AZ ÚRHIDAI ÖNKORMÁNYZAT KIADVÁNYA
JÓ ÜTEMBEN ÉPÜL A KÖRFORGALOM!
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jegyzője, illetve a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság,
külterületen a körzeti földhivatal a megadott határnap elteltével folyamatosan ellenőrzi.
Önkormányzatunk mindig is nagy hangsúlyt fektetett a közterületek, önkormányzati tulajdonban lévő területek rendben
tartására, és erre a jövőben is kiemelt figyelmet fordít. A tiszta, rendezett településkép mindannyiunk érdeke.
Úgy vélem, minden hatósági intézkedésnél hatékonyabb megoldás, ha ki – ki a saját portáján, önmagáért és a környezetében élőkért felelősséget vállalva időben elvégzi a szükséges
munkálatokat.
Bognár József
polgármester

A csapadékos időjárás ellenére jó ütemben haladnak a körforgalom kivitelezési munkálatai, várhatóan tartható lesz a
július 19-i műszaki átadási határidő. A kivitelezőt is komoly
kihívás elé állította, folyamatos forgalom alatt kiépíteni az
új csomópontot. Voltak kisebb torlódások, de azt gondolom
a munka bonyolultságához képest a közlekedők számára
zökkenőmentesen készül a körforgalom. A növénytelepítésre
a műszaki átadást követően szeptemberben kerül sor.
Még egy kis ideig szeretném kérni az Önök türelmét,
megértését, most már látható közelségbe került régi álmunk
megvalósulása.
Bognár József
polgármester

TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK!
Ma már mindenki előtt általánosan ismert az a sajnálatos tény, hogy egyre többen tapasztalhatják meg a gyomnövények által kiváltott allergia
kellemetlen tüneteit, melyek ellen
életkortól és nemtől függetlenül senki
sincs biztosítva.
Természetesen a kockázatot teljesen
megszüntetni nem tudjuk, de kérem,
tegyünk meg mindent azért, hogy
településünk az allergiával küszködők
számára is élhetőbbé váljon.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló
2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdés szerint „a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon
a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni,
és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig
folyamatosan fenntartani.”
Fenti rendelkezés betartását belterületen a település

TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK!
HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
Társaságunk 2013-tól évente 1 alkalommal, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban elszállítja a háztartásban
keletkezett feleslegessé vált használati
tárgyakat, eszközöket, bútorokat. A nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a
kisebb méretű anyagok a hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:
• gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági,
ipari hulladék;
• elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék,
hűtőgép…);
• veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
• heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint
gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó
hulladék.
Az elszállítás feltétele, hogy ne legyen díjhátralék. Kérjük,
hogy lomtalanítási igényét a megadott régiós elérhetőségen
jelezze a szolgáltató felé.
Régiós elérhetőségek:
Központ, Polgárdi régió: 22/576-070;
kommunalis@vertikalrt.hu			
VERTIKÁL ZRT.
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Úrhida Község Önkormányzat
Képviselő-testületének rendelete
az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről

dani. Jogerős építési engedélyek 2012-től rendelkezésre állnak,
a kivitelezési munkákra még abban az évben beadott pályázat
sajnos nem kapott támogatást.

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

Szűk keresztmetszetű út
A Képviselő-testület a Területfejlesztési Operatív Program
(TOP-2.1.3-15) „Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések támogatására” meghirdetett intézkedésre nyújtott
be pályázatot a Kossuth utca felső szakasz komplex rekonstrukciójára.
Bognár József
polgármester

Úrhidai Tündérkert Óvoda főzőkonyha
kapacitásbővítése és korszerűsítése
A növekvő gyermeklétszám, a gazdaságos üzemeltetési költségek elérése miatt 2013-ban a képviselő-testület célul tűzte ki az
óvoda épület komplex fejlesztését, melyet 2014-ben a Belügyminisztérium 30 millió forintos támogatásával, közel 70 millió
forint önerő vállalásával sikerült részben megvalósítani, sajnos a konyha felújítására már nem állt rendelkezésre a forrás.
A főzőkonyha működését 1988-ban kezdte meg, felszereltsége
kb. 100-150 fő ellátására készült. A konyha biztosítja az óvodai,
iskolai, gyermekétkeztetésen túl a szociálisan rászorulok, nyugdíjasok, intézményi dolgozok és vendég étkezők ellátását, ami napi
szinten meghaladja a 220 főt. Az eszközök cseréje, a korszerű táplálkozást segítő technológia fejlesztése, valamint a burkolatok
cseréje, víz, gáz, villany hálózat felújítása szükségszerű lenne.

Boda Zsuzsanna
jegyző

Kossuth utca felső szakasz komplex
rekonstrukciója
A tömegközlekedéssel is érintett Kossuth utca felső szakaszán –
a tűzoltószertártól a Kossuth utca- Dózsa utca kereszteződésig –
szűk keresztmetszetű és jelenleg nincsen kiépített járda.
Az egyre növekvő gépjárműforgalom mellett a gyalogosok az úttesten közlekednek. Az út burkolata keskeny, kétirányú forgalom
bonyolítására csak korlátozottan használható, így folyamatos a
balesetveszély. A Képviselő-testület a helyzetet burkolatszélesítés, járda és csapadékvíz elvezetés kiépítésével szeretné megol-

A beruházás Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági felügyelet megállapítása szerint is indokolt és feltétlen
szükséges. A képviselő-testület a májusi testületi ülésen döntött a
Nemzetgazdasági minisztérium által „Önkormányzati étkeztetési
fejlesztések támogatására” meghirdetett intézkedésre pályázatot
nyújtott be.
Bognár József
polgármester
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Vis maior pályázat
Az utóbbi hetek csapadékos időjárása komoly károkat okozott
településünk úthálózatában.

Kedves Olvasók!
Mint azt a korábbi számban látták az Úrhida Hírek arculata
megváltozott, színes lett. Szeretnénk tartalmában is változtatni,
mind jobban kielégíteni az Önök igényeit. Minden negyedévben
szeretnénk egy a településünkön élő, valamiben kimagaslót alkotó
személyt bemutatni, akire büszkék lehetünk, példaként szolgálhat
számunkra.

Radanovics Ivett

Az utak területére jutó nagy energiájú csapadékvíz a meglévő
burkolatot jellemzően hosszanti, az úttengellyel közel párhuzamos irányban jelentős hosszokon és balesetveszélyes mélységben
megbontotta, a pályaszerkezet egy részét kimosta, a sáros-zúzalékos anyagot pedig az utak alsóbb, kisebb meredekségű részein,
rakta le.
A központi költségvetésből az utak karbantartására és fenntartására kapott forrás nem fedezi az utak helyreállításának költségeit, ezért a Képviselő-testület vis maior pályázatot nyújtott be a
Belügyminisztériumhoz. Mivel az utak burkolatának helyreállítása hosszútávon nem oldja meg a problémát, a támogatási igényünkben aszfaltburkolat kiépítésére kértünk finanszírozást, melyet
szakértői véleménnyel támasztottunk alá.
Bognár József
polgármester

Van Úrhidán egy aprócska kis hely, egy szuper közösség, ahova
mindenki más okból jár, de egy valami mégis közös bennük...
A mozgás szeretete. Mindegy, hogy alig vagy 3 éves vagy elmúltál 70, itt mindenki megtalálja a hozzá leginkább közelálló
mozgásformát.
Ez a hely az YvY Tánc- és Fitness Stúdió, melynek a megálmodója Radanovics Ivett, modern- és kortárstáncos, fitness-, wellness
instruktor:
Bár már lassan 3 éve tartok különböző foglalkozásokat Úrhidán,
maga a Stúdió 1 éve létezik. Szerencsésnek mondhatom magam
mert amellett, hogy az igény szülte meg, hogy végül elkészüljön
a csodálatos kis termünk, a hobbim a “munkám”, azt csinálom
amit szeretek és fantasztikus emberekkel találkozom minden nap.
Hétről-hétre tornázunk együtt, táncolunk a gyerekekkel, jegyes
párokkal készülök a Nagy Napjukra, személyi edzéseket tartok,
nyáron táborozunk és még sorolhatnám. De az idei évben volt
még valami újdonság. Azon túl, hogy én is újra versenyezni kezdtem -bátor voltam és mertem nagyot álmodni- így emeltem a tétet
és a kihívást: a “legrégebbi” kis tanítványaimat is beneveztük két
országos táncversenyre.

Meghívó

Úrhida Község Önkormányzat szeretettel
meghívja Önt és kedves családját
2016. augusztus 12-14-én megrendezésre
kerülő

Programterv

XIV. Úrhida Napok
programsorozatra.

2016. augusztus 12. (péntek)

Szabadidőpark:

Tájház,

20 00 óra EVM Rock együttes műsora

18 óra Megnyitó

22:00 óra DISCO

2016. augusztus 13. (szombat) Önkormányzati kitüntetések átadása
Szabadidőpark:

16:00 óra Tarnai Kiss László műsora

8:00 óra XVII. Úrhida

17:00 óra Tehetséges fiataljaink

Vándorkupa futballtorna

19:00 óra COCO LOCO együttes

XI. Úrhidai Csülök fesztivál

műsora

Főzőverseny / mindegy mit csak

21:00 óra ANIMAL CANNIBALS

csülökből

22:00 óra Tűzijáték

13:00 óra Ebéd,

22:10 óra Pálya bál

14:00 óra Díjátadás

kifulladásig

12:00 óra XIX. Kistérségi

(Hutvágner Péterrel)

Nyugdíjas találkozó

2016. augusztus 14. (vasárnap)

Egész nap ingyen légvár
a gyerekek részére!

09 órától V. Úrhida Kupa Póni Klub Regionális Minősítő verseny

Ennek a súlyát csak az érezheti át igazán, aki már valaha
versenyzett vagy a gyermekét kísérte versenyekre, mert, hogy
mindkettő elég stresszes “meló”. Eddig még én sem gondoltam,
hogy ennyire, pedig gyerekkorom óta állok színpadon, jártam már
világbajnokságon is, mint versenyző, de felkészítőként egészen
más élmény. Sokkal izgalmasabb. Látni két aprócska embert heti
3órában keményen küzdeni valamiért, látni őket fejlődni és átlépni a saját komfortzónájukat, látni őket sírni és nevetni, látni őket
elfáradni és új erőre kapni, látni őket kitartani és elérni a céljaikat... az valami egészen felemelő érzés. Sokat tanulok Tőlük én
is. Azt hiszem mindenki számára példaértékű lehet, amit ez a két
lány véghezvitt.
Kovács Violetta, 5 és Kovács Regina 7 évesen életükben először
álltak színpadra és ma már boldogan és büszkén mondhatom,
hogy simán vettük az akadályt, remek eredményeket értünk el.
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komfortzónájukat,
látni őket sírni és nevetni, látni őket elfáradni és új erőre kapni, látni őket
kitartani és elérni a céljaikat... az valami egészen felemelő érzés. Sokat tanulok Tőlük én is. Azt
hiszem mindenki számára példaértékű
lehet,Országos
amit ez a két
lány véghezvitt. Mivel az őszi kirándulásunk az
V. Fejér Kupa,
Táncművészeti
Kovács Violetta, 5 és Kovács Regina 7 évesen életükben először álltak színpadra és ma már
Fesztivál:
időjárás miatt
meghiúsult május
boldogan és büszkén mondhatom,
hogy simán vettük az akadályt, remek eredményeket
értünk
Gyerek/
duó/
Open
kategória:
arany
21-én
(szombaton)
családi napot
el.
minősítés

V. Fejér Kupa, Országos Táncművészeti
Fesztivál:
Senior/ egyéni/Modern
tánc kategória:
Gyerek/ duó/ Open kategória:
arany
minősítés
arany
minősítés
Senior/ egyéni/Modern tánc kategória: arany minősítés

V. Pearl Dance Országos Minősítő Tánc-

V. Pearl Dance Országos Minősítő Táncverseny:
verseny: kategória: ezüst
Mini/ kiscsoport/ Színpadi látványtánc
Mini/ kiscsoport/ Színpadi látványtánc
minősítés
kategória:kategória:
ezüst minősítés
Felnőtt/ egyéni/ Színpadi látványtánc
arany
minősítés
Felnőtt/ egyéni/ Színpadi látványtánc

kategória: arany minősítés

Magyar Látványtánc Sportszövetség által rendezett
Budapesti Területi Kvalifikáció:
Magyar
által első
rendezett Budapesti
MűvészetiLátványtánc
látványtáncok/Sportszövetség
kortárs/ felnőtt/ szóló:
Területi
Kvalifikáció:
helyezés

Művészeti látványtáncok/ kortárs/ felnőtt/ szóló: első helyezés
V. Connector Táncfesztivál:

Hobbi/
felnőtt/ Táncfesztivál:
modern-kortárs/ szóló: 9. hely
V.
Connector
Hobbi/ felnőtt/ modern-kortárs/ szóló: 9. hely

Magyar Látványtánc Sportszövetség által rendezett
Országos Bajnokság:
Magyar
által arany
rendezett Országos
MűvészetiLátványtánc
látványtáncok/Sportszövetség
kortárs/ felnőtt/ szóló:
Bajnokság:
minősítés

Művészeti látványtáncok/ kortárs/ felnőtt/ szóló: arany minősítés

szerveztünk a focipályára. Több
programot is terveztünk, meghívtuk vendégségbe Andi bohócot
lufit hajtogatni, az Úrhidai Lovas
Egyesületet lovagoltatni, de itt volt
Zsiráf Vili is, továbbá csillámtetoválást is lehetett kérni. Köszönjük
mindenkinek, aki velünk töltötte a
szombat délelőttöt és hozzájárult a
jó hangulathoz!
Évzáró műsoraink május végén
kerültek sorra, külön napon a kis-középső csoporté külön a búcsúzó két nagyobb csoporté. Szeptemberben, 24 nagycsoportos
gyermek kezdi meg iskolai tanulmányait, többségük a helyi általános iskolában. Sok sikert kívánunk nekik!
Június 03-án, pénteken a
nagycsoportosaink
apák
napi délutánjával folytatódtak a programok. Nagyon jó hangulatú, vidám
délutánt töltöttek együtt a
gyerekek, apukák!

Bár rám
Európa
bajnokság
is, deis,abszolút
pozitívan
értékelem az elmúlt időszakot,
Bár
rámmég
mégvár
váregy
egy
Európa
bajnokság
de abszolút
pozitívan
tökéletesen megálltuk a helyünket és nagyon büszke vagyok az eredményeinkre, jövőre pedig
értékelem az elmúlt időszakot, tökéletesen megálltuk a helyünket
Június 04-én, szombaújra emelni fogom a tétet és a kihívást! Már alig várom!
és nagyon büszke vagyok az eredményeinkre, jövőre pedig újra
ton mi is részt vettünk a
emelni fogom a tétet és a kihívást! Már alig várom!
gyereknapi rendezvényen
kézműves asztalokkal készültünk, gyöngyfűzéssel, színezőkkel,
gyurmázással vártuk az érdeklődőket.
YvY
TáncStúdió
YvY
Tánc-és
és Fitness
Fitness Stúdió
8.30-10.00

Hétfő

Kedd

Jóga

Senior torna

Szerda

Csütörtök

Péntek

Személyi edzés és esküvői táncoktatás egyénileg egyeztetett időpontokban

16.30-18.00

Gyerektánc

18.00-19.00

Alakformálás

19.30-20.30

TRX

Alakformálás
TRX

TRX

Várunk sok szeretettel! Az órákra bejelentkezés szükséges!
Tel.: 06 30 530 2085
www.facebook.com/yvytancesfitness

A Tündérkert Óvoda hírei
Tavasszal óvodánkban mindig rengeteg programmal készülünk,
így történt ez most is. Április közepén egészséghetet tartottunk
vendég előadókkal, az óvó nénik „A só” című mesét adták elő a
gyerekek nagy örömére.
Április végén volt a hivatalos beiratkozás időszaka az oviba,
fogadjuk a gyermekeket év közben is a
férőhely számtól függően. Szeptemberben két kiscsoporttal (egy mini és egy
kiscsoport) egy középső és egy nagy
csoporttal indul az új nevelési év.
Május elején az anyukákat, nagymamákat köszöntöttük.
Május közepén kirándultak a gyerekek,
a nagyok a veszprémi állatkertbe látogattak el. Míg a kicsik a Pákozd-Sukorói
Arborétumot fedezték fel.

A nyár további részében összevont csoportokkal működünk, ennek egyik oka a szabadságolások, a pedagógusok továbbképzése.
Másik pedig, hogy egész évben hiányzott egy pedagógusunk,
egy kolléganő pedig visszatér az ősszel Gyed-ről, a helyettesítő
kolléganő jelenleg már szabadságát tölti.
A Szülői Szervezeti tagok nagy sikerű ruhabörzét szerveztek, két
alkalommal is tavasszal, rengeteg kiváló minőségű ruha között
lehetett válogatni!
Köszönjük a szervezőknek és a segítőknek a szíves támogatást!
Papírhulladékot és Pet palackot is gyűjtöttünk egész évben,
örömmel fogadtuk, hogy összefogott a település és megtelnek a
hulladékgyűjtő konténerek.
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Második alkalommal pályáztunk a „Zöld óvoda” címre, szeptemberre várjuk a pályázat elbírálását!
A Decathlon „Sportmanó” felhívására is adtunk be pályázatot,
a döntésre még várunk!
Továbbá a „Biztonságos óvoda” pályázaton is indultunk, a jó
gyakorlatunk még versenyben van. Sajnos az első 200 jelentkező
közé már nem jutottunk be!
A nyár folyamán, július 31-ig nyitva tartásunk változatlan: reggel
6 órától lehet beérkezni 8.30-ig, délután 15 órától 17 óráig lehet
elvinni a gyermekeket.
Az intézmény augusztus 01-től, augusztus 31-ig teljes körűen
zárva tart!
Első nevelési nap szeptember 01.(csütörtök)!
Kellemes nyarat, jó pihenést kívánok az óvoda minden dolgozójának nevében!
Bozsák Szilvia
óvodavezető

2016 JÚNIUS

Iskolánk hírei
Az előző számban közöltek óta a Géza Fejedelem Általános Iskolánkban a következő eseményekről számolunk be.
Március 18-án Balázs bácsi szervezett kirándulást az Etyeki
Korda Filmstúdióba, ahol megismerkedhettek a tanulók a filmforgatás rejtelmeivel, kulisszatitkaival. Ez után izgalmas, látványos
látogatásban lehetett része a gyerekeknek egy Lovasberényhez
közeli állatfarmon.
2016. április 4-8. között iskolánk 4-8. osztályos tanulói megtekinthették a Szent István Király Múzeum utazó interaktív régészeti
kiállítását. Pályaválasztási gyárlátogatást tettek 7. osztályosaink a
Harmanban és a Korona Cukrászdában.
2016. április 14-én a Világ- és Európa hírű Muzsikás Együttes
tartott rendhagyó énekórát, – a MOL támogatásával – az iskolánk
tanulóinak, pedagógusainak és az érdeklődő szülőknek. Népzenét
hallgattunk, hangszereket ismertünk meg (hegedű, hosszú furulya, tambura, gyimesi ütőgordon), együtt énekeltünk, és lakodalmi csujogatóstól lett hangos a Közösségi Ház.
Április az Irodalom hónapja volt Liszi Katalin és Kissné Körmendi Elvira szervezésében. Házi helyesírás versenyünk osztályonként rendeztük meg. A költészet napjáról közös versmondással
emlékeztünk meg.
2016. április 28-án tartottuk az iskolai szavalóversenyt a fenntarthatóság jegyé-ben. A
helyezettek
könyvjutalomban részesültek.
Első helyezést értek el:
Kovács Regina, Rédli
Szonja, Szabó Nóra,
Csizmadia Máté Noel.
Április 22-én Sárszentmihályon hirdették meg a Zichy- napi
versenyeket. Helyesírás versenyen első helyezést ér el Farkas
András. Énekverseny első lett Belányi Levente és Bán Hanna
Júlia. Aszfaltrajz verseny első helyezettei Bodnár Noémi, Rédli
Szonja, Rudniczai Kitti. Természetismereti csapatversenyen első
helyezést értek el: Barabás Miriam, Belányi Liliána, Knauer
Csenge, Kokavecz Péter. Földrajz versenyen az első lett a mi csapatunk: Hanti Márton, Rédli Máté, Németi Lídia, Németi Sámuel. Matematika versenyen szintén első helyezéseket értek el tanulóink: Csontos Vivien és Berki Elizabet.
Április 29-én rendeztük meg a Föld napját, ami keretében befejezték és bemutatták az osztályok az éves „Szebb iskolát ökosan”
programunk keretében tett vállalásaikat. Egyes osztályok virágokat ültettek, mások ökodíszeket készítettek, kukát festettek és hulladékot szedtek.
Idén már hetedik alkalommal rendezte meg az OÉTI a vízfogyasztást népszerűsítő Happy-hét programját 2016. május 2-6.
között, amelyen iskolánk is részt vett. A sok programunk közül
a legizgalmasabb a Szalai Kati néni által szervezett flash mob a
járatos buszon.
Május a sport hónapja volt Soós Tamás testnevelő tanár szervezésében. Sokféle sportágban versenyezhettek egymással az
érdeklődő tanulóink többségében házi versenyeinken: május 2-án
sakkversenyt, 9-én asztalitenisz vetélkedőt, 13-án kerékpáros
versenyt, 23-án kosárlabda bajnokságot rendezett Tamás bácsi.
A kerékpáros kupa lebonyolításában iskolarendőrünk is részt vett.
Május 19-én helyi eredményes sportolóinkkal beszélgethettek
diákjaink, Estelecki Mercédesszel, Király Bencével és Kubik
Péterrel. Május 31-én Bagodon karateversenyen vehettek részt
tanulóink. Első helyezést értek el: Rédli Szonja, Kossovits Máté,
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Mohácsi Mátyás és Estelecki Mercédesz.
Álomsport iskolai rajzpályázatot hirdetett meg Tamás bácsi, ahol
az alsóban első helyezést szerzett Barabás Sára 3. osztályos, míg
felsőben Magyar Alíz 7. osztályos tanulónk.
Május tartottuk a Madarak és fák napját. Alsóban a napközis foglalkozásokon, míg felsőben a biológia órákon került megrendezésre.
2015. májusi országos kompetenciamérés eredményét februárban
kaptuk meg, ami szerint a 8. osztályunk átlaga mindkét tantárgyból az országos átlagot jóval meghaladta, míg 6. osztály eredménye magyarból országos átlag feletti, míg matematikából a városi
iskolák átlagát jóval meghaladó.
Június 4-én az úrhidai gyereknap keretén belül rendeztük meg iskolánk futball bajnokságát.
Az alsó tagozaton első helyezet lett a vadorzók csapata, míg
felsőben a Makk FC. A legjobb kapus címet Papp Dániel nyerte,
míg a legjobb női játékos Madler Hédi volt. A gólkirály Papp Milán lett. A gyermeknapi programjaink között szerepelt még többek
között sorversenyek, kötélhúzás, zsákba futás, ugráló kötelezés,
hullahoppozás, lisztfújás, lekváros kenyér és szörpivó verseny.
Június 7-én a székesfehérvári Bűnmegelőzési Bizottság tartott előadást a felsősöknek, míg június 8-án az iskolarendőrünk
Kömíves Tibor a vizek veszélyeiről beszélt tanulóinknak.
Az alsós kirándulásunkra június 9-én került sor, amikor a Csőkakői
várat tekintették meg idegenvezetéssel, majd agyagozhattak, a nemezelést és az íjászkodást is kipróbálhatták.
Június 9-én a felsős osztályokkal Celldömölkön voltunk kirándulni. Itt meglátogattuk a Vulkánpark interaktív látogatóközpontot, valamint a bemutató központ szomszédságában található
Ság-hegyet, ahol nem csak interaktívan,hanem a valóságban is
kirándulhattunk egy egykor működő vulkánban. Alapítványunk
1500 forinttal támogatta az iskolai kirándulást.
Sportnapra június 10-én az utolsó tanítási napon került megrendezésre. Diákjaink csapatokban, egymás után teljesítették a feladatokat, melyek között szerepelt helyből távolugrás, zsákbanfutás, célba rúgás és
dobás, kislabdahajítás,
kidobó, hullahoppozás,
medicinlabda
hajítás,
ugrókötelezés és kötélhúzás. A legsportosabb
tanuló volt az alsó tagozatban Grabecz Tibor, a
felső tagozatban Knauer
Csenge Anita, akik vándorkupát vehettek át.
A ballagás és tanévzáró ünnepségünket június 18-án tartottuk. Az
ott elhangzottak közül a tanévre vonatkozó néhány fontos dolgot
kiemelnék.
Iskolánk tanulmányi átlageredménye magas 4,19, az alsóban 4,49
a felsőben 3,96. Lezárult a nyolcadik osztályosok pályaválasztása
is. Nagy örömünkre minden tanulót felvettek valamilyen középiskolába a rendes felvételi eljárás keretében. Tanulónk 88%-át vették
fel az általuk első vagy második helyen megjelölt középiskolába,
az első helyen megjelölt
iskolába 7 tanulót, a második helyre 1 főt.
Kitűnő lett Belányi Levente, Kovács Regina,
Nagy-Lippai Abigél, Kanalas Dávid az 1. osztályból, Bán Hanna Júlia,
Czupi Anna, Farkas
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Réka, Schlott Alexandra, Szabó Eszter a 2. osztályból, Barabás
Sára, Lukácsi Dóra, Majorosi Zsófi, Mucsi Viktor, Nagy Noel,
Papp Milán a 3. osztályból, Szilágyi Panna, Szabó Nóra Andrea,
Soós Barnabás Marcell, Magyar Míra Anna, Grabecz Hanna a 4.
osztályból, Barabás Miriam és Sági Kata az 5. osztályból, Csizmadia Máté Noel a 6. osztályból és Németi Lídia, Soós Benedek
Sándor a 8. osztályból.
Néhány közérdekű közlemény: Ügyeletet szerda délelőttönként
tartunk. Tankönyvosztás várhatóan augusztus végén lesz, amiről
a szokott módon tájékoztatjuk Önöket. A könyvosztáskor kérjük
leadni a kedvezményes, ingyenes tankönyvre jogosultaknak az
igazolást. A következő tanév első napja szeptember 1., csütörtök.
Szokásainkhoz híven az első órában lesz a tanévnyitó ünnepség,
ezért mindenki ünneplőben jöjjön. A többi óra osztályfőnöki lesz.
Honlapunk megújult, ahol rendezvényeinkről bővebben olvashatnak az érdeklődők az www.urhidaiskola.hu oldalon. Mindenkinek
jó pihenést kívánok a nyári szünetre!
Géza Fejedelem Általános
Iskola nevelőtestülete

Közösségi Ház Hírei
Falusi Nap és Családi
Nap idén harmadik alkalommal rendeztük meg
a Szabadidőparkban.
Az olimpikonok eskütételét, zenés bemelegítés
követte majd kezdett
vette a futball torna, a
mezei futás és a válogatott olimpiai számok.
13+1 feladatot hajthattak végre a különböző helyszíneken kialakított állomásokon helybeli fiatalok segítségével volt egyebek mellett kötélhúzás, erőpróba, talicskázás, ugráló kötelezés és sodrófahajítás. A programok során nem csak izmaikat acélozhatták a
részvevők, hanem kreativitásukat is kipróbálhatták a rendezvényhez kapcsolódó családi napra kilátogatók. A sport programokat
kézműves foglalkozás,
sétakocsikázás, lovagoltatás és a Géza Fejedelem Általános Iskola
színjátszó csoportjának
mesejátéka is színesítette.
Szülő Klubot tartottunk április 27-én és
június 1-én, előadónk Nemesné Somlai Gitta, pszichológus volt.
A szülők szívesen jöttek, mivel egymás közt tapasztalatot tudtak
cserélni, szakmabeli előadótól mindig újat lehet tanulni és mindig
új témával vártuk őket, mint például Közös ügyünk a gyermek
boldog jövője, Dilemmák a nevelésben. A Klub teljesen ingyenes
és a gyermekeknek játszóházat biztosítottunk. Továbbra is sok
szeretettel várunk mindenkit!
Gyereknapot június 4-én a Szabadidő Parkban rendeztük meg.
Már reggel 8 óra előtt elkezdődött a nyüzsgölődés, percről percre
gyűltek az izgatott gyerekek. Megérkezett a Dog Plusz Egyesület,
a kutya bemutatóval, ahol nem csak megcsodálhatták, hanem simogathatták, játszhattak a kutyusokkal. Egésznap megtekinthető
volt a hüllő és ásvány kiállítás is. Az egész napos program már-

már
elmaradhatatlan
része volt a focibajnokság, ahol kiosztották
a győztes csapatnak a
kupát, de a többiek is
kaptak érmeket, emléklapokat.
Nem késlekedett Feli
bohóc sem, aki sok-sok
színes lufiból állatokat
varázsolt a gyermekeknek. A hűvösben fapadokon, asztalokon arcfestés és csillámtetkó készítése zajlott. Nagy volt az érdeklődés
ismét a légvárnál a vetélkedőknél és a kézműves foglalkozásoknál is, a Rodeó Bika, Rodeó Surf ez csak még jobban fokozta
a gyermekek örömét.
Látványos tűzoltó bemutatót nagy izgatottsággal nézték. Az este
folyamán megérkezett a
Mézengúzok zenekara,
közös énekléssel telt a
koncert. Az nap zárása
képen tábortűz mellett közös szalonnasütést szerveztünk. Reméljük mindenki jól érezte magát, jövőre is
várunk titeket.
Nyári tábor Június 13-17. 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
40 kisgyerek jelentkezett a nyári mókára.
Az eltelt 1 hétben voltunk
számháborúzni,
megismerkedtünk
új játékokkal, felfedeztük a Tájházat, vetélkedőket szerveztünk,
kézműveskedtünk, rengeteget
sportoltunk,
játszottunk. Reméljünk
minden részt vevő jól érezte magát az elmúlt pár napban. Jövőre
is várunk titeket!

Polgárőr hírek
Januárban tartották évzáró rendezvényüket az Úrhidai Polgárőrség
tagjai.
Számvetésükre nem csak az önkéntes bűnmegelőzőket, de a
munkájukat segítő körzeti megbízotti állomány tagjait is meghívták a szervezők.
Soós Tamás, Úrhida Községi Önkormányzat Képviselő-testület
tagja a polgárőröknek Kiváló polgárőr munkáért emlékérmeket, a
rendőri állomány tagjainak emlékszobrokat adott át. A „2015-ös évben végzett kiemelkedő polgárőr munkáért” elismerést és emlékérmet Tóth László és Kádár Csaba Gábor polgárőrök vehették át.

2016 JÚNIUS
A polgárőrséggel közös szolgálat ellátási feladatok és a rendőri
munka elismeréseként emlékszobrot vehetett át Kőmíves Tibor és
László Tamás körzeti megbízott.
Úrhida évek óta az egyik legbiztonságosabb település,
köszönhetően többek között a bűnmegelőzési mintaprogramoknak, melyekben részt vállal egyesületünk. A község területén élő ingatlantulajdonosok nyugodtan hajthatják álomra fejüket,
mert vannak, akik vigyázzák értékeiket. De.
Öt-hat éve még egymást érték a lakásfeltörések, a besurranásos
lopások, vittek a betörők minden mozdíthatót elkövetéseik során.
Többen sokat törték a fejüket a megoldáson. Ennek eredménye
a 2011-ben újjáalakult polgárőr egyesület 35 taggal. Anyagi forrásaink szűkösek. Az önkormányzati támogatás, a működési célokra beadott pályázatok, valamint helyi vállalkozók támogatása
nem fedez minden szükségletet. A mostoha körülményeknek, a
csökkenő bűnelkövetésnek köszönhetően tagjaink közül többen belefásultak, vagy beleuntak az önkéntes közösségi munkába és kiléptek az egyesületből. Jelenlegi tagjaink ma kevesebb
óraszámban, de ugyanolyan odaadással végzik munkájukat,
mint korábban. Az éjszakai járőrözések, közös szolgálatellátás a
rendőrséggel, valamint a bejelentésekre azonnal reagáló polgárőr
lánc mellett szükség van a technikára, a térfigyelő kamerákra
is, de hatástalan megannyi kamera is az emberi tényező nélkül.
A kettő csak együtt működik, ez a tapasztalat: kamera és lelkiismeretes polgárőr munka.

A közelmúltban módosított Polgárőr Törvénykönyvnek
köszönhetően már fiatalok is csatlakozhatnak polgárőr egyesületekhez, részt vehetnek azok munkájában. Örömmel üdvözöltük a
hozzánk belépő ifjú polgárőröket mi is. A közeljövőben elkezdődik
településünkön a lovas polgárőr szolgálat ellátás is új tagjainknak
köszönhetően. Mindannyian úgy érezzük, hogy szükség van a
közösségért, a településért végzett önkéntes munkára. Hisz így
lehet Úrhida továbbra is egy közbiztonsági szempontból kevéssé
fertőzött település, ahol gyermekeink, családtagjaink nyugodtan
élhetik mindennapi életüket.

7
Február 20-án, a farsang farkán tartottuk szokásos farsangi rendezvényünket, melyre szinte minden gyermek és sok felnőtt karatéka is maskarába bújt. A székesfehérvári karate klubbal közösen
megrendezett programon a jelmezversenyt játék, móka, kacagás
követte. Egy igazán vidám, családias csapat építő programot sikerült összehoznunk.

Március 05-én került megrendezésre Ajkán az V. Sun-Dome Kupa,
ahol egyesületünk színeiben 7 versenyző nevezett különböző
versenyszámokban. 4 nemzet, 21 egyesületének 241 versenyzője
vett részt ezen a megmérettetésen. A versenyt megtisztelte jelenlétével Shihan Juhász Ferenc a Magyar Karate Szakszövetség alelnöke, az SKS-SKDUN Hungary elnöke is, aki elismerően beszélt
a verseny színvonaláról. Kis sportolóink igazán kitettek magukért,
hisz nyak nem maradt csupaszon, mivel mindenkinek sikerült
eredményesnek lennie kategóriájában. Egyesületünk versenyzői
2 arany-, 5 ezüst- és 4 bronzérmet szereztek összesítésben.
Kolarovszki Petra elnyerte a „Legeredményesebb 15 év feletti női
versenyző” címet, és átvehette a velejáró kupát is.
Május 31-én a Zala megyei Bagodon megrendezett II. Fekete
István karate versenyen járt kis csapatunk. Ezen a versenyen
általános iskolák mérhették össze erejüket. Sportolóink egy közös
bemelegítést követően izgatottan várták, hogy sorra kerüljenek.
Erre azonban ebéd utánig várni kellett, akkor viszont becsülettel kitettek magukért mindannyian. Hisz a megszerzett 10 arany-,
6 ezüst, 3 bronzérem és 3 kupa magáért beszél. Az eredményhirdetést követően indult haza lelkes, élményekkel teli, fáradt kis
csapatunk.

Karateklub élete
A Shotokan Dojok Szövetségének éves közgyűlésén többek
között egyeztetésre került az éves eseménynaptárunk is, amelyben szép számmal sorakoznak hazai és nemzetközi versenyek,
edzőtáborok, valamint szemináriumok is.
Február 07-én egyesületünk meghívására Úrhidára érkezett Sensei
Péter Gábor 4. Danos mester, aki szemináriumot tartott az ashi barai és kombinációs technikák alkalmazásáról küzdelemben. A karate egy új oldalát ismerhették meg a résztvevők és új barátságok
is születtek a nap folyamán. Az ország számos pontjáról idelátogató mesterek és karatékák elégedetten távoztak a napvégén.

Az iskolákban már megkezdődött a nyári szünet. Egyesületünk
karatésai az övvizsgát követően mehetnek egy rövid kis pihenésre,
mert a nyári időszakban is várnak rájuk feladatok, edzőtáborok.
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Hirdessen
ÚRHIDAI HÍREK

MEGHÍVÓ

Meghívó

az Úrhidai
Hírekben!
„A szeretet csillagára nézek”
KEDVES ÚRHIDAI LAKOSOK

2009. december 21-én 18,00-kor
címmel

1/1 oldal A
16.000
1/4 oldal 5.000 Ft
Falu Ft
karácsonya
műsor kerül megrendezésre a Tájház - Közösségi Házban
(Úrhida, Kossuth
utcaoldal
32.)
1/2 oldal 9.000
Ft Lajos
1/8
3.000 Ft
Szeretettel várunk
Nettóminden
áron érdeklődőt,
különösen azokat, akik az ünnepeket egyedül, magányosan töltik!

Hirdetésfelvétel: Polgármesteri hivatalban

KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT

A Polgármesteri Hivatal ügyfél- Tanácsadás:
Városkörnyéki ügyelet:
A polgármesteri
Védőnő rendelési
ideje:– 10.00 óráig Orvosok
Városkörnyéki
ügyelet:
Várandós:
Kedd: 08.00
Háza, Szfvár,
Seregélyesi út 17.
fogadási
rendje:hivatal
		
ügyfélszolgálati rendje:
Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-16.00 óráig
hétfő: 8.00-12.00, 12.30-15.30 óráig
Kedd:
nincs ügyfélfogadás
kedd:
nincs ügyfélfogadás
Szerda:
13.00-17.00 óráig
szerda:
13.00-17.00
óráig
Csütörtök:
nincs
ügyfélfogadás
csütörtök:
nincs8.00-11.00
ügyfélfogadás
Péntek:
óráig
péntek: (22) 364-514 8.00-11.00 óráig
Tel./fax:
Tel./fax: (22) 364-514

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

A jegyző fogadónapja:
Ügyfélfogadási időben
A jegyző
fogadónapja:
Tel.:
(22) 364-514
Ügyfélfogadási időben
Telefon: (22) 364-514

Falugazdász fogadónapja:

Gerlinger Éva
Hétfő:
12.30-16.00 fogaóráig
Balázsik Zsófia falugazdász
Telefon:
(70) 436-2393
dónapja:
hétfő:
7.30-10.00 óráig
Családsegítő
és gyermekjóléti
Telefon: (30) 698-9103

szolgálat ügyfélfogadási rendje:
Gyermekjóléti
szolgálathivatalban:
Az
úrhidai polgármesteri
ügyfélfogadási
rendje:
Kedd
12.00-15.00 óráig
A Polgármesteri Hivatalban:
Szerda
10.00-13.00 óráig
szerda:
10.00-12.00
óráig
Telefon:
(30) 412-1962
Telefon: (22) 364-514
Székesfehérvár, Tolnai u. 10. sz.
Védőnő
alatt: rendelési ideje:
Soósné
kedd: Fekete Éva 13.00-16.00 óráig
Tel.:
(22) (22)
786-626;
(30) 225-8848
Telefon:
332-058

ÚRHIDAI
HÍREK

Soósné Fekete
Éva
Gyermek:
Kedd:
10.00 – 12.00 óráig
Tel.: (22) 364-517
Fogadóóra:
Szerda: 08.00–10.00 óráig
Terhes tanácsadás:
kedd:
8.00-10.00
Háziorvos rendelési
ideje: óráig
Csecsemő tanácsadás:
Dr.
Popovics
Nóra
Tel.:
(22) 786-886
Kedd:
10.00-12.00
óráig
Hétfő:
08.00 - 12.00 óráig
Kedd:
14.00
- 17.00 óráig
Háziorvos rendelési
ideje:
Szerda:
08.00 - 11.00 óráig
Dr. Bíró János
Csütörtök:
13.00 - 16.00 óráig
Telefon: (22) 364-517
Péntek:
08.00 - 11.00 óráig
Hétfő:
8.00-12.00 óráig
Kedd:
14.00-18.00 óráig
Várandós
tanácsadás:
Szerda:
8.00-12.00 óráig
Csütörtök:
12.00-16.00 óráig
(bejelentkezés
alapján)
Péntek:
8.00-12.00
óráig
Kedd:
12.00
- 14.00 óráig
Terhes tanácsadás:
Kedd:
12.00-14.00 óráig

Gyermekorvos rendelési ideje:

Dr. Fülöp Edit Tel.: +36 (30) 902-5227
Hétfő:
11.30-12.30
Gyermekorvos rendelési
ideje:óráig
Csütörtök:
11.00-12.00 óráig
Dr. Fülöp Edit
Tanácsadás:
Tel.: (22) 364-517
Szerda:
10.30-11.30 óráig
hétfő:
12.00-13.00
óráig
csütörtök:

11.00-12.00 óráig

Fogorvosi szolgálat:
Fogorvosi szolgálat:
(Szabadbattyán)

(Szabadbattyán)
Dr.
Kis Piroska
Tel.: (22) 362-612
Dr. Kis Piroska:
Hétfő:
7.00-13.00 óráig
Tel.: (22) 362-612 13.00-19.00 óráig
Kedd:
hétfő:
7.00-13.00 óráig
óráig
Szerda:
13.00-19.00
kedd:
13.00-19.00
óráig
Csütörtök:
13.00-19.00 óráig
szerda: Iskolafogászat13.00-19.00
óráig
Péntek:
7.00-13.00 óráig
péntek:
7.00-13.00 óráig

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

Fogorvosi ügyelet:

Tel.: (22) 502-140
Munkanapokon:
Fogorvosi
ügyelet:
16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig
Telefon: (22) 502-140
Hétvégén:
munkanapokon:
az utolsó munkanap 16.00 órától az
16.00-másnap
reggel
első munkanap
reggel 8.00
óráig8.00-ig
hétvégén: az utolsó munkanap 16.00
órától az első munkanap reggel 8.00
Állatorvosi
szolgálat:
óráig
Dr. Koller István Tel.: (20) 318-8191
Állatorvosinyitva
szolgálat:
Könyvtári
tartás:

Dr. Somogyi Lajos 13.00-16.00 óráig
Hétfő:
Telefon: (22) 363-117
Szerda:
14.00-17.00 óráig
Szabadbattyán, Széchenyi u. 16/A

A posta nyitva tartása:

Hétfő-péntek:
08.00tartása:
- 12.00 óráig
A gyógyszertár nyitva
- 16.00 óráig
Hétfőtől-péntekig: 12.30
8-16 óráig
Szombat:
Zárva
Tel: (22) 789-195
Tel.: (22) 362-208
Könyvtári nyitva tartás:
E.ON
hétfő: ügyfélszolgálat:
13.00-16.00 óráig
szerda:
óráig
Áram
hibabejelentés:14.00-17.00
06-80-533-533
Gáz hibabejelentés:
06-80-301-301
A posta nyitva tartása:
hétfő-péntek:
- 12.00 óráig
Építésügy
Szfvár, 8.00
Polgármesteri
12.30 - 16.00 óráig
Hivatal
szombat:
zárva
Városház tér 1. fsz.
Telefon: (22) 787-402

Építés ügy.
Tel. (22) 537-233
Ügyfélfogadási
idő:
E.ON Észak-dunántúli
ÁramszolHétfő:
óráig
gáltató Zrt. Győr,08-00-16.00
Kandó Kálmán
Szerda:
13.00-18.00 óráig
út 11-13.
Péntek:
8.00-12.00
óráig
Ügyfélszolgálat:
06-40-220-220
Hibabejelentés:
06-40-330-330
Közvilágítás
hibabejelentés
Járási
Hivatal:
Székesfehérvár, Honvéd06-40-330-330
u. 8.
Ügyfélfogadási
idő:
E.On Dél-dunántúli
Gázszolgáltató
Hétfő:
13-00-15.30
Zrt. Székesfehérvári
Régió óráig
Szerda:
8.00-12.00,
13.00-15.30 óráig
Szfvár, Király
sor 1/A
Péntek:
8.00-12.00
óráig
Hibabejelentés:
06-40-404-040
Építésügy
Székesfehérvár,
Járási
ügysegéd:

Polgármesteri Hivatal
Az
úrhidai polgármesteri
Városház
tér 1. II. em. hivatalban:
Szerda:
óráig
Schmidtné Lengyel 14-00-14.30
Andrea
Építésigazgatási Iroda

22-537-175

Lakossági
Szennyvízszippantás:
Ügyfélfogadási
idő:

hétfő: Zsolt
13.00-15.00 óráig
Bársony
szerda: 8.00-12.00, 13.00-18.00
óráig
Tel:
(20) 8059-009
péntek:
8.00-12.00 óráig
Lakossági szennyvízszippantás:
Segélyhívók:
ÓZON Kft.
Rendőrség:
Székesfehérvár, Várfok u. 1.
Tűzoltók:
Telefon: 22-315-307, 505-320
Mentők:

107
105
104

Segélyhívók:
Rendőrség:
107
Tűzoltók:
105
Úrhida Község hivatalos honlapja:
Mentők:
104

www.urhida.hu

Úrhida község hivatalos honlapja:
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
ÚRHIDA,
KOSSUTH
L.
U.
66.
•
Úrhida
Község
hivatalos
honlapja:
WWW.URHIDA.HU
8142 ÚRHIDA, KOSSUTH L. U. 66. • Úrhida Község hivatalos honlapja: www.urhida.hu
TÖRDELÉS
NYOMDAI
MUNKÁK:
SZIBEN-COLOR
ELŐKÉSZÍTÉS:
VARGAÉS
TAMÁS
NYOMDAI
MUNKÁK:
BRIBEN KFT.
NYOMDA KFT.

