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Horváth Piroska - Locsolkodó...
Húsvétkor is elküldhetem
bepótoljuk, majd a bulit,
virtuális üzenetem –
sajnos, most nem locsolkodunk, művész legyél - fessél tojást,
inkább bölcsen gondolkodunk, őrizd ezt a szép népszokást,
küldj egy zenét barátodnak,
ne menj, kérlek, maradj otthon, süssél, főzzél családodnak,
szörfözzél most itt a poszton,
mentsd szívedbe, amit írok –
parfüm helyett szórd az igét,
üzenetet továbbíttok,
szavalj el egy kis versikét...
...terjessz reményt - jót és szépet,
ezért van a Skype, messenger,
óvjad most az egészséged!
tojásnak sem kell a cekker,
küldj egy szmájlit, vagy egy GIF-et, Adjon Isten derűt, jövőt,
írj egy verset, ha megihlet,
egy megtisztult eljövendőt,
kontaktust most el kell hagyni,
tojást, páleszt nem kínálok,
kis időre le kell fagyni,
szép Húsvétot így kívánok!
ne keseregj, dobj egy puszit,

Bognár József Úrhida, Óber Andrea Sárszentmihály, Kőhegyi László
Sárkeszi és Varga Tünde Nádasdladány polgármestere a megbeszélésre meghívta Törő Gábort, a térség országgyűlési képviselőjét: lobbizzon annak érdekében, hogy a térség e turisztikai célú fejlesztése
mielőbb megvalósuljon. A honatya elmondta: a kerékpárút kialakítását a négy település polgármestere kezdeményezte, és elképzelésük
országos támogatottságot kapott.
A folyamat a véleményezéssel elkezdődött, ezt követi majd a részletes
tervezői munka, azután a források felkutatása és csatasorba állítása,
s végül a kivitelezés. Mindez hosszabb távon értendő, a 2021–2028as esztendők feladata lesz – tette hozzá Törő Gábor. Az összesen 15
kilométer hosszúságú Királyok útja kerékpárút a Sárpentelei Parkerdőnél kezdődik (a Székesfehérvár táblától a park¬erdőig már van
kerékpárút), egyik ága elmegy az Úrhida településtábláig, a másik
ága pedig Sárszentmihályon és Sárkeszin (Sárkeszi és Kiskeszi között már megépült a kerékpárút) keresztül Nádasdladány határáig.
Elhangzott: miután a tervek elkészültek, az önkormányzatok előreláthatóan 2021 első félévétől tudják majd benyújtani a konkrét paramétereket, beruházási költségeket tartalmazó pályázataikat. Úgy
tudjuk, hogy – akár közösen, akár településenként – a Magyar falu
program és a Versenyképes Magyarország operatív program kereKellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok Úrhida község minden lakó- tében.
jának az Önkormányzat dolgozói és a Képviselő-testület nevében.
V. Varga József
Bognár József
polgármester

Turisztikai fejlesztés: Királyok útja Fejérben
Az elképzelés szerint a Királyok útja kerékpárút Székesfehérvár, Úrhida, Sárszentmihály, Sárkeszi és Nádasdladány településeket köti
majd össze. A térségi jelentőségű kerékpárutak előkészítéséről szóló
kormányhatározat az előkészítésről, a tervezésről, illetve az elkészült
tervek hatósági egyeztetéséről rendelkezik. A projekt kapcsán az engedélyezési és kiviteli terveket a Fejér Megyei Önkormányzat, valamint az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.
közösen készítteti el. Amint megtudtuk: a 2021–2027 ciklus felhívásaira – melyek előreláthatólag 2021. első félévében megjelennek –
az érintett önkormányzatok olyan pályázatokat tudnak benyújtani,
melyek a valós kivitelezési költségeket tartalmazzák. A kerékpárút
tervezési szakaszának kezdete a Sárpentelei Parkerdő közúti csatlakozásától indul és Nádasdladányban fejeződik be. A 15 kilométer hos�szúságú nyomvonal az országos 7201, illetve 7202 jelű közutakkal párhuzamosan haladva érinti majd a fenti négy települést. Sárkesziben,
a nyomvonal kialakításánál figyelembe kell venni a már elkészült
Sárkeszi–Kiskeszi közötti kerékpárút¬szakaszt.

Tisztelt Úrhidaiak!

A Vertikál Zrt. önkormányzatunk részére
átadta, a lakosságot – 2021. I. félévében
alanyi jogon (4db/ing.) - megillető zöld
hulladékos zsákokat. Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a zsákokat a Közösségi ház és az Óvoda épület között Úrhida
Templom utca 1 2021. április 07-én (szerdán) 08-17 óra között, illetve
2021. április 08-án (csütörtökön) 08-16
óra között személyesen, vagy meghatalmazottjaik útján átvehetik.
Kérjük, hogy az átvételkor a személyigazolványát, lakcímkártyáját,
hozza magával! A kialakult járványhelyzetre tekintettel kérjük Önöket, hogy a zsákok átvételekor az arctakaró maszk használata, és a
távolságtartási szabályok betartása kötelező!
Bognár József
polgármester
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Kossuth utca felső szakaszának komplex felújítása
A Kossuth utca felső szakasz komplex felújításának befejezése érdekében
február 15-én pályázatot nyújtottunk be a Településfejlesztési Operatív
Program (TOP-2.1.3-16) felhívásra. Bízva a pályázat pozitív elbírálásban,
feltételes közbeszerzési eljárás lebonyolítása is megkezdődött a kivitelező
kiválasztására. A pályázatról döntés májusban várható a kivitelezés a támogatási szerződés aláírását követően kezdődhet meg.

zek védelméről szóló 219/2014. (VII.) Korm. rendelet alapján kiemelten
érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület, a kőszárhegyi karszt¬aknától 1500 méter, Úrhida belterületétől 400 méter, Szabadbattyán
belterületétől 1300 méter távolságra található. Épp a fokozottan érzékeny
területi besorolás miatt az említett három településen a talajterhelési díj
egységdíjának háromszorosát kell fizetniük azoknak, akik nem csatlakoztak a kiépített szennyvízhálózatra.

Reményeink szerint az idei évben folytatódhat a
Kossuth utca felső szakaszának komplex felújítása.
Mint azt korábbi Úrhida Hírekben és egyéb fórumokon is jeleztem önkormányzatunk nem rendelkezik olyan forrásokkal, melyekből saját erőből
megvalósíthatnánk ilyen nagyságú fejlesztéseket. A korábbi időszakokban
is mindig szempont volt, hogy pályázati támogatásokat tudjunk tenni a
beruházásokhoz, hiszen csak így lehet hosszútávon eredményesen előrelépni. Ez különösen igaz a Kossuth utca felső szakaszára. A beruházás
sajátossága, hogy kerítéstől kerítéséig tart. A támogatás elnyerése esetén
a terv teljes szakaszán a kis Jókai utcától, a Dózsa utcai elágazóig megvalósulna a fejlesztés. Kivitelezés tekintetében hasonló képen, mint az előző
szakaszon, az út jobb oldalán lenne kialakítva a zárt csapadékvíz-elvezető
csatorna és felette az útburkolattól kiemelt szegéllyel elválasztott 1,5 méter
széles járda. Az útburkolat a jelenlegi 4 méterről 5,5 méterre szélesedik.
Ezek következtében az út nyomvonala és a szintje is megváltozik.
Azért, hogy a kiépített szennyvízcsatorna nyomvonalán a későbbiekben
megsüllyedések ne jöjjenek újra elő, teljes útalap építéssel számolunk, és a
kivitelezés során szeretnénk kicserélni az ivóvizet biztosító eternit csővezetéket, így a beruházás tervezői költségbecslése meghaladta a 270 millió
forintot.
Bognár József
polgármester

Úrhida egyértelműsítette:
Nem kér a tervezett szennyvíziszapból.
A Fejérvíz Zrt. még 2020-ban a szabadbattyáni és úrhidai gazdákkal egyeztetve csaknem 10 hektáros területen a szenny¬víziszap mezőgazdasági
hasznosítására mintaprojekt létrehozását kezdeményezte a falu határában,
melyről sem a közigazgatásilag érintett önkormányzatot, sem a szomszédságában található kőszárhegyi vízbázis tulajdonosait nem értesítette.
– Idén január 4-én megdöbbenve értesültünk arról, hogy a Fejér Megyei
Kormányhivatal agrárügyi főosztályának növény- és talajvédelmi osztálya
– a Fejérvíz Zrt. kérelmére – engedélyt adott Úrhida közigazgatási területén a szennyvíziszap elhelyezésére – mondta Bognár József polgármester.
Úrhida további hét településsel (Polgárdi, Szabadbattyán, Sárszentmihály,
Nádasdladány, Kőszárhegy, Jenő és Sárkeszi) közösen a kőszárhegyi vízbázisról kapja az ivóvizet. A kiadott engedély szerint ennek a vízbázisnak
a közvetlen szomszédságában kerülne termőföldi hasznosításra a Fejérvíz
Zrt. Bakony utcai telephelyén keletkezett szennyvíziszap. A kihelyezéssel
érintett ingatlanok szennyeződésérzékenységi besorolása a felszín alatti vi-

– A dolog érdekessége, hogy a Fejérvíz Zrt. likviditási problémái miatt,
miután a Kincsesbányáról szolgáltatott ivóvíz nagyon drága, Székesfehérvár lakossága is részben a kőszárhegyi vízbázisról kapja az ivóvizet – vetette közbe az úrhidai polgármester.
– Településünk önkormányzatának képviselő-testülete egyhangúlag kiáll
amellett, hogy minden lehetséges eszközzel elejét kell venni annak, hogy a
szennyvíz¬iszapot elhelyezzék a térség ivóvizét biztosító vízbázis kör-nyezetében – állt ki határozottan álláspontjuk mellett Bognár József.
A térség polgármesterei – Nyikos László (Polgárdi), Szabó Ildikó (Szabadbattyán), Óber Andrea (Sárszentmihály), Bognár József (Úrhida), Varga
Tünde (Nádasdladány), Kerekes Ildikó (Jenő) és Kőhegyi László (Sárkeszi) – közös levélben fordultak Cser-Palkovics Andráshoz, Székesfehérvár polgármesteréhez. Miszerint mint a Fejérvíz Zrt. többségi tulajdonos
önkormányzatának első számú vezetője a térség lakóinak hosszú távú
egészséges ivóvízminősége és a megfelelő életkörülmények biztosítása érdekében utasítsa a társaság vezetését a célnak megfelelő, a szennyvíziszap
elhelyezésére alkalmasabb, a lakott területektől távolabb eső és a felszín
alatti vízvédelem szempontjából kevésbé sérülékeny terület kijelölésére.
Kezdeményezésüket Törő Gábor, a térség orszá¬g¬gyűlési képviselője is
aláírásával támogatta.
– Nem a szennyvíziszap kísérleti jellegű mezőgazdasági hasznosításával
van problémánk – hangsúlyozta Bognár. – Azt tartjuk felháborítónak,
hogy az önkormányzatok tulajdonában álló Fejérvíz Zrt. a projekt előkészítési fázisában nem egyeztetett a közigazgatásilag érintett önkormányzatokkal, melyek csak a kormányhivatal döntése után szembesültek a
ténnyel.
– A kormányhivatal a szakmai alapon eljáró hatóságokra van utalva, mivel az eljárásrend szerint az önkormányzatok nem ügyfelei. Így nem tudhatja, hogy az önkormányzatoknak milyen természeti értékei vannak egy
adott területen, amelyek környezetében a helyhatóságok nem szeretnének
bizonytalan összetételű szennyvíz¬iszapot elhelyezni. Hiszen még csak
mintaprojektről van szó, an¬nak hosszú távú hatásait csupán évtizedek
múlva tapasztalhatjuk meg – folytatta a faluvezető.
– A mi esetünkben az érintett ingatlanok valójában hidrogeológiai szempontból a B védőövezethez tartoznak (a Fejérvíz Zrt. tévesen jelölte védőövezethez nem tartozónak). A jogorvoslat során benyújtott keresetlevélben is ennek bizonyításával sikerült a korábban megadott engedélyt
visszavonatni – tette hozzá Bognár József, Úrhida polgármestere.
V. Varga József
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A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási
feladatokat idén már a NAV látja el.

Tisztelt Úrhidaiak!
A koronavírus-fertőzési hullám drasztikus terjedésének megakadályozása érdekében a Kormány 2021. március 04-én bejelentette a járványügyi korlátozások átfogó szigorítását.
Úrhidai Közös Önkormányzati Hivatal
A Hivatal 2021. 03. 08-tól a további intézkedésig kizárólag a hét szerdai
napján 12:00 és 16:00 óra között tart ügyeletet. Ezeken a napokon tudjuk
fogadni a 22/364-514-es telefonszámon hívásaikat.
Személyes ügyintézésre csak rendkívül indokolt esetben, az alábbi elérhetőségeken egyeztetett időpontban van lehetőség:
Hivatal: 				hivatal.urhida@datatrans.hu
Jegyző 				jegyzo@urhida.hu
Igazgatás, anyakönyv		
hivatal.urhida@datatrans.hu
Adós				nemethne@urhida.hu
Polgármester.			polgarmester@urhida.hu
Amennyiben nem tud e-mailt küldeni, akkor a +36-20-941-7466 telefonszámon - elérhetősége megadásával - jelezheti igényét, és ügyintézőink
fogják felvenni Önnel a kapcsolatot.
Rendkívüli esetben is ez a telefonszám hívható.
A Hivatal a már felvett házasságkötéseket korlátozott résztvevői létszámmal megtartja. A polgármesteri hivatalban tartott esküvő esetében a résztvevők száma maximum: 5 fő (2 fő házasulandó, 2 tanú, 1 fő fotós).

A NAV megbízása alapján február közepétől kezdi kézbesíteni a Magyar
Posta az idei gépjárműadóról szóló határozatokat. Az adó első részletét
2021. április 15-éig, a második részletét szeptember 15-éig kell befizetni.
A változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat) nem érinti,
plusz teendőjük nincs. A fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről
és az új gépjárműadó-bevételi számláról szóló levelek kézbesítése február
közepén indult. Országosan mintegy 3 millió 200 ezer gépjármű-üzembentartó érintett, ennyien kapnak a postástól személyesen átvehető, hivatalos iratot. A levelek gyártása és kézbesítése akár több hetet is igénybe
vehet. A gépjárműadó befizetésével érdemes várni a határozat átvételéig,
mivel abban szerepelnek a pontos információk.

A Géza Fejedelem Általános Iskola 2021. március 08-ától tantermen
kívüli, digitális munkarend szerinti oktatásra áll át. Az iskolai és az
óvodai közétkeztetést a zárlat időtartama alatt is biztosítjuk, a 2020.
tavaszi záráshoz hasonlóan. Az Önkormányzat folyamatosan figyelemmel kíséri a Kormányzati kommunikációt, amennyiben további
döntésekre kerül sor, akár Kormányzati, akár Önkormányzati szinten
arról haladéktalanul tájékoztatjuk Önöket. Mindannyiunk egészsége a
tét, ezért elengedhetetlen, hogy betartsuk a szabályokat.
Bognár József
polgármester

A gépjárműadó első részletét a korábbi években megszokott március 15.
helyett idén elég április 15-éig befizetni, a második részletet pedig szeptember 15-éig a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú,
NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára. A befizetéskor az átutalási
bizonylat közlemény rovatába először az adószámot vagy az adóazonosító
jelet kell beírni, majd a jármű rendszámát. Ha ez elmarad, akkor a NAV
nem, vagy csak késedelmesen tudja a befizetett összeget a befizetőhöz
kapcsolni.
Aki pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett, az fizethet banki átutalással, a levélhez mellékelt csekken, az elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszeren (EFER-en) keresztül szintén átutalással
vagy akár az ügyfélszolgálatokon bankkártyával. Ha valaki esetleg elveszíti
a csekket, akkor újat a NAV ügyfélszolgálatán kérhet.
A pénzforgalmi számla nyitására kötelezettek kizárólag belföldi pénzforgalmi számlájukról átutalással rendezhetik a befizetést.
A 2020. december 31-én meglévő adómentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV automatikusan figyelembe
vette az adó kivetésénél, ezért ezt nem kell újból bejelenteni. A 2021. január 1-jétől keletkezett, módosult és bejelentett mentességek nyilvántartásba
vételéről a NAV nem küld határozatot.

SZJA 1% felhívás!!!

Tisztelt Úrhidaiak!

Közösségi Ház további intézkedésig ZÁRVA!
Az Emberi Erőforrások Minisztere a 17/2021.(III.5.) határozata szerint
az Úrhidai Tündérkert Óvoda és Bölcsőde, óvodai csoportjaiban 2021.
március 08-ától rendkívüli szünetet rendelt el. Ezen időszak alatt az
intézménynek ügyeletet kell biztosítani azon szülök gyerekeinek akik
semmilyen módon nem tudják megoldani a felügyeletet. Az intézmény
bölcsődei csoportja fogadja a gyermekeket!

Tisztelt adófizető lakosság!

A Kormány 549/2020. (XII.2.) Korm. rendeletének felhatalmazása alapján,
Úrhida község közigazgatási területén nyílt téren az avar és növényi hullaEzúton felhívjuk szíves figyelmüket, hogy községünkben az idei évben dék égetése hétköznapokon lehetséges. Ünnepnapokon, szombaton és vahat civil szervezet számára ajánlható fel a személyi jövedelemadó 1%-a. sárnap, valamint a katasztrófavédelem által elrendelt országos tűzgyújtási
Kérjük Önöket, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel és támogassák valamely tilalom időszakában kerti hulladékot égetni tilos. A Képviselő-testület a
szervezetet – belátásuk szerint – és ezzel településünket is.
rendelet elfogadásával lehetőséget szeretne biztosítani mindazok számára,
akik még nem tudtak felkészülni a kerti hulladék egyéb alternatív módon
A támogatható szervezetek az alábbiak:
való feldolgozására, hogy a veszélyhelyzet megszűnéséig a tavaszi munkák
során keletkezett ág nyesedékeket elégethessék.
Úrhidai Tanulókért és Iskoláért Alapítvány

18490987-1-07

Úrhidai Óvodáért és Óvodásokért Alapítvány 18497094-1-07
Úrhidai Nyugdíjas Egyesület		

18497537-1-07

Úrhidáért Kulturális és Szabadidős Egyesület 18498576-1-07
Úrhidai Polgárőr Egyesület			

18267990-1-07

Úrhidai Karate Egyesület			

18738061-1-07
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Tisztelt Úrhidaiak!
A Képviselő-testület a járványhelyzet idején a távolságtartási szabályok
betartásával rendszeresen ülésezik. A település jövője szempontjából több
fontos döntés született az elmúlt időszakban és természetesen a jogszabályi határidőn belül elfogadásra került az önkormányzat költségvetése is.
Az idei évi költségvetés bevételi oldala kapcsán még sok a bizonytalanság a gépjárműadó hiánya a helyi iparűzési adó kompenzálása kapcsán
még nem látunk tisztaképet. A kiadási oldalon, ami biztos, hogy az óvoda költségvetését a maximum gyermeklétszám ellenére is közel 15 millió
forinttal kell kiegészíteni, a családsegítés és házi segítségnyújtásra kapott
támogatáshoz még közel 6 millió forintot kell hozzátenni. Ha minden
kötelező feladaton végigmegyünk, akkor nagyon közelítünk a 30 millió
forintos hiányhoz, amit saját bevételeinkből kell kiegészíteni. Ezt nagyságrendileg lefedi az idei évre tervezett kommunális adó és a helyi iparűzési
adó mértéke.
Fejlesztések tekintetében nagyon mozgalmas időszak előtt áll településünk és a térségünk. Bízunk benne, hogy a következő években sikerül
azokat az infrastrukturális problémákat megoldani, melyekkel a településeinken élők életminőségét javítani tudjuk.
A Képviselő-testület még 2020-ban elfogadta az önkormányzat 20202030. közötti időszak gazdasági programját, melynek megalkotásával a
hosszabb időtávon át kiszámítható és fenntartható fejlesztéspolitika alkalmazását és megvalósítását tűztük zászlónkra. A gazdasági programmal
összhangban már 2020 őszén elkezdődött a rendezési terv felülvizsgálata,
melynek első fázisában a településfejlesztési koncepció megalkotására kerül sor.
Sajnos a jelenlegi járványügyi helyzet nem a legideálisabb a terv készítésére, hiszen a lakossággal való közvetlen kommunikáció egyenlőre nem
megoldható az online lehetőségekkel pedig nem mindenki tud élni.
Az első még a vészhelyzet kihirdetését megelőzően tartott lakossági fórumon és azt követően írásban benyújtott javaslatok között több fontos
észrevétel érkezett, melyeket mindenképpen szeretnénk figyelembe venni.
A településfejlesztési koncepcióban megfogalmazottak határozzák meg
a település jövőképét, a közösség érdekeinek legjobban megfelelő megoldást adnak a legfontosabb társadalmi, gazdasági, intézményi és környezeti
problémák megoldására.

Szintén az óvoda épületében a növekvő óvodai létszám miatt 2019-ben
a tornaszobából egy óvodai csoportszobát kellett kialakítani, az így 100
főben meghatározott maximálisan létszámhoz képest már 100% feletti a
kihasználtsága az intézménynek.

A Képviselő-testület mindezek figyelembe vételével egy az óvoda területén létesítendő kétcsoportos 24-28 fő befogadására alkalmas új bölcsőde
építéséről döntött. Az előkészítő munkálatok folyamatban vannak, bízzunk benne, hogy hamarosan pályázati forrást tudunk találni az új intézmény megvalósításához.
Az új bölcsőde építése megoldást jelentene nem csak a 3 év alatti korosztály ellátására, de az óvodában is a felszabaduló bölcsődei csoport helyére
költözhet a tornaszobában elhelyezett óvodai csoport, és újra eredeti céljának megfelelően lesz használható a tornaszoba.
A településünk régi álma az új iskola és tornaterem megvalósítása is elérhető közelségbe került, a tavaly október végén meghozott kormánydöntésnek köszönhetően. Jelenleg a tervező kiválasztásához szükséges közbeszerzései eljárás előkészítése van folyamatban. Bár maga a beruházás
nem önkormányzati szinten fog megvalósulni, de a terület és a közművek
biztosítása a mi feladatunk. A projekt előkészítése során kiderült, hogy az
általunk felajánlott ingatlan, méretei miatt nem megfelelő, ezért új közel
egy hektáros területet kellett találnunk az új intézménynek.
A megfelelő helyszín kiválasztásánál alapvető szempontok a megközelíthetőség, az elhelyezkedés és a közművek közelsége volt. Mivel a település
mellékút hálózatának keresztmetszete igen szűkös, így a terület kiválasztása a község főközlekedési útvonala a Kossuth utca mentén volt célszerű.
Az út mellett található területek beépítettsége miatt igen lehatárolódott a
lehetőség, de a testületnek a szabadidőpark tőszomszédságában sikerült
megtalálni azt az ideális helyet ahol megfelelő körülmények között megépíthető lesz az új intézmény.

A település jövőképe az elmúlt években megfogalmazottak szerint röviden: Úrhida egy élhető, mindenki számára szerethető, vállalható település
legyen, olyan község, amely közös ügyünk, közös felelősségünk és közös
örömeink forrása.
A terv készítése során különös figyelmet kell szentelni a kormány családpolitikai intézkedéseinek hatására, melynek köszönhetően a településünkön ismét nagy számban kezdődtek meg az építkezések mindannak ellenére, hogy a község nem tartozik a falusi CSOK által támogatottak közé.
A lakosság demográfiai összetételéből és az újonnan beköltözöttek életkorából jól látható, hogy továbbra is az ország legfiatalabb települései közé
tartozunk. A Képviselő-testületnek a fejlesztések tekintetében is ez irányban kell haladnia és elsősorban az intézményi infrastruktúra területén jelentkező lemaradásokon szükséges elsősorban javítani.
Az óvoda épületében a Képviselő-testület 2017-ben saját forrásból egy 14
fős bölcsődei csoportszobát alakított ki, ami a jelenleg a településen élő 95
fő bölcsődés korú gyermek ellátásához már nem elegendő.

Mivel a csatlakozó utca ahonnan megközelíthető az ingatlan nem beépített, így a lakosság zavarása nélkül tudják a szülők a gyermekeket személygépkocsival az intézménybe vinni.
A terület közvetlenül kapcsolódik a szabadidőparkhoz ezért az iskolás
gyermekek, túl az intézményudvarán kiépítendő lehetőségekkel akár a
szünetekben, vagy tornaórák keretében is élhetnek a park adta lehetőségekkel. (játszótér, kondipark, futballpálya)
Az érintett központi területen elkezdődött a Helyi Építési Szabályzat módosítása, az ingatlantulajdonosokkal való egyeztetés, a terület megvásárlásával kapcsolatosan.
Bízunk benne, hogy 2023 szeptemberére már az új általános iskolában
kezdődik meg az oktatás.
A Kossuth utca felső szakasz komplex felújításának befejezése sem várathat tovább magára, hiszen a fő utca ezen részén a csapadékvíz-elvezetés
nem megoldott, járda nincs kialakítva, így gyalogosan nem lehet biztonságosan eljutni a településközpontban található intézményekhez.
A Képviselő-testület pályázatot nyújtott be a TOP-2.1.3-16, felhívásra,
amennyiben a projekt támogatásban részesül befejeződik a már 2007 óta
tervezett, azóta több szakaszában elkészült Kossuth utcai teljes projekt.
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A Belügyminisztérium által meghirdetett belterületi utak felújításának tá- szomszédságában található közel háromezer háromszáz négyzetméteres
mogatására, pályázatot nyújtottunk be a tömegközlekedéssel érintett Dó- elhanyagolt ingatlannak, szintén a Magyar Falu Program keretében megzsa utca útburkolatának szélesítésére. Dózsa utca a település közlekedésé- vásárlására támogatást kapni.
nek fő tengelyét adó gyűjtő útként funkcionáló, jelentős járműforgalmat
viselő út. Az úton nem csak a személygépkocsi forgalom nagy, hanem a
tömegközlekedés és tehergépjármű forgalom zajlik rajta.

Dózsa utca jól látható a keskeny burkolat
Mindezek ellenére a burkolat szélessége igen kicsi, jellemzően 4 méter,
ugyanakkor járda az út egyik oldalán sem vezet. A gyalogosok az út szélén
közlekednek. Ezen okok mindegyike súlyos közlekedésbiztonsági kockázatot rejt magában. Ezt feloldani csak megfelelő közlekedési viszonyok
biztosításával lehet, melynek egyik fontos és szükséges lépése az út burkolatszélességének növelése. A fejlesztéssel a jelenleg 4 méter burkolatszélesség mellett 1 méterrel szeretnénk a burkolatot szélesíteni.

Bár a nagybánya területe meghaladja az egy hektárt, de valójában túlnyújtózik a jogi határokon, érintve a szomszédos ingatlanokat. A terület
rendezését az idei évben is szeretnénk folytatni, a bánya további közösségi
célú hasznosítása kapcsán a lakosság véleményét kikérni.

Nem közvetlenül településünket érintő fejlesztés, de több éve kérjük az
illetékesektől és a tavalyi évben a Magyar Közúttól ígéretet kaptunk, hogy
7201 j. Székesfehérvár-Úrhida összekötőút megkezdett burkolat felújítási
munkálatainak a folytatása az idei évi tervekben szerepel, ennek keretében
A Képviselő-testület a mellékutcák állapotának javítását is kiemelten ke- a Sárpentelei bekötőúttól az Úrhidai körforgalomig az útburkolat megzeli, az elmúlt években közel 8 kilométernyi út zúzalékos burkolatát si- újul. Molnár István a Magyar Közút Fejér Megyei kirendeltségének igazkerült leaszfaltozni. De még nagyon sok utcánk vár a végleges kopóréteg gatója a napokban ezt megerősítette és elmondta, hogy a pénzügyi fedezet
kiépítésére.
a rendelkezésükre áll. A kivitelezés során hasonlóképpen, mint a parkerdőnél a régi burkolat kerül felmarásra, új kopóréteg lesz aszfaltozva és a
padka hozzáigazítva. Az Igazgató Úr egyben felhívta a figyelmet, hogy az
út geometriai adottságai és különleges klimatikus viszonyai a régi temető
térségében nem fognak megváltozni, így a felújítást követően továbbra is
fokozott figyelemmel közlekedjenek az arra járók.

A villamoshálózat átépítését követően a Zrínyi utca
burkolata is aszfaltborítást kaphat.
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, belterületi utak felújításának támogatására folyamatban van a pályázat benyújtása, amely a
Zrínyi utca, Jókai utca, Kőbányai utca és a Rózsa utca burkolatának aszfaltozását tartalmazza.
Úrhida Község Önkormányzat és az Úrhidáért Kulturális és Szabadidős
Egyesület közösségi célú településfejlesztési programok megvalósításában
évek óta együttműködik.
Az egyesület saját lehetőségei kihasználásával igyekszik a község fejlődését szolgálni. Ennek az együttműködésnek az eredményeként került felújításra a Civilház, készült a Zrínyi utcai Szabadságharcos emlékmű, az
óvodai játszótér, a Tájháznál felújított pince és a harangláb.
A tavalyi évben ismét ennek az együttműködésnek köszönhetően sikerült az Úrhidáért Egyesületnek a Magyar Falu Program, Falusi Civil Alap
keretében a nagybánya területének, illetve az Önkormányzatnak a bánya

Szintén nem közvetlenül érint bennünket, de már régóta szeretnénk és ez
esetben is többször kértük az illetékesektől, az Úrhidai útról a 8. számú
főútra való ráhajtás megoldását.
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából készülő Székesfehérvár-Sárbogárd útvonal fejlesztésének, tervezési fázisban sikerült elérni,
hogy a csomópont kiépítése kerüljön bele a projektbe.
Bognár József
polgármester
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Tündérker Óvoda és Bölcsöde hírei
Intézményünk a 2021. évben is az ősszel bevezetett járványügyi előírásoknak megfelelően működik. Törekszünk arra, hogy a hozzánk járó gyermekek óvodai-bölcsődei ellátását minél zavartalanabbul ellássuk. Célunk,
hogy minél kevesebbet érzékeljenek a világjárvány okozta problémákból.
Sajnos nálunk is előfordult, hogy gyermekek megbetegedése miatt be kellett zárnunk egy-egy csoportot átmenetileg. Fokozottan ügyelünk a higiéniára, folyamatosak a fertőtlenítések, szellőztetések, amikor az időjárás
engedi a lehető legtöbb időt töltjük a szabad levegőn.
Februárban megrendezésre kerültek a farsangi mulatságok, szülők nélkül.
A farsang végét is jelző kiszebáb égetéssel elkergettük a telet és már nagyon várjuk a tavaszt, a jó időt!

A beiratkozással kapcsolatos információkat, nyomtatványokat a honlapunkon megtalálják! Felvételi kérelem és munkáltatói igazolás nyomtatványt az intézmény ajtaján is elhelyezünk, kinyomtatva.
Jelentkezési határidő: április 17.
Kérem, hogy az óvodai és bölcsődei jelentkezéseket az ovoda@urhida.hu
illetve a bolcsode@urhida.hu e-mail címre, vagy az óvoda postaládájába
helyezve küldjék vissza a megadott határidőkig! Bölcsődei felvételi határozatokat május 17-ig küldjük ki!
Bölcsődei elhelyezésre eddig 20 fő feletti igény érkezett, a férőhelyünk
azonban csak 12 fő! Bölcsődei ismerkedő délutánunk várhatóan május
26-án lesz, meghívót küldünk! Új kiscsoportos óvodásainkat június elején
várjuk ovi-váró délutánra szüleikkel együtt, meghívókat küldeni fogjuk!
Április 1-től megváltozik az ovi és bölcsi e-mail címe:
ovoda@urhida.hu és bolcsode@urhida.hu címekre!
Honlapunk elérhetősége: www.ovoda.urhida.hu
Óvodánk alapítványa: „Az úrhidai óvodásokért és óvodáért” alapítvány
ebben az évben is szívesen fogadja a felajánlott adó 1 %-át. 2020 évben
512.000 Ft-ot kapott civil szervezetünk a felajánlott adó 1 %-ból! Ezt kiegészítve, egy udvari csúszdás-mászókának a beszerzését tervezzük nyár
végéig, hogy a kiscsoportosoknak is megfelelő eszköz álljon rendelkezésükre mozgásigényük kielégítésére!
2021-es évben is kérjük és várjuk a felajánlásokat, amelyből egy csoportnak az asztalokat, székeket szeretnénk kicserélni! Köszönjük!
Adószám: 18497094-1-07
Bozsák Szilvia
intézményvezető

Tisztelt Úrhidai lakosok!
A környező településekhez hasonlóan
Úrhidán is elindult a lakossági használt
sütőolaj begyűjtése! Az összegyűjtött sütőolajat lezárt PET-palackban, vagy zárt befőttesüvegben kell a begyűjtőbe helyezni.
1 db sárga színű 240 l-es gyűjtőedény, az
óvoda és önkormányzat közötti betonos
részen található!
Egyetlen liter használt sütőolaj 1 000 000
liter ivóvizet képes beszennyezni és fogyasztásra alkalmatlanná tenni. Magyarországon a háztartásokban évente több
tízezer liter sütőolajat és sütőzsírt használnak fel, mely egy része a lefolyókba,
szemétgyűjtőkbe és a természetbe kerül. A
többször felmelegített sütőolaj és sütőzsír
rákkeltő és toxikus anyagokat tartalmaz,
mely a háztartásból kikerülve hatalmas károkat okoz. Egyetlen liter használt sütőzsiradék 1 millió liter ivóvizet képes fogyasztásra alkalmatlanná
tenni. A csatornahálózatba kerülő olaj alacsony hőfoka miatt a csatornafalra tapad. Erre további szennyeződések rakódhatnak rá, csökkentve ezáltal
a lefolyócsövek áteresztő képességet, mely akár dugulásokhoz vezethet. A
használt sütőolaj jó tápanyag a kártevőknek, a csótányok – esetleg patkányok – elszaporodásához vezethet. A földbe és az élővizekbe jutva súlyos
környezeti károkat okoz. Elégetése esetén rákkeltő anyagok kerülnek a leA rendkívüli szünet alatt sem hagyjuk magára a gyerekeket! Zárt facebook vegőbe. A szennyvíztisztító-művekbe kerülve az olaj leterheli a rendszert,
csoportokban 7 próbából álló feladatsor megoldására igyekszünk moti- a tisztítás jelentős többletenergiát és nagyobb igénybevételt okoz.
válni a családokat. A feladatok a jeles napokhoz kötődnek, mint a nemzeti A Biotrans Kft. környezetvédelmi cég által kínált cseppmentes technológia kizárja, hogy az olaj beszennyezze a környezetet. A gyűjtőcég által
ünnepünk, a víz világnapja, húsvét.
ingyenesen biztosított és telepített gyűjtőedényzetet a cég igény szerint
cseréli és tisztára mosott, új edényt biztosít helyette.
Beiratkozások:
Az óvodai beiratkozásokat ebben az évben is online módon szeretnénk
A gyűjtőcég ezen felül minden hasznosítható begyűjtött kilogramm sütőlebonyolítani! Időpontja: 2021. április 26-27.
Eddig az időpontig kérjük a honlapon (és az intézmény ajtaján is) elhe- olaj után 25 forint visszatérítést ad óvodánk alapítványa részére!
lyezett óvodai felvételi kérelmeket visszaküldeni! A felvételi határozatokat Kérjük csatlakozzon Ön is a kezdeményezéshez!
2021. május 20-ig fogjuk kiküldeni!
Úrhidai Tündérkert Óvoda és Bölcsőde
Bölcsődei beiratkozás: egész évben folyamatos!
Az EMMI rendkívüli szünetet rendelt el március 8 és április 6 között. Ezért
csak a legszükségesebb esetben fogadunk gyermeket! Azoknak a szülőknek a gyermekei részére biztosítunk gyermekfelügyeletet, akik munkájuk
miatt nem tudják otthon megoldani a gyermek elhelyezését. Ügyeletet,
előző nap 12 óráig lehet igényelni e-mailen!
Az óvodai és iskolai gyermekétkezést folyamatosan biztosítjuk, ezt a szülőknek kell igényelni!
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Iskolánk hírei

Sportos élménynapon érzékenyítették
az Úrhidai diákokat

Tanévünkben Géza Fejedelem Tagiskolánkban rendkívüli szünet elrendelésére, karanténba helyezésre eddig nem volt szükség. A magyar kultúra napját, a Pénz 7 témahetet, a Kommunista diktatúrák áldozatairól a
megemlékezést osztálykeretben tartottuk és ünnepeltük. A „Kis iskolák
sportversenye” kézilabda és labdarúgás versenyéhez csatlakoztunk, amit

A magyar parasport napja alkalmából érzékenyítő élménynapot tartottak
az úrhidai Géza Fejedelem Általános Iskolában. A gyerekek egyedi játékok segítségével ismerhették meg, hogyan élik mindennapjaikat fogyatékos társaik. A nap folyamán a diákok szembesültek a fogyatékos emberek
mindennapjaival, és az általuk űzött sportok világával. A foglalkozást Hegedűs Gergő kerekesszékes és Soós Tamás testnevelő tanár közösen tartotta. A tanulók az interaktív beszélgetések során pedig megtudhatták, hogy
ma minden huszadik ember valamilyen fogyatékossággal él.

februárban az osztályok között szabadtéren helyben bonyolítottunk le.
Februárban az országos kezdeményezésű Magyar Parasport Napjához is
csatlakoztunk. A március 15-i ünnepséget felvételről tekinthették meg
osztálykeretben diákjaink. Iskolánk az Operatív Törzs döntése alapján
2021. március 8-tól március 31-ig digitális oktatásra állt át. A tavaszi szünet április 1 – 6-ig tart, amikor természetesen nem lesz oktatás. A tavaszi
szünet utáni első tanítási nap április 7, szerda. A tanév elején tervezett
tavaszi szünet módosítását kérem tekintsék tárgytalannak. Március 8-9én, tanítás nélküli munkanap volt, amikor a digitális átállás szervezési
feladatai történtek. A házirendünkben a digitális etikettünk szabályozza
elsősorban a digitális tanrendünk kereteit.
A digitális oktatás a KRÉTA és a Google tanterem felületein történik.
Amennyiben valamilyen problémájuk adódik a felületekkel, technikai
téren vagy az iskoláztatással kapcsolatban, kérjük Önöket keressék az osztályfőnököt, szaktanárt lehetőleg munkaidőben! Google és Kréta belépési
probléma esetén kérem, keressék az iskolatitkárt az iskolatitkar@urhidaiskola.hu email címen. Az étkezéssel kapcsolatos kéréseiket, problémáikat
kérem az urhidaiovodaelelmezes@gmail.com jelezzék.
A csengetési rendünket a digitális oktatás alatt módosítottuk. Óráink
minden egész órakor kezdődnek 8 órától. Az alsóban 8-10.45 óráig online
órákat tartunk (az angol szakkör kivételével), a részvétel 9.45-ig minden
nap kötelező. 10 órától online segítségadás lesz, ahol a házi feladatok megbeszélése, ellenőrzése történik. A felsőben az online órák többségében 12
óráig lesznek, néhány napon maximum 13 óráig (az angol szakkör kivételével). Óraadónk az angol szakkört kora délutánon tartja online. A szülőkre háruló jelentős terhek csökkentésére tartjuk az online tanórákat és
a segítségadást.

Ez lehetőséget teremt tizenkilenc másik embernek, hogy elfogadást, megértést és együttműködést tanuljon. A gyerekek kipróbálták a kerekesszékes közlekedést akadálypályán, ahol egy kijelölt útvonalon kellett végig
haladniuk. Ezt követően megtapasztalhatták, milyen vakon vagy csökkent
látással sportolni. A parasportok közül betekintést nyertek a csörgőlabda,
az ülőröplabda és a kerekeszékes darts rejtelmeibe.
A diákok az osztályfőnöki órák keretében korosztályuknak megfelelőn
megnéztek egy-egy mesét vagy kisfilmet a Magyar Paraolimpiai Bizottság
és a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége által ajánlottak közül. A kisebbek színezők segítségével elemezték a
meséket, a nagyobbak pedig érzékenyítő beszélgetés során vitatták meg a
látottakat. Végezetül a magyar parasport napjához kapcsolódó plakátokat
készítettek a nebulók.

Úrhidai Polgárőrség
Az iskolai szociális segítőnk rendelkezésre áll online vagy telefonon. Kérem az osztályfőnöknek jelezzék ezirányú igényeiket. A Megyei Szakértői
Bizottság és a Pályaválasztási Tanácsadó személyes ügyfelfogadása szüne- Az Úrhidai Polgárőrség az Önkormányzat, illetve a helyi háziorvos felkérésére a településen élő idős, beteg, mozgáskorlátozott emberek oltási
tel, ezért minden vizsgálat lemondásra került.
helyre való szállításban segédkezett. Valamint baleset és bűnmegelőzési
Segítő együttműködésüket köszönjük!
szolgálatot láttunk el a rendőrséggel közösen, illetve önállóan egyaránt.
Jó egészséget kíván:
TOVÁBBRA IS VÁRJUK A LAKOSSÁG MEGKERESÉSÉT
Liedermajer Heléna
tag intézményvezető
KÜLÖNBÖZŐ ÉSZREVÉTELEIK KAPCSÁN,
VALAMINT A LAKOSSÁG AZON TAGJAIT,
AKIK SZÍVESEN CSATLAKOZNÁNAK
KIS KÖZÖSSÉGÜNKHÖZ.
Szolgálati telefonszámunk:

+36 20 319 6369
Kérjük, támogassa adója 1%-ával az Úrhidai Polgárőrséget.
Adószámunk: 18267990-1-07

8

Karate klub élete
eredményekben is megmutatkozik az edzésekbe fektetett szakmai munka.
Februárban a korlátozó intézkedéseknek megfelelően megrendeztük
szokásos farsangi rendezvényünket. A kora délutáni órákban csapatunk
apraja érkezett különféle ötletes jelmezbe az eseményre, majd később a
nagyobbaknak is lehetőségük volt a sok színes jelmez bemutatására.
A programban szerepelt különböző táncos vetélkedő, lufi durrantó és
fánkevő verseny, továbbá a gyerekek legújabb kedvenc mozgásos játéka a
Just Dance. A nagy farsangi mókázásban mindenki alaposan elfáradt, de
vidáman és csacsogva ment haza pihenni.
Reméljük, a tavasz sportolóinknak meghozza a fáradságos munka gyümölcsét és szép eredményekről számolhatunk be Önöknek! Legyenek sokat a szabadban, gyűjtsenek napsugarakat és vigyázzanak magukra!
Kellemes húsvéti ünnepeket kíván az Úrhidai Karate Egyesület!
Az új év egyesületünk számára is új reményekkel indult. A tavalyi évhez
hasonlóan bíztunk benne, hogy végre megrendezésre kerülnek a szokásos
karate versenyek és indulhatnak rajtuk kis karatésaink. Ennek megfelelően a januári hónap legfőképp a fizikai alapozás időszaka volt, majd februárban ezekhez már kemény technikai edzések is párosultak.

Hirdessen az Úrhidai Hírekben!
1/1 oldal 16.000Ft

1/4 oldal 5.000 Ft

1/2 oldal 9.000 Ft

1/8 oldal 3.000 Ft

Egyesületünk edzésvezetői kiemeltek az előző évek tapasztalatai és verseny eredményei alapján hat sportolót, akiknek plusz hétvégi tréningek
is szerepelnek az edzésprogramjukban. A felkészítésük a terveknek megfelelően zajlik és reméljük hamarosan a tavaszi versenyszezonban már

NETTÓ ÁRON, Hirdetésfelvétel:
Polgármesteri hivatalban

KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT
A Polgármesteri Hivatal ügyfél- Tanácsadás:
Városkörnyéki ügyelet:
Építésügy Szfvár, Polgármesteri
Várandós:   Kedd: 08.00 – 10.00 óráig Orvosok Háza, Szfvár, Seregélyesi út 17. Hivatal
fogadási rendje:		
Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-16.00 óráig
Kedd, csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Szerda:
13.00-17.00 óráig
Péntek:
8.00-11.00 óráig
Tel./fax: (22) 364-514

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

A jegyző fogadónapja:

Gyermek:    Kedd: 10.00 – 12.00 óráig
Fogadóóra: Szerda: 08.00–10.00 óráig

Háziorvos rendelési ideje:
Dr. Popovics Nóra
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

Tel.: (22) 786-886
08.00 - 12.00 óráig
14.00 - 17.00 óráig
08.00 - 11.00 óráig
13.00 - 16.00 óráig
08.00 - 11.00 óráig

Várandós tanácsadás:
(bejelentkezés alapján)

Hétfő: 8.00-12.00,  12.30-16.00
Szerda:                    13.00-17.00
Tel.: (22) 364-517

Kedd:

12.00 - 14.00 óráig

Gyermekorvos rendelési ideje:

Falugazdász fogadónapja:

Novográdecz Mónika
Hétfő:
13.00-16.00 óráig
Telefon:                      (30) 496-6090
E-mail: novogradecz.monika@nak.hu

Dr. Fülöp Edit Tel.: +36 (30) 902-5227
Hétfő:
11.30-12.30 óráig
Csütörtök:
11.00-12.00 óráig
Tanácsadás:
Szerda:
10.30-11.30 óráig

Családsegítő és gyermekjóléti
Fogorvosi szolgálat:
szolgálat ügyfélfogadási rendje:
(Szabadbattyán)
Az úrhidai polgármesteri hivatalban:
Csütörtök:
11.00-15.00 óráig
Telefon:                      (30) 862-1960

Védőnő rendelési ideje:

Soósné Fekete Éva
Tel.: (22) 786-626;    (30) 225-8848

Dr. Kis Piroska
Tel.: (22) 362-612
Hétfő:
7.00-13.00 óráig
Kedd:
13.00-19.00 óráig
Szerda:
13.00-19.00 óráig
Csütörtök:
13.00-19.00 óráig
Péntek: Iskolafogászat 7.00-13.00 óráig

Tel.: (22) 501-220

Fogorvosi ügyelet:

Orvosok Háza, Szfvár, Seregélyesi út 17.
Tel.: (22) 502-140
Munkanapokon:
16.00 órától másnap reggel 8.00 óráig
Hétvégén:
az utolsó munkanap 16.00 órától az
első munkanap reggel 8.00 óráig

Állatorvosi szolgálat:
Dr. Koller István

Tel.: (20) 318-8191

Könyvtári nyitva tartás:
Hétfő:
Szerda:

13.00-16.00 óráig
14.00-17.00 óráig

A posta nyitva tartása:

Úrhida, Kossuth u. 109.
Hétfő-péntek:
08.00 - 12.00 óráig
12.30 - 16.00 óráig
Szombat:
Zárva
Tel.: (22) 362-208

Mátyás király krt. 13. III. em.
Építés ügy. Tel.: (22) 795-780
Hétfő:    08-00-11.30
Szerda:  08.00-11.30,  13.00-15.30

Járási Hivatal:

Székesfehérvár, Honvéd u. 8.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő:
13-00-15.30 óráig
Szerda: 8.00-12.00, 13.00-15.30 óráig
Péntek:
8.00-12.00 óráig

Járási ügysegéd:

Az úrhidai polgármesteri hivatalban:
Minden hónap második kedd:
13.45-14.15 óráig

Lakossági Szennyvízszippantás:
Bársony Zsolt
Tel:

Segélyhívók:

Rendőrség:
                      Tűzoltók:
                      Mentők:

(20) 8059-009

107
105
104

E.ON ügyfélszolgálat:

Észak-dunántúli régió
Áram hibabejelentés: 06-80-533-533
Gáz hibabejelentés:
06-80-301-301

Úrhida Község hivatalos honlapja:

SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ: ÚRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Levelezési cím: 8142 Úrhida Kossuth utca 66.• tel,/fax.: 22/ 364-514 • Úrhida Község hivatalos honlapja: WWW.URHIDA.HU
Készült: KÉK ELEFÁNT NYOMDA • Székesfehérvár, Jancsár köz 2. • Tel.: (22) 338-674 • kekelefantnyomda@gmail.com
• www.kekelefant.hu • info@kekelefantnyomda.hu
FELELŐS VEZETŐ: NAGY ATTILA

www.urhida.hu

