpalánták
és zöldségKEDVES
ÚRHIDAI LAKOSOK
k árusítását.
palánták

az Úrhidai
2009. december 21-én 18,00-kor
Zöldségpalánta ajánlatunk::
• Paprikák
„A szeretet csillagáraHírekben!
nézek”
• Paradicsomok
• Zellerek, káposztafélék

1/1 oldal 10.000 Ft
1/4 oldal 3.000 Ft
A Falu karácsonya
Virágpalánta ajánlatunk:
műsor kerül megrendezésre a Tájház1/2
- Közösségi
oldal Házban
5.000 Ft
• Muskátli
(Úrhida, Kossuth Lajos utca 32.)
1/8 oldal 2.000 Ft
címmel

Szeretettel
várunk minden érdeklődőt,
Érdeklődni lehet:
Jánosi Zoltán
Bruttó áron
különösen
akik
az után
ünnepeketHirdetésfelvétel:
egyedül, magányosan
töltik!
Úrhida,
Kossuthazokat,
utca 14/A,
17 óra
Polgármesteri hivatalban
Telefon: 06-20-475-4517

KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT
polgármesteri
hivatal
AAPolgármesteri
Hivatal
ügyfélfogadási
ügyfélszolgálati rendje:
rendje:
hétfő: 8.00-12.00, 12.30-15.30 óráig
kedd: 8.00-12.00,
nincs
ügyfélfogadás
Hétfő:
12.30-16.00
óráig
szerda:
13.00-17.00
óráig
Kedd:
nincs
ügyfélfogadás
csütörtök:
nincs
ügyfélfogadás
Szerda:
13.00-17.00
óráig
péntek:
8.00-11.00
óráig
Csütörtök:
nincs
ügyfélfogadás
Tel./fax: (22) 364-5148.00-11.00 óráig
Péntek:
Tel./fax: (22) 364-514
AApolgármester
fogadónapja:
polgármester
fogadónapja:
Ügyfélfogadási
Ügyfélfogadásiidőben
időben
Tel.:
(22) (22)
588-111
Telefon:
588-111
A jegyző fogadónapja:
Ügyfélfogadási
időben
A jegyző fogadónapja:
Tel.:
(22) 364-514időben
Ügyfélfogadási

Telefon: (22) 364-514
Falugazdász fogadónapja:
Gerlinger Éva
Hétfő:
8.00-10.00 óráig
Balázsik Zsófia falugazdász fogaTelefon: (70) 436-2393
dónapja:
hétfő:
óráig
Gyermekjóléti
szolgálat7.30-10.00
ügyfélfogadási
Telefon: (30) 698-9103
rendje:
Az úrhidai polgármesteri hivatalban:
Gyermekjóléti szolgálat
Szerda
8.00-10.00 óráig
ügyfélfogadási
Tel.:
(22) 364-514rendje:
A Polgármesteri
Hivatalban:
Székesfehérvár,
Tolnai
u. 10. szám
szerda:
10.00-12.00 óráig
alatt:
Telefon: (22) 364-514
Csütörtök:
12.00-16.00 óráig
Székesfehérvár,
Tel.:
(22) 202-400 Tolnai u. 10. sz.
alatt:
kedd:
13.00-16.00 óráig
Telefon: (22) 332-058

ÚRHIDAI
HÍREK

Védőnő rendelési
Családsegítő
szolgálatideje:
ügyfélfogadási
Soósné Fekete Éva
rendje:
Tel.: (22) 364-517
Szoboszlay
Renáta
Terhes
tanácsadás:
Az
úrhidai
polgármesteri hivatalban:
kedd:
8.00-10.00 óráig
óráig
Hétfő
10.00-12.00
Csecsemő
tanácsadás:
Tel.:
(22) 364-514
Kedd:
óráig
Székesfehérvár,
Sütő10.00-12.00
u. 12. szám alatt:
Péntek:
08.00-13.00 óráig
Tel.:
(22) 202-400
Háziorvos
rendelési ideje:
Dr. Bíró János
Védőnő
ideje:
Telefon:rendelési
(22) 364-517
Soósné
Hétfő: Fekete Éva 8.00-12.00 óráig
Tel.:
(22) 786-626; +36
(30)225-8848
Kedd:
14.00-18.00
óráig
Tanácsadás:
Szerda:
8.00-12.00 óráig
Várandós:
– 10.00 óráig
Csütörtök:Kedd: 08.00
12.00-16.00
óráig
Gyermek:
– 12.00 óráig
Péntek: Kedd: 10.00
8.00-12.00
óráig
Fogadóóra:
Szerda:
08.00-10.00
óráig
Terhes tanácsadás:
Kedd:
12.00-14.00 óráig
Háziorvos rendelési ideje:
Dr. Popovics Nóra
Tel.: (22) 786-886
Gyermekorvos rendelési ideje:
Hétfő:
08.00 - 12.00 óráig
Dr. Fülöp Edit
Kedd:
14.00 - 17.00 óráig
Tel.:
(22)
364-517
Szerda:
08.00 - 11.00 óráig
hétfő:
12.00-13.00
óráig
Csütörtök:
13.00
- 16.00 óráig
csütörtök:
11.00-12.00
óráig
Péntek:
08.00
- 11.00 óráig
Várandós tanácsadás: (bejel. alapján)
Fogorvosi szolgálat:
Kedd:
12.00 - 14.00 óráig
(Szabadbattyán)
Dr. Kis Piroska:
Gyermekorvos
rendelési ideje:
Tel.:
(22) Edit
362-612
Dr.
Fülöp
hétfő:
Tel.:
+36 (30) 902-52277.00-13.00 óráig
kedd:
13.00-19.00
óráig
Hétfő:
11.30-12.30 óráig
szerda:
13.00-19.00
óráig
Csütörtök:
11.00-12.00 óráig
péntek:
7.00-13.00 óráig

Városkörnyéki ügyelet:
Tanácsadás:
Orvosok Háza
Szerda:
10.30-11.30 óráig
Székesfehérvár, Seregélyesi út 17.
Tel.: (22)szolgálat:
501-220 (Szabadbattyán)
Fogorvosi
Dr. Kis Piroska
Tel.: (22) 362-612
Fogorvosi ügyelet: 7.00-13.00 óráig
Hétfő:
Telefon: (22) 502-140
Kedd:
13.00-19.00 óráig
Szerda:
munkanapokon: 13.00-19.00 óráig
Csütörtök:16.00-másnap
13.00-19.00
óráig
reggel 8.00-ig
Péntek:
Iskolafogászat
7.00-13.00 16.00
óráig
hétvégén:
az utolsó munkanap
órától az első munkanap reggel 8.00
Városkörnyéki
ügyelet:
óráig
Orvosok Háza
Székesfehérvár, Seregélyesi út 17.
Tel.:
(22) 501-220
Állatorvosi
szolgálat:
Dr. Somogyi Lajos
Fogorvosi
ügyelet:
Telefon: (22)
363-117
Tel.:
(22) 502-140Széchenyi u. 16/A
Szabadbattyán,
Munkanapokon:
16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig
Hétvégén:
A gyógyszertár nyitva tartása:
az utolsó munkanap 16.00 órától az
Hétfőtől-péntekig:
8-16
óráig
első
munkanap reggel
8.00
óráig
Tel: (22) 789-195
Állatorvosi szolgálat:
Könyvtári
tartás:
Dr.
Somogyi nyitva
Lajos tel:
(22) 363-117
hétfő:
13.00-16.00
Szabadbattyán,
Széchenyi
u. 16/a.óráig
szerda:
14.00-17.00 óráig
A posta nyitva tartása:
A posta nyitva tartása:
Hétfő-péntek:
08.00 - 12.00 óráig
hétfő-péntek:
8.00 - 16.00
12.00 óráig
óráig
12.30
12.30 - 16.00Zárva
óráig
Szombat:
szombat:
zárva
Tel.:
(22) 362-208
Telefon: (22) 787-402

E.ONÉszak-dunántúli
Észak-dunántúli
ÁramszolE.ON
Áramszolgáltató
gáltató Zrt. Győr, Kandó Kálmán
Zrt.
út 11-13.
Győr,
Kandó Kálmán út 11-13.
Ügyfélszolgálat:
06-40-220-220
Ügyfélszolgálat:
06-40-220-220
Hibabejelentés:
06-40-330-330
Hibabejelentés:
06-80-533-533
Közvilágításhibabejelentő:
hibabejelentés
Közvilágítás
06-40-330-330
06-80-533-533
E.On Dél-dunántúli Gázszolgáltató
E.On Dél-dunántúli Gázszolgáltató Zrt.
Zrt. Székesfehérvári Régió
Székesfehérvári Régió
Szfvár, KirályKirálysor
sor 1/A 1/a.
Székesfehérvár,
Hibabejelentés:
06-40-404-040
Hibabejelentés:
06-40-404-040
Építésügy Székesfehérvár, PolgárÉpítésügy
Szfvár, Polgármesteri Hivatal
mesteri Hivatal
Városház
1. 1.
fsz.II. em.
Városháztértér
Építésigazgatási
IrodaAndrea
(22) 537-177
Schmidtné Lengyel
Ügyfélfogadási
idő:Iroda
Építésigazgatási
22-537-175
Hétfő:
Ügyfélfogadási idő:13-00-15.00 óráig
Szerda:
13.00-18.00 óráig
hétfő: 8.00-12.00, 13.00-15.00
óráig
Péntek:
8.00-12.00 óráig
szerda: 8.00-12.00, 13.00-18.00 óráig
péntek:
8.00-12.00 óráig
Járási Hivatal:
Székesfehérvár, Honvéd u. 8.
Lakossági szennyvízszippantás:
Ügyfélfogadási
idő:
ÓZON Kft.
Hétfő:
13-00-15.30 óráig
Székesfehérvár,
Várfok
u. 1. óráig
Szerda:
8.00-12.00,
13.00-15.30
Telefon: 22-315-307,8.00-12.00
505-320 óráig
Péntek:
Segélyhívók:
Segélyhívók:
Rendőrség:
107
Rendőrség: Tűzoltók:
107
105
Tűzoltók: Mentők:
105
104
Mentők:
104
Úrhida Község hivatalos honlapja:
Úrhida község hivatalos honlapja:
www.urhida.hu
www.urhida.hu

FELELŐS KIADÓ:
KIADÓ: SZIBEN-COLOR
KFT.KFT.
- 8142
ÚRHIDA, ZRÍNYI
ZRÍNYI U.
U. 10.
FELELŐS
BRIBEN NYOMDA
– ÚRHIDA,
10.
SZERKESZTŐSÉG:
ÚRHIDAI
POLGÁRMESTERI
HIVATAL,
TEL./FAX:
(22)
364-514
SZERKESZTŐSÉG: POLGÁRMESTERI HIVATAL, TEL., FAX: (22) 364-514
8142
L.L.
U.U.
66.66.
• Úrhida
Község
hivatalos
honlapja:
WWW.URHIDA.HU
8142ÚRHIDA,
ÚRHIDA,KOSSUTH
KOSSUTH
• Úrhida
Község
hivatalos
honlapja:
www.urhida.hu
TÖRDELÉS
NYOMDAI
MUNKÁK:
SZIBEN-COLOR
ELŐKÉSZÍTÉS:
VARGAÉS
TAMÁS
NYOMDAI
MUNKÁK:
BRIBEN KFT.
NYOMDA KFT.

