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ÖT ÉVES AZ ÚRHIDAI IKSZT
A Herman Ottó Intézet Helyi Aktivációs
Műhelynapot (HAM) szervezett Úrhidán az IKSZT
program kapcsán megvalósítható fenntartható fejlesztésekkel összefüggésben. Az ország elsőként
megnyitott Integrált Közösségi és Szolgáltató
Tere (IKSZT) fennállásának 5. évfordulóját is
ünnepelte.
A rendezvény nyitóprogramjaként Mikula Lajos,
az AGRYA elnökének vezetésével az Úrhidai
Gazdatábort járták be, ahol V. Németh Zsolt
környezetügyekért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár és Bognár József
Úrhida polgármestere is jelen volt, akik a gazdatábor megtekintését követően már az ünnepelt
IKSZT épületében köszöntötték a résztvevőket.

Az IKSZT megnyitóján 2010-ben szalagátvágással
avatták fel az új épületet, a mostani alkalmon pedig
egy torta felvágásával emlékeztek meg az 5 éves
évfordulóról, amelyet együtt vágott fel V. Németh
Zsolt államtitkár, Mikula Lajos, mint az IKSZT
programért felelős intézet átadáskori főigazgatója,
Bognár József polgármester és Eperjesi Tamás
igazgató.

Köszönet Úrhidának!
Az elmúlt időszakban számos helyen és formában
felmerült Kárpátalja magyarságával való szolidarítás, valamint életkörülményeinek, fiataljai
szabadidős programjának támogatása. Örülünk,
hogy a jelentős állami intézkedések mellett megmozdultak Kárpát-medence magyar önkormányzatai és közösségei. Köztük évezredes múlttal a háta
mögött Úrhida település.
Úrhida lakossága „falunapi eseményén” dolgozott
és szórakozott, hogy jótékonykodhasson, és az így
összegyűlt pénzzel – igen jelentős mértékben –
hozzájárult a rahói Központ által fenntartott Havasi Gyopár Néptáncegyüttes és Női kar kiemelkedő
nyári programjának megvalósításához.

Az Önök támogatása tette lehetővé, hogy a Tisza
forrásvidéke magyar kultúrája egyetlen csoportja
rész tudjon venni a Központ által évekig előkészített
„Bogdányok találkozóját” is magában foglaló aratási ünnepen Nyírbogdányban. Az utazás költségek terhei és a meghívó település korlátozott fogadási lehetőségei miatt a támogatást a küldöttség
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szabadidős programja belépőinek megvásárlására, és
Aranyosszigeten való ellátására fordítottuk.
Az Ukrán Magyar Kulturális Együttműködési Társaság
és a Falvak Kultúrájáért Alapítvány nevében tisztelettel
megköszönjük Úrhida település támogatását. Bízunk
abban, hogy a magyar kultúra mellett csángó, hucul
és ukrán kultúrát is bemutató néptáncegyüttesünkkel
a jövőben a településen is viszonozni tudjuk a támogatást. Addig is kérjük Önöket, hogy látogassanak el
hozzánk, személyesen szerezzenek tapasztalatot és élményt a Tisza ölelésében fekvő települések életéről.
Rahó, 2015. szeptember 5.
Köszönettel Nejzsmák Emma UMKET elnök,
az Egyetemes Kultúra Lovagja, és
Nick Ferenc FKA kuratórium elnök,
a Kultúra Lovagrendje alapítója

Az adósságkonszolidációban részt
nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról!
Kedves Úrhidaiak!
Mint arról a 2014. júniusi Úrhida hírekben beszámoltam az adósságkonszolidációban részt nem vett 0-2000
fő lakosságszámú települések támogatásáról 2014.
áprilisában döntött a Belügyminiszter. A 2000 fő feletti
települések (kb 100.) esetében a kormány az idei évben
ígért támogatást.
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter ─ az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben ─
2015. augusztus 2–án pályázatot hirdetett a 2000 fő
lakosságszám feletti adósságkonszolidációban részt
nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról.
A Képviselő-testület úgy gondolta, hogy mivel az
elmúlt időszakban útfelújításra és karbantartásra
nem volt lehetősége, így a támogatás odaítélése
esetén, ilyen típusú fejlesztéseket valósítana meg.
Bognár József
polgármester

A Tündérkert Óvoda hírei
Az új nevelési év ismét több változással
indult. A gyermekek létszáma három homogén és egy vegyes csoport kialakítását
tette lehetővé. Így minden csoportban 20 –
22 fő gyermek került elhelyezésre, ami
ideálisnak mondható.
A településre folyamatosan költöző kisgyermekes családok szívesen hozzák intézményünkbe gyermekeiket,
aminek nagyon örülünk. Az óvó nénik kreativitásának,
ügyes kezeinek, a segítőkész szülőknek köszönhetően
egyre szépül az ovink kívül-belül, virágokkal,
dekorációkkal.
Felhívnám a figyelmet, hogy a kötelező óvodáztatás
azokra a gyermekekre érvényes, akik 2015. augusztus
31-ig betöltötték 3. életévüket.
Az óvoda épületének bővítése okán szerencsés helyzetben vagyunk, mert minden jelentkezőt tudtunk
fogadni, azokat is, akik fél éven belül betöltik 3. életévüket! Még mindig van lehetőségünk óvodás gyermek fogadására, folyamatosan évközben is szeretettel
várjuk a kicsiket!
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A nevelési évet egy kolléganő távozása miatt helyettesítéssel indítottuk, de reméljük hamarosan teljes lesz
a pedagógusok létszáma. Az ősz folyamán intézményünkben is megkezdődnek a tanfelügyeleti látogatások,
amely három kolléganőt érint, jelenleg. A tanfelügyeletet megelőzi a pedagógusok önértékelése, amelynek
része a szülők véleményének kikérése, ennek lebonyolításához kérnénk majd a szülők segítségét, hogy
határidőn belül értékeljék a kolléganők munkáját!
Folyamatosan zajlanak a szülői értekezletek ahol
tájékoztatást kapnak az aktualitásokról, az első félév
programjairól. Novemberben fogadóórákra várjuk a
szülőket, ahol saját gyermekeik fejlődéséről informálódhatnak a pedagógusoktól. Aki esetleg lemaradt
a szülői értekezletről, nem tud megjelenni a fogadóórákon, kérem, bizalommal forduljon a csoportos
óvó nénikhez, akik külön időpontban szívesen tájékoztatják Önöket!

Csoportbeosztások:
Méhecske (kis) csoport:
Jánosi Katalin és Harangozó Renáta
dajka: Szalai Istvánné (Erika néni)
Katica (középső) csoport:
Gyüszü Melinda és Spánitzné Pásztor Andrea
dajka: Kovács Istvánné (Zsuzsa néni)
Süni (nagy) csoport:
Kertészné Vámi Anikó és Rozsné Homoki Mariann
dajka: Hegyesi Lászóné (Erika néni)
Cica (vegyes) csoport:
Fazekas Józsefné (Éva néni) és Bozsák Szilvia
dajka: Andocsi Tiborné (Marika néni)
Főzőkonyhánkon a szakácsnőnk Keserű Józsefné
(Éva) irányításával készül a finom ebéd, reggeli és
uzsonna, a segítője Berki Istvánné (Aranka).
Nálunk fokozatosan az elmúlt években már bevezetésre került az egészségesebb, só és cukor szegény
főzés/étkeztetés így a gyerekek is hozzászoktak.
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A konyhánk biztosítja az iskolások, a nyugdíjasok és
vendégebédet igénylők étkeztetését is.

A csoportok heti rendjéről, a tornaszobai foglalkozásokról a pedagógusok nyújtanak felvilágosítást!

Az élelmezésvezetőnk Boda Bernadett, aki szívesen
informál minden érdeklődőt az étkezéssel kapcsolatosan. Továbbá nála lehet befizetni és lemondani az étkezést, elérhetősége:
22/364-518 vagy urhidaiovodaelelmezes@gmail.com

A tornaszobát az iskolai alsó tagozat is használja a
megnövekedett óraszámuk miatt segítjük a kisiskolások testnevelési óráit. Napközben az ovisok tornáznak
bent, rossz idő esetén, ha az udvar nem alkalmas a kinti
levegőzésre szintén a tornaszobába szervezünk programot. Kéthetente pénteken a baba-mama klubnak is
helyet adunk!

Az óvodás gyermekek ingyenes étkeztetésére is van
lehetőségünk amennyiben a szülő nyilatkozata alapján
jogosult a kedvezmény igénybe vételére. Ezzel kapcsolatos információk, nyilatkozat az óvodában kérhető
illetve a honlapunkról letölthető: www.ovoda.urhida.hu
Logopédusunk Friesenhahn Mihály már folyamatosan
szűri az 5. életévüket betöltött gyermekeket illetve azokat is, akiket a szülők jeleztek nála. Misi bácsi minden
pénteken tart fogadóórát, a fejlesztőszobában lehet őt
megtalálni, kérem, forduljanak probléma esetén hozzá!
A délutáni külön (térítéses) programokra már lehet
jelentkezni az ovi hirdetőtábláján elhelyezett jelentkezési lapokon. A várható programok: karate, népi
tánc, játékos angol, mozgásfejlesztő torna, foci, esztétikus testképzés.
Házirendünk alapján reggel 8.30-ig lehet beérkezni
az óvodába, utána zárjuk a bejárati ajtót. Kérem a
kedves szülőket gyermekeik érdekeit szem előtt tartva
szíveskedjenek betartani az óvoda házirendjét!
Felhívom szíves figyelmüket, hogy az átjáró ajtó az
óvoda-konyha között az óvodai személyzet számára
használható! A szülőket kérem, hogy kizárólag
a főbejáratot használják a gyermekek biztonsága érdekében! A régi bejáratot csak az iskolások
használják!
Mivel napirend alapján dolgozunk, meghatározott időben vannak az étkezések, a tevékenységek,
pihenőidő! Az óvodáskorú gyermekek számára biztonságot nyújtanak az azonos időben történő események.
Az ebédet követően 12.15 órától lehetőség van elvinni
a gyermekeket, 12.45-ig. Az óvoda ajtaját délután 15
órától nyitjuk újra, a csendes pihenőt követően, 17
óráig a nyitva tartás végéig.
Délelőtt a pedagógiai programunkban meghatározott
nevelési munka folyik, délutánonként lehetőség van
több külön program között választani, ezek a foglalkozások várhatóan szeptember 21-től elindulnak, de
be lehet csatlakozni egy-egy csoporthoz év közben is.

Szülői támogatással sikerült a tornaszoba ablakaira
védőhálót vásárolni a tavasszal, most szeptemberben pedig fel is került a háló így már biztonságosan
használható! Köszönjük szépen a szülőknek a segítséget!
Október 2-án (pénteken) nevelés nélküli munkanapot
tartunk, a pedagógusok továbbképzésen vesznek
részt Szabadbattyánban, délután lesz a „Szép korúak”
köszöntése 16.30-kor amelyen a nagycsoportosaink
műsort adnak.
Szeptember végén részt veszünk szokás szerint a „Fut
a falu” programon.
Októberre tervezünk egy őszi kirándulást autóbusszal,
valamint a Tekergő bábszínházat hívjuk vendégségbe!
Egész évben folyamatosan gyűjtjük a Pet palackot és
a papírhulladékot az óvoda épülete mellett elhelyezett
konténerekbe. Nagy örömünkre sokan részt vesznek a
szelektív hulladékgyűjtési akciónkban, ezzel is támogatva a környezetvédelmet, a gyermekek szemléletformálását.
Alapítványunk nevében is köszönjük a település lakosainak, a szülőknek szíves támogatásukat, a 2014.
évben felajánlott adó 1%-ból a 295.307 Ft érkezik
hozzánk, amelyet a gyermekek javára fordítunk!
Bozsák Szilvia
óvodavezető

Hirdessen

az Úrhidai Hírekben!
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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Tanévkezdés iskolánkban
Előző számunk óta eltelt időszakban Géza Fejedelem
Általános Iskolánkban a következő események történtek.
Június 22-től július 3-ig napközis tábort szervezett
iskolánk. A táborban 20-30 fő vett részt, főként alsósok. Többségében helyben szervezett programok
voltak, négy nap kirándultak a gyerekek változó helyszínekre: Agárdra hajókirándulás, Sukorói Arborétumba, Sárpentelei Parkerdőbe és a Székesfehérvári strandra. A helyi foglalkozásokon főként sport, kézműves
és játékos foglalkozások, akadályverseny, aszfaltrajzverseny szerveztek, de egy nap főzhettek is diákjaink.

Tanévünkben három új pedagógus érkezett iskolánkba. A harmadik osztályos osztályfőnök Bolvári
Beatrix lett, napközis tanító Tigyi Réka néni mellett
két nap Verhás Miklósné Gitta nénivel lesznek délután.
Gitta néni a 4. osztályban is vezeti a napközit 1,5 nap,
Ildikó néni mellett. Réka néni a napközis órák mellett a
matematikát is tanítja, és az angol szakkört vezeti 4-8.
osztályig. Régi, új testnevelő tanárunk Soós Tamás
képviselő az új tanévtől.
A tavalyi évhez hasonlóan pedagógiai asszisztensünk
Sajtos Dóra, aki kedden és szerdán van intézményünkbe, míg rendszergazdánk Balázs Zoltán.

Tanévünk szeptember elsején kezdődött, a hagyományos reggeli tanévnyitó ünnepséggel és az azt követő
osztályfőnöki órákkal. Néhány közérdekű információt
emelnék ki ünnepségünkről, szülői értekezletünkről.
Tanévnyitó tanulólétszámunk jelenleg 129 fő.

Segítő szakembereink a következők: Pálfi Diána a
gyermekjóléti szolgálat munkatársa, aki szerdán 10-12
várja a szülőket az önkormányzatnál. Soósné Fekete
Éva a falu védőnőjeként tagintézményünk védőnője
is. Dr. Fülöp Edit az iskolaorvosunk és egyben a falu
gyermekorvosa. Hittant oktatóink: Shrenk Rita katolikus hitoktató, Czimmermanné Hajnal Tímea református hitoktató és Gerő Veronika a HIT Gyülekezete
hitoktatója. Logopédusunk változatlanul Friesenhahn
Mihály a Beszédjavító Intézet utazó szakembere, aki
hétfőnként 14.45-16.00 óráig, péntekenként pedig 1314.30 óráig tartja a foglalkozásokat, többségében a
BTM-es tanulóinknak az óvoda fejlesztő szobájában
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Gyógypedagógust az SNI-s tanulóknak a tavalyi évhez
hasonlóan idén is az EGYMI biztosítja, akik Magyar
Szabina, Molnár Ágnes és Pálné Véber Éva.
Fejlesztő pedagógusunk Bolvári Beatrix 3. osztályos
tanító néni, aki elsősorban a BTM-es tanulóinkat fejleszti. Az SNI-seknek és a BTM-eseknek a fejlesztő
és a gyógypedagógiai foglalkozás kötelező a szakvélemény alapján.
Az osztálytermek a magasabb osztálylétszámok
miatt sajnos sok esetben módosultak. Az
osztályfőnök csak a 3. osztály esetében módosult:
1. osztály
2. osztály
3. osztály
4. osztály
5. osztály
6. osztály
7. osztály
8. osztály

Kissné Körmendi Elvira
Lencsésné Cseh Katalin
Bolvári Beatrix
Szalainé Cseh Katalin
Szabó Gyöngyi
Bán Balázs
Bognár Andrea
Bán-Németh Ildikó

A kötelességek mellett most is nagy hangsúlyt helyezünk a tanórán kívüli programokra. A szakköri lehetőségek széles választékát kínáltuk a tanulóinknak.
Kellő számú jelentkezés miatt az alábbi szakköröket indítjuk:
Szakkör megnevezése

Időpontja

Foglalkozást vezeti

Szakkör megnevezése

Bán-Német Ildikó

Furulya

hétfőn 7, kedd 6-7.
szerdán.6-7. órában,

Bognár Andrea

Énekkar

kedd 0. órában

Bognár Andrea

Matematika, logika

hétfő 6. órában

Lencsésné Cseh
Katalin

Főzési alapismeretek

szerdán 7-8. órában

Informatika

hétfőn 7-8. órában

Borzok Károly

Rajz

kedden 7-8. órában

Schrenk Rita

Angol

hétfőn 6-7, szerdán 6-7,
pénteken 7. órában

Tigyi Réka

szerda 8. óra

Sajtos Dóra

csütörtökön 5-6-7.
órában

Schrenk Rita

Bibliaismeret

csütörtökön 5-6.
órában

Czimmermanné
Hajnal Tímea

Furulya kezdő

kedden 6. órában

Szalainé Cseh Katalin

Ügyes kezek

Társastánc
Katolikus hittan

Lencsésné Cseh
Katalin, Bán Balázs

A 8. osztályosok felvételi előkészítőjét magyarból
szerdán és csütörtökön 6. órában, matematikából
szerdán 0. órában tartjuk.
A fejlesztő foglalkozásokat Bolvári Beatrix tartja hétfő
7. órában és csütörtök 6-7. órában, péntek 6-7. órában
a beosztott rend szerint.

Alsós korrepetálásokat osztályfőnökök az alábbi
időpontokban tartják:
1. osztály
2. osztály
3. osztály
4. osztály

hétfő és szerda 6. óra
kedd és szerda 6. óra
hétfő 6. óra
hétfő, szerda 6. óra

Ezen kívül az új kerettantervek alapján kidolgozott
helyi tanterveinkkel tanulnak idén az első, második,
harmadik és az ötödik, hatodik és hetedik osztályosok.
Ezeken az évfolyamokon az erkölcstan illetve a szülő
választása szerint hittan tanulása kötelező, ami többségében a csütörtöki napokon valósul meg.
Tájékoztatom az alsós szülőket, hogy a törvényi
előírásoknak megfelelően az előző évekhez hasonlóan első osztályban és második osztályban félévkor
szövegesen értékelünk. Év végén azonban már második osztálytól érdemjeggyel minősítjük az egész éves
munkájukat. A külalakra változatlanul osztályzatot
kapnak felsős tanulóink.
A köznevelési törvénynek megfelelően minden osztályban bevezetésre kerül a mindennapos testnevelés,
heti 5 órában. 3 óra testnevelés, két óra pedig sportkör keretében tartjuk a gyerekeknek. Testnevelés
órák keretében néhány osztály úszik (2,6) és lovagol
(1,2,5,6,7) is, ha a fenntartó a költségeket fedezi.
A tavalyi évhez hasonlóan a törvényi változásoknak
megfelelően minden tanulónk kötelessége, hogy részt
vegyen a 16 óráig tartó foglalkozásokon. Ez alól az
intézményvezető adhatott a tanév végén felmentést a
szülő írásbeli kérésére. Mivel iskolánkban igen kevesen éltek ezzel, így alsóban minden osztályban külön napközis tanórai foglalkozások működnek, míg
felsőben a délutáni tanulószobás tanulási idő alatt az
5-8. és a 6-7. osztály van összevonva.
7.15-től 17 óráig tartunk felügyeletet, ez előtt és után
sajnos nem tudunk gyermekükért felelősséget vállalni.
A szülőket tájékoztatjuk, hogy a tanórák zavartalansága miatt a szülők az udvaron várhatják, illetve eddig
kísérhetik gyermeküket. A napközis tanórák védelme
miatt pedig csak 14.30 előtt és 15.30 óra után engedélyezzük a rendszeres eltávozást. Ha ezen idő alatt
mégis probléma merülne fel, a délelőtti tanórákhoz hasonlóan kérem, hogy a tanáriban kopogjanak.
A tavalyi évekhez hasonlóan a tömbösítést idén is folytatjuk 3 és 4. osztályban informatikából, felsőben biológiából és kémiából. Folytatjuk a hetedik és nyolcadik
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osztályban a próbafelvételi vizsgát, amellyel segítjük
felkészülésüket a felvételi vizsgára.
Jogszabály alapján május 25-én zajlik szövegértésből
és matematikából a kompetenciamérés a 6. és 8. osztályban, és május 18-án ugyanezekben az osztályokban németből történik az idegen nyelvi mérés.
A tankönyvekkel kapcsolatban felhívom a szülők figyelmét, hogy aki ingyenes tankönyveket kapott, annak a tanév végén jó állapotban kell visszaadni vagy új
tankönyvet vásárolnia. Kérem a szülőket, ha az adataikban bármilyen változás következik be, azt a törvényi
előírások szerint 8 napon belül jelezze.
Közös szülői értekezletünket szeptember 9-én 16
órától tartottuk. Az első fogadóórára pedig október
hetedikén, szerdán 16 órától várunk minden szülőt
szeretettel.
A tanév nevezetes időpontjait az ellenőrzőbe mindenkinek beragasztottuk és azon a lapon megjelöltük a
tanítás nélküli napokat, és hogy a napközi, tanulószoba
mely napokon lesz rövidítve, amikor csak tanulói felügyeletet tudunk biztosítani.
A hónapról hónapra változó programok sem maradhatnak el. 2015. szeptember 25-én, pénteken rendezzük meg akadályversenyünket, Kissné Körmendi
Elvira tanítónőnk szervezésében. Az akadályversenyt követően Bán Balázs Csete túrát szervez az
érdeklődőknek. Szeptember 28-án rendezzük a „Fut
a falu” futóversenyhez az előző évekhez hasonlóan.
Aznap „A sport legyen a tied!” nagy sportágválasztó rendezvényen vehet részt tizenöt 2-4. osztályos
diákunk a VOK Sportcsarnokban 14-16 óráig, 13 órai
indulással. A hagyományos őszi Erzsébet-táborunk
szeptember 21-23-ig lesz Zánkán. Kísérő tanárok Bán
Balázs és Takács Mónika. Október a természetvédelem
hónapja lesz, aminek keretében különbusszal a Bakonyba a Római-vízeséshez utazhatnak a jelentkezők.
Terménybáb-készítő versenyt is hirdetünk októberben.
Az őszi papírgyűjtési akció megszervezése folyamatban van, de kérjük Önöket, hogy már otthon a papírt és
a PET palackot gyűjtsék. Elektronikai hulladékgyűjtést
az ősz folyamán tervezünk idén is. A szárazelemeket
egész évben gyűjtjük az intézményünkben. Az őszi
szünet idén egy kicsit hosszabb lesz, október 23-tól
november 1-ig.
Ebben a tanévben is folytatódik iskolagyümölcs programunk, aminek keretében heti három alkalommal egyegy szem gyümölcsöt vagy alkalmanként gyümölcslevet kapnak 1-6. osztályos gyermekeink.

Az iskolatej programba pedig 1-8. osztályig minden
tejet igénylő diákunk bekapcsolódhatott, akik naponta
iskolatejet vagy tejterméket ihatnak.
Idén szeretnénk kapcsolódni az Ökoiskola programba.
Tervezett fő projektünk a „Szebb iskolát ökosan!”,
amire október közepére várjuk az egyes osztályok ötleteit, vállalásait a tanévre.
Másik érdekes programunk a „Boldogságóra” országos
kezdeményezés, amihez az osztályfőnök egyöntetűen
döntése alapján csatlakozott iskolánk. Így minden
tanulónknak havonta lesz egy boldogságórája.
Az Úrhidai Tanulókért és Iskoláért Alapítványunk
2014. évi személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásaiból várhatóan 355.302,- forintot könyvelhet el
bevételként. Felajánlásaikat ezúton is köszönjük, amit
a szülők javaslatai és a kuratórium döntése alapján
használunk fel, várhatóan elsősorban ebben a tanévben
is a gyermekeink kirándulásának támogatására.
Intézményünk honlapja http://www.urhidaiskola.hu/
címen elérhető, emailcíme: urhidaiskola@gmail.com
és a facebookon is megtalálhatnak minket.
Liedermajer Heléna
tagintézmény-vezető

Kedves Babák és Mamák!
Ez év szeptemberétől ismét várok szeretettel minden
kedves régi és új tagot a Baba-mama klubban!
Gyertek és töltsetek el velünk 1-2 kellemes órát, ahol a
babák is és a mamák is jól érezhetik magukat. Beszélgethettek, tapasztalatokat cserélhettek. Terveink közt
szerepelnek érdekes előadások, bemutatók,melyeken
hasznos és új információkat szerezhettek.
Találkozásaink helye: Tündérkert Óvoda, tornaszoba
Ideje: kéthetente péntek 9.30-tól 11ó –ig
Az első alkalom: 2015.09.25-én pénteken
Gyertek el, szeretettel várunk mindenkit a leendő kismamákat is!!!
Soósné Éva
védőnő
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CIVIL HÍREK
Június 15-19. között Nyári napközis tábort szerveztünk az úrhidai gyerekeknek. Ebben az időszakban a
szülőknek nagy kihívást jelent a gyermekek felügyeletének a megoldása, ezért idén is megszerveztük a
tábort. 1 hetet az önkormányzat, 2 hetet pedig az iskolánk pedagógusai vállaltak el.
Közel 30 kisgyerek jelentkezett a nyári mókára. Az
eltelt 1 hétben voltunk lovagolni, és lovas kocsikázni Vígvári György és csapata jóvoltából, számháborúztunk, karate bemutató szerveztünk, megismerkedtünk új játékokkal, bográcsoztunk a Tájháznál,
jártunk a játszótéren, számháborúztunk, faluismereti
vetélkedőt szerveztünk, meséket néztünk és hallgattunk, kézműves foglalkozást tartottunk.
Reméljünk minden részt vevő jól érezte magát az elmúlt pár napban!

XIII. ÚRHIDA NAPOK
Idén immár a XIII. alkalommal rendeztük meg az
Úrhidai Napokat. A program sorozatra 2015. augusztus 14.-15.-16.-án került sor.
Az időjárás kegyes volt hozzánk, szikrázó napsütésben vehettünk részt az eseményeken. A hétvégi programokat a pénteki ünnepélyes megnyitóval kezdtük,
a Tájháznál egy kiállítás keretében.
Az estét a szabadidő parkban folytattuk, elsőkként
a székesfehérvári EVM zenekar lépett fel, rock zenéjükkel nagy sikert arattak. Majd következett a Retró
Diszkó, ahol Császár Józsi szolgáltatta a zenét, fiatalok és idősek is hajnalig táncolva jól érezték magukat.

A mulatságok szombaton folytatódtak. Korán reggel
gyülekeztek a X. Úrhidai Csülökfesztivál résztvevői.
Elfoglalták helyeiket, kipakoltak és neki láttak a
főzésnek. Hamarosan érezni is lehetett a finom hagyma, szalonna, fűszerek illatát. Amíg a főzőverseny a
park egyik oldalán zajlott,
a másik felén a sporté
volt a főszerep. Ugyanis
ebben az időben zajlott a
XVI. Úrhidai Vándorkupa futball torna. A nagy
hőség ellenére elszántan
és nagy lendülettel fociztak a fiúk, férfiak. Nagy
volt a tét megtartani vagy
megszerezni a vándorkupát. Közben megérkeztek a veterán autók és
motorosok. Ekkora teljesen benépesült látogatókkal, résztvevőkkel, fellépőkkel
a Szabadidőpark.
Gyermekprogramok zajlottak, a gyermekek egésznap
élvezhették a légvárt és a vizes focit. A gyermekjóléti
szolgálat pedig arcfestéssel és csillámtetoválással várta a kicsiket és nagyokat egyaránt.
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A színpad utána a XVIII. Kistérségi Nyugdíjas
találkozótól volt hangos. Az idei évben az Úrhidai
Nyugdíjas Klub tagjai a Nádasdladányi, Sárkeszi és
Sárszentmihályi egyesületek tagjait látták vendégül
Az énekkórus népdalokat adott elő, hagyományőrző
ruhában,- népviseletben. A nézőtér teljesen megtelt.
Műsoruk után átadásra kerültek az Önkormányzati
kitüntetések, melyet Bognár József polgármester úr
adott át
Úrhida Községért Kitüntető Címet kapott:
Jánosiné Farádi Tünde
V. Varga József-újságíró
Schwarzer Rolf
Úrhidáért Kulturális és Szabadidős Egyesület
Díszpolgári Címet kapott:
Farkas Ferenc
Jánosi László – alpolgármester

93
Ezek után következett a Country Women Club
műsorra, fergeteges táncukkal lepték meg a közönséget, Hergovics Lilla pedig ének tudásával járult
hozzá műsorunkhoz. Mindezek után pedig következett
Zumba Petrával és a lányokkal mondanom sem kell,
hogy ismét egy szuper műsorral érkeztek hozzánk.
Közeledett az este megérkezett a Boka és a Klikk
együttes, rock and roll műsorukkal szórakoztatták
tovább a közönséget, akik maguk is táncra perdültek
a nézőtéren.
Az est folytatásában egy sztárvendéget köszönthettünk
a színpadon, bátran mondhatom, hogy a nézőtér, zsúfolásig megtelt. LL. Junior látogatott el hozzánk táncosaival. Fergeteges buli
vette kezdetét, jó hangulatban vidáman telt az
este.
Záró látványosság volt a
Tűzijáték, amit mindenki
nagyon várt. Látványa
mindenkit ámulatba ejtett.
De az est még itt sem
ért véget, kezdetét vette
az Utcabál, Hutvágner
Péter és Nagy Zoltán
gondoskodott a fergeteges hangulatról, kitűnő zenéről.
Vasárnap a Póni Klub Regionális Minősítő versenyét
tartották az Úrhidai Lovas Egyesület lovardájában.

Ezt követte Ihos József humorista műsorra. A nézőtér
a nevetéstől harsogott, kicsik és nagyok egyaránt jól
érezték magukat, Kató néni egy igen színvonalas
műsorral kápráztatta el a látogatókat.

Köszönjük szépen mindenkinek, aki munkájával
hozzájárult, hogy idén is ilyen jól sikerüljön az
Úrhida Napok elnevezésű rendezvényünk, melynek
jó hírét hallani még mindig a szomszédból ide látogató vendégektől is. Reméljük, nem szakad meg ez
a hagyomány és a több napos programsorozatunkat
jövőre is ilyen nagy sikerrel rendezhetjük meg Úrhida
és a környező települések nagy örömére!
A délutánt az Úrhidai Táncimádók folytatták, a
fekete-fehér táncukkal és egy népi tánccal.
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A XIII. Úrhida napok szervezésében megrendezésre
került versenyek eredményei:
XVI. Úrhida Vándorkupa futball torna:
I. helyezet:
Sárszentmihály
II. helyezet:
Szabadbattyán
III. helyezet:
Másnaposok (Úrhida)
Legeredményesebb játékos: Gulyás Gábor
(Sárszentmihály)
Legjobb kapus:
Pap Bence
(Szabadbattyán)
X. Úrhida Csülökfesztivál:
Zsűri:
Czentárné Kunos Renáta,
Sajtos Vilmosné Rózsika, „Miki bácsi”
I. helyezet: Futrinka Dűlő Lakói-csülökpacal babbal
II. helyezet: Úrhidai Barátság Klub – csülökpörkölt,
csülökgulyás
III. helyezet: Kutyaütők – tejszínes csülkös bableves
Különdíjas: Úrhidáért Kulturális és Szabadidős
Egyesület - körmös csülökpörkölt
A csülökfesztiválon 19 csapat főzött.

Fogathajtás
2015. szeptember 06.-án megyei fogathajtóink 4 különböző fronton mérhették össze erejüket. A megyeiek
közül hárman az egyik fronton a CAN-C1 OB döntőn,
és CAN-C2 fogathajtó versenyen szerepeltek Tass
községben. A kis csapat egy kalandos utat követően
érkezett meg a helyszínre és a gyors nevezést követően
már kezdődhetett is a verseny. A változékony idő
próbára tette mind a lovakat, mind a hajtókat, ám végül
jó pályákon, baleset és különösebb fennakadás nélkül
tehették meg köreiket a versenyzők. Tehetséges fiatal
fogathajtónk Harangozó Roland is a Fejér megyei csapat tagja volt. A négy versenyszám összesítésében 3.
helyen végzett a fogathajtó trió. Az eredményhirdetést
követően boldogan vehette át mindenki a megérdemelt
bronzérmet.

Karateklub élete
Elmúlt a nyár, az iskolákban is becsengettek. A nyári
pihenőt követően a Karate Senshi Kyokai tagjai is
megkezdték, folytatták újból edzéseiket. Egyesületünk
karatékái azonban a nyáron sem unatkoztak. Többségük a szünidőben is aktívan pihent. A beszámolókból
kiderült a csapatból szinte mindenki sportolt, mozgott
a családdal vagy barátokkal, ismerősökkel. Egyesületünk két tagja részt vett a Shotokan Dojok Szövetségének nyári edzőtáborán, amelyet Zalaszentgróton rendeztek meg. A helyszín már ismerős volt, így szívesen
utaztak a táborba sportolóink. A tábor fő témája a katák pontosítása, egységesítése volt. A gyakorlati foglalkozásokat követően a közös programokon is még
sokszor az aznapi katák átbeszélése volt a középpontban. De mindezek mellett jutott idő egy kis fürdőzésre
és ismerkedésre is.
Márciusban megkezdődött dan vizsga felkészítő edzéseken
egyesületünk vezetője Soós
Tamás is részt vett.
A több hónapos
fizikai megterhelés mellett elméleti anyagokból is kellett készülni a
jelentkezőknek. Így a nyár számára folyamatos tanulással telt. Majd eljött augusztus utolsó hétvégéje.
Ajkán került sor a megmérettetésre, ahol egy egész
napos vizsgát követően sikeres vizsgát tett és 4. dan
fokozatot szerzett.

A Shotokan Dojok Szövetsége meghívására Székesfehérvárra látogatott Hubert Laenen Kyoshi, aki 2015.
szeptember 4-5.-én két napos szemináriumot tartott
a Koryu Karate Jutsu harcművészetből. Karatékáink
közül többen részt vettek az eseményen és rengeteg
új ismerettel gazdagodtak, amelyeket talán kamatoztathatnak is a közelgő versenyek valamelyikén.
Sikeres felkészülést és jó eredményeket kívánunk
versenyzőinknek!
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Úrhidai Mátkatál-szolgálat
Helyi civil kezdeményezés keretein belül szeretnénk
feléleszteni Úrhidán a régi magyar falusi szokást: a
komatálazást vagy mátkatálazást — amikor a gyermeket szülő édesanyát tápláló ételekkel látják el a szomszédságában élő asszonyok.
A komatálazásra ma is van példa (jelen ötlet is innen ered): a Székesfehérvári Babahordozó Klub már
több mint egy éve sikeresen működteti ezt a szolgálatot a kismamák részére. Jelenkori formájában
ez a közösségépítő szolgálat azt jelenti, hogy a szülést követő gyermekágyas időszakban az édesanya
számára önkéntesek főznek. Az ebédet házhoz viszik
és ezzel 1-2 hétig támogatják az újdonsült anyukát,
hogy mielőbb megerősödjön, visszanyerje erejét. Az
ételsor összeállítása során rendszerint külön figyelnek a kismama és az egész család esetleges rendhagyó
igényeire (mint például ételallergia, -érzékenység).
Az ebéd mellé szokás még tenni egy kis kézműves
apróságot, házi lekvárt, friss gyümölcsöt, vagy akár
zöldséget a kertből. Ez a szolgálat nem merül ki a
puszta ételhordásban, ezek az alkalmak rendszerint
beszélgetésekkel telnek, az összetartás és egymás jobb
megismerése, segítése jegyében.
Az elmúlt években ugrásszerűen nőtt a községünkbe
költöző fiatalok száma: sokan kisgyermekesek, vagy
éppen gyermeket tervezők/várók. Az ideköltözésben
sokaknál szerepet játszott a jó levegő, a nyugalom
mellett az is, hogy a városinál összetartóbb közösségre vágytak. A kezdeményezés ebben az irányban is
szeretne hatni. Emellett a szülést követő első pár hétben általában sok segítsége akad az édesanyának, ám
ezek után rendszerint magára marad a sok teendővel:
éppen ezt az időszakot szeretnénk kezdeményezésünkkel megcélozni.

A komatál szolgálat koordinálását magam vállalom,
emellett segítséget nyújt Soósné Fekete Éva - védőnő,
aki nagyban segíti majd a munkát azzal, hogy tájékoztatja a kismamákat erről a kiváló lehetőségről.
A gyakorlati megvalósítás során az önkéntesekkel
emailen vagy — az idősebb besegíteni vágyó generációra is gondolva — telefonon fogok egyeztetni.
A szolgálatra igényt tartó kismamákkal pedig a szülés
előtti hetekben fogok egyeztetni arról, hogy mennyi
ideig és hány főre szeretné a felajánlásokat igénybe
venni.
Reményeink szerint a kezdeményezés valódi segítséget
jelent majd, de emellett kapcsolat- és közösségépítő is
lesz: mind egyének között, mind egész Úrhida közössége számára.
Ezúton kérem, hogy aki szeretne részt venni ebben a
közösségépítő segítségnyújtásban, jelezze a következő
email címen: matkatal8142@gmail.com — telefonszámomat pedig kérésre a polgármesteri hivatalban
tudják kiadni.

Közösségi homokozó ládikó
Nagy öröm látni, hogy a Szabadidőparkban lévő homokozóhoz kihelyezett ládát - amiben homokozójátékokat találunk - aktívan használják a gyerekek!
Látszik, hogy mindenki vigyáz rá, magáénak érzi. Kérjük, továbbra is figyeljetek oda rá, az esetlegesen törött
játékokat dobjuk ki - nehogy sérülést okozzon. Ezúton
kérjük, hogy ha van felesleges homokozó játékotok
(főleg vödör és lapát), tegyetek bele Ti is és gazdagítsuk ezzel a játéktárat. Tavasztól a lenti játszótérre is
hasonló ládikót tervezzünk, így majd oda is várjuk a
felajánlást.

Ezúton is keressük azokat az önkénteseket, akik szívesen főznek és visznek adományként egy-egy alkalommal ebédet az édesanyáknak. Szeretnénk, ha nem
csak fiatalok jelentkeznének, hanem azok az itt élő
nők, asszonyok is, akiknek igénye lenne adni, segíteni,
vagy a gyerekek, unokák távolsága miatt jó érzéssel
töltené el őket ez a szívmelengető szolgálat.
A szállításban tudunk majd segíteni a jelentkezőknek,
mert előfordulhat, hogy valaki főzne, de a falun belüli
nagyobb távolság miatt nem tudná eljuttatni az ételt az
anyukának.
Terveink szerint október végére ér olyan fázisba civil
kezdeményezésünk, hogy önkéntes felajánlásokból
elindulhat Úrhidán a mátkatálazás.

Köszönettel, Lippai Kitti és Nagy Tamás
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MEGHÍVÓ
Masszázs
Úrhidán!
Meghívó

Feszült, fáradt, fáj a háta? Vagy csak egy kis lazításra vágyik?
Szakképzett masszőr várja Úrhidán a Kossuth utca 127. szám alatti szépségszalonban.
KEDVES
LAKOSOK
Masszázs tetőtől-talpig,
hogy jólÚRHIDAI
érezze magát
testében és lelkében egyaránt.

2009. december 21-én 18,00-kor

Választható: svéd frissítő masszázs (hát, talp, kéz,
teljes test), arcmasszázs, cellulit- vagy zsírégető
masszázs, frissítő talpmasszázs,címmel
nyirok masszázs

„A szeretet csillagára nézek”

A Falu
karácsonya
Jelentkezzen
be még
ma!

műsor kerül megrendezésre a Tájház - Közösségi Házban
Várom szeretettel:(Úrhida,
Kokaveczné
Eitel
Judit
Kossuth
Lajos
utca 32.)

06-20/2699-650
| 06-70/6795-112
Szeretettel várunk minden érdeklődőt,

Ajándékozzon
masszázsutalványt
névnapra,
különösen
azokat,
akik az ünnepeket
egyedül, magányosan töltik!
születésnapra vagy csak egyszerűen szeretetből!

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:
óráig
Családsegítő
szolgálat13.00-16.00
ügyfélfogadási
rendje:
Telefon: (22) 332-058

ÚRHIDAI
HÍREK

Védőnő rendelési
Szoboszlay
Renáta ideje:
Soósné
Fekete
Éva
Az
úrhidai
polgármesteri
hivatalban:
Tel.: (22) 364-517 10.00-12.00 óráig
Hétfő
Terhes
Tel.:
(22)tanácsadás:
364-514
kedd:
8.00-10.00
óráig
Székesfehérvár,
Sütő u.
12. szám alatt:
Csecsemő tanácsadás:
Péntek:
08.00-13.00 óráig
Kedd:
Tel.:
(22) 202-400 10.00-12.00 óráig
Védőnő
rendelési
ideje:ideje:
Háziorvos
rendelési
Soósné
Fekete
Éva
Dr. Bíró
János
Tel.:
(22) 786-626;
+36 (30) 225-8848
Telefon:
(22) 364-517
Tanácsadás:
Hétfő:
8.00-12.00 óráig
Várandós:
Kedd: 08.00
– 10.00 óráig
Kedd:
14.00-18.00
óráig
Gyermek:
– 12.00 óráig
Szerda: Kedd: 10.00
8.00-12.00
óráig
Fogadóóra:
óráig
Csütörtök:Szerda: 08.00-10.00
12.00-16.00
óráig
Péntek:
8.00-12.00 óráig
Háziorvos
rendelési
ideje:
Terhes tanácsadás:
Dr.
Popovics Nóra 12.00-14.00
Tel.: (22) 786-886
Kedd:
óráig
Hétfő:
08.00 - 12.00 óráig
Kedd:
14.00 - 17.00 óráig
Szerda:
08.00 - 11.00 óráig
Gyermekorvos rendelési ideje:
Csütörtök:
13.00 - 16.00 óráig
Dr. Fülöp Edit
Péntek:
08.00 - 11.00 óráig
Tel.: (22)tanácsadás:
364-517 (bejel. alapján)
Várandós
hétfő:
12.00-13.00
óráig
Kedd:
12.00
- 14.00 óráig
csütörtök:
11.00-12.00 óráig
Gyermekorvos rendelési ideje:
Fogorvosi
szolgálat:
Dr.
Fülöp Edit
Tel.: +36 (30) 902-5227
(Szabadbattyán)
Hétfő:
11.30-12.30 óráig
Dr. Kis Piroska:
Csütörtök:
11.00-12.00 óráig
Tel.: (22) 362-612
Tanácsadás:
hétfő:
7.00-13.00 óráig
óráig
Szerda:
10.30-11.30
kedd:
13.00-19.00 óráig
szerda: szolgálat: (Szabadbattyán)
13.00-19.00 óráig
Fogorvosi
Dr.
Kis Piroska
Tel.:
(22) 362-612
péntek:
7.00-13.00
óráig

Városkörnyéki ügyelet:
Hétfő:
7.00-13.00 óráig
Orvosok Háza
Kedd:
13.00-19.00 óráig
Székesfehérvár, Seregélyesi
út 17.
Szerda:
13.00-19.00
óráig
Tel.: (22) 501-220 13.00-19.00 óráig
Csütörtök:
Péntek: Iskolafogászat 7.00-13.00 óráig
Fogorvosi ügyelet:
Városkörnyéki
ügyelet:
Orvosok
Szfvár, Seregélyesi út 17.
Telefon:Háza,
(22) 502-140
Tel.:
(22) 501-220
munkanapokon:
16.00-másnap reggel 8.00-ig
Fogorvosi
(22) 502-140
hétvégén:ügyelet:
az utolsóTel.:
munkanap
16.00
Munkanapokon:
órától az első munkanap reggel 8.00
16.00
óráigórától másnap reggel 8.00 óráig
Hétvégén:
az utolsó munkanap 16.00 órától az
első
munkanap
reggel 8.00 óráig
Állatorvosi
szolgálat:
Dr. Somogyi Lajos
Állatorvosi
szolgálat:
Telefon: (22)
363-117
Dr. Somogyi Lajos Tel.: (22) 363-117
Szabadbattyán, Széchenyi u. 16/A
Szabadbattyán, Széchenyi u. 16/a.
Könyvtári nyitva tartás:
A gyógyszertár nyitva
tartása:
Hétfő:
13.00-16.00 óráig
Hétfőtől-péntekig: 8-16
óráig óráig
Szerda:
14.00-17.00
Tel: (22) 789-195

E.ON Észak-dunántúli
Közvilágítás
hibabejelentő: Áramszolgáltató Zrt. Győr, Kandó
Kálmán
06-80-533-533
út 11-13.
Ügyfélszolgálat:
06-40-220-220
E.On
Dél-dunántúli Gázszolgáltató
Zrt.
Hibabejelentés:Régió 06-40-330-330
Székesfehérvári
Közvilágítás hibabejelentés
Székesfehérvár,
Királysor 1/a.
06-40-330-330
Hibabejelentés:
06-40-404-040
E.On Dél-dunántúli Gázszolgáltató
Építésügy Szfvár, Polgármesteri Hivatal
Zrt. Székesfehérvári Régió
Városház tér 1. fsz.
Szfvár, Király Iroda
sor 1/A
Építésigazgatási
(22) 537-177
Hibabejelentés:
06-40-404-040
Ügyfélfogadási
idő:
Hétfő:
13-00-15.00
óráig
Építésügy Székesfehérvár, PolgárSzerda:
8.00-12.00, 13.00-18.00 óráig
mesteri Hivatal
Péntek:
8.00-12.00 óráig
Városház tér 1. II. em.
Schmidtné Lengyel Andrea
Járási
Hivatal:
Építésigazgatási
Iroda
22-537-175
Székesfehérvár,
ÜgyfélfogadásiHonvéd
idő: u. 8.
Ügyfélfogadási idő:
hétfő:
13.00-15.00 óráig
Hétfő:
13-00-15.30 óráig
szerda: 8.00-12.00, 13.00-18.00 óráig
Szerda: 8.00-12.00, 13.00-15.30 óráig
péntek:
8.00-12.00 óráig
Péntek:
8.00-12.00 óráig

Lakossági
szennyvízszippantás:
Lakossági
Szennyvízszippantás:
ÓZON
Kft.
Szabó
Kálmán
Székesfehérvár,
u. 1. u. 8.
8152
Kőszárhegy,Várfok
Deák Ferenc
A posta nyitva tartása:
Könyvtári nyitva tartás:
Telefon:
22-315-307, 505-320
(22) 363-445
Hétfő-péntek:
08.00 - 12.00 óráig Tel:
hétfő:
13.00-16.00
óráig
(30) 228-3753
12.30
- 16.00 óráig
szerda:
14.00-17.00Zárva
óráig Segélyhívók:
Szombat:
Rendőrség: Rendőrség:
107
Segélyhívók:
107
Tel.: (22) 362-208
A posta nyitva tartása:
Tűzoltók: Tűzoltók:
105
105
hétfő-péntek:
- 12.00 óráig
104
104
E.ON
Észak-dunántúli 8.00
Áramszolgáltató
Zrt. Mentők: Mentők:
- 16.00 óráig
Győr, Kandó Kálmán12.30
út 11-13.
Ügyfélszolgálat:
06-40-220-220
szombat:
zárva Úrhida község hivatalos honlapja:
www.urhida.hu
Hibabejelentés:
Telefon: (22) 787-402 06-80-533-533
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.

