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A belterületi utak felújításának támogatására, a tavalyi év-
ben pályázatot nyújtottunk be, a tömegközlekedéssel érin-
tett Dózsa utca útburkolatának szélesítésére. A pályázatunk 
20 millió forint támogatásban részesült. Mintegy 35 millió 
forintos önkormányzati forrás biztosításával, reményeink 
szerint az idei év végéig elkészül az útburkolat 1 méterrel 
történő szélesítése és a teljes felújítása.

A Dózsa utcai járda fel-
újítására a Magyar Falu 
Program keretében az 
idei évben adtunk be pá-
lyázatot, amely szintén 
támogatásban részesült. 
A pályázaton nyert 10 
millió forint támogatás 
mellett az önkormány-
zatnak még 20 millió fo-
rintot meghaladó önerőt 
kell vállalnia, hogy a fej-
lesztés megvalósuljon.

A tervezett térkő burkolatú járda a Kossuth utca és a Tán-
csics utca közötti szakaszon, a meglévő járda nyomvonalán 
1 m szélességgel és 780 m hosszon vezet és jövő év szep-
temberéig kell elkészülnie. Az elmúlt napokban a felgyepe-
sedett padka nyesését végeztettük el, hogy az útburkolatra 
hulló csapadék az árokba tudjon folyni.

Szintén a Magyar Falu Prog-
ram keretében nyújtottunk 
be pályázatot  belterületi köz-
területek megfelelő karban-
tartásához, közparkok, járdák, 
járda melletti zöldterületek, 
gondozásához szükséges esz-
közbeszerzésre. 
 
A pályázatunk támogatásban részesült, így megrendelésre 
került egy ISEKI TH 5370 kompakt traktor.

Bognár József
 polgármester

Tisztelt Úrhidaiak!
Dózsa utca burkolat szélesítése,

felújítása és járda felújítása

Közterület karbantartóeszközök beszerzése

A Kossuth utca felső szaka-
szának komplex rekonst-
rukciója elnevezésű projekt 
következő fázisába lépett. 
Az út baloldalán található 
csapadékvíz-elvezető rend-
szer feltöltésre, az átereszek 
elbontásra kerültek. Az így 
kiszélesített ideiglenes út 
biztosítja a következő idő-
szakban, hogy a kivitelező a 
fél útpálya igénybevételével 

megkezdje az útépítési munkálatokat. A tervek szerint a kis 
Jókai utca (Juharfa utca) – Platánfa utca közötti szakaszon 
először a jobb oldali sáv kerül elbontásra, majd az új útalap 
kiépítését követően a baloldali sáv kerül sorra. A következő 
ütemben a Platánfa utca – Hársfa utca, majd legvégül a Hárs-
fa utca – Dózsa utca közötti szakasza készül. A záró aszfalt-
burkolat kiépítésére a járda térkövezését követően kerül sor.

A munkálatok ideje alatt a kivitelező fél sávon, jelzőlámpás 
forgalomirányítás mellett biztosítja a közlekedést. Előrelát-
hatóan lesznek olyan időszakok, amikor sajnos teljes útzárra 
lesz szükség, de ezt időben jelezzük Önök felé. A Kossuth 
utca a Kis Jókai utcától a Dózsa utcáig továbbra is munkate-
rületnek számít, mindenki saját felelősségére használhatja. 
Kerülő út a Petőfi utca irányába, illetve a Kishegyi úton Sza-
badbattyán felé. A munkálatok alatt kialakuló nehézsége-
kért, kényelmetlenségekért ezúton is szeretném kérni türel-
müket, megértésüket.

A Jókai és a „kis Jókai utca elnevezése és a megegyező 
házszámok miatt rengeteg félre-
értés adott az elmúlt időszakban. 
A Képviselő-testület még a tavaly 
év végén döntött a kis Jókai utca 
átnevezéséről. A választások miatt 
nem lehetett az utca névváltozá-
sát és a lakcímeket rendezni, így 
május elején mentek ki a határo-
zatok az érintettek számára. A ko-
rábban kis Jókai utcaként ismert 
közterület Juharfa utcára lett elne-
vezve.

Kis Jókai utca átnevezése
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Az elmúlt időszakban egyre több bejelentés érkezik hivata-
lunkhoz olyan ügyekben, amikor egy-egy lakó az együttélés 
írott és íratlan szabályait megsértve keseríti meg a szomszédok, 
környéken élők életét. A társas együttélés legfontosabb szabá-
lyait a Polgári Törvénykönyvben találjuk, de más törvények és 
rendeletek is megfogalmazzák: kinek, mikor és hogyan kell vi-
selkednie, illetve, ha ezt nem teszi, akkor vele szemben milyen 
jogkövetkezményeket kell alkalmazni. Vannak olyan normák, 
amelyek megszegőivel szemben a jog büntetést (közigazgatási 
bírság, szabálysértési bírság, illetve büntetőjogi büntetés) ren-
del kiszabni. Amikor valaki egy földterületet, házat, lakást vásá-
rol, bérel vagy abban bármilyen jogcímen, de akár jogcím nélkül 
tartózkodik vagy lakik, ezeket a szabályokat be kell tartania, és 
ugyanezt megkövetelheti a szomszédoktól is. A kötelezettséget, 
vagy tilalmat előíró jogszabály nem ismeretére, mint felelőssé-
get kizáró, vagy azt enyhítő körülményre senki nem hivatkozhat. 
Egyszerűbben megfogalmazva a jogszabályok nem ismerete, 
nem mentesít senkit a felelősség alól!

A Polgári Törvénykönyv általánosságban fogalmazza meg, hogy 
a tulajdonos köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, 
amellyel másokat, különösen a szomszédokat szükségtelenül 
zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné. 
Lehetetlen, ezért a jogszabályok meg sem kísérlik, felsorolni 
azokat a tevékenységeket, amelyek indokolatlanul zavarhatják 
a szomszédok nyugalmát. Idesorolható:
1. a túl hangos zenehallgatás (a napszaktól függetlenül),
2. a hétvégi barkácsolás,
3. lakásfelújítás,
4. fűnyírás,
5. a házibulik,
6. a családi események.
Természetesen szó sincs arról, hogy ne lehetne vendégeket fo-
gadni, családi eseményeket megünnepelni, hétvégén megjaví-
tani a kerítést. Célszerű azonban mindezt úgy – olyan időpont-
ban és időtartamban – végezni, amivel egyáltalán nem, vagy 
csak a legszükségesebb mértékben okoznak kellemetlenséget 
másoknak. Ha olyan programot terveznek, ami zavarhatja a 
szomszédokat, ezt érdemes nekik jelenteni. A legkulturáltabb 
és legintelligensebb megoldás az, ha előre jelzik a várható kel-
lemetlenségeket. Egy cetli a postaládába, és egy telefonszám, 
ahol lehet szólni, ha már túlzottnak tarják a szomszédok a zajt. 

Fontos, hogy az (íratlan) alapsza-
bályokat is tartsák be!
Ugyanakkor, ha bejelentették, 
hogy bulit tartanak, az sem ha-
talmaz fel senkit arra, hogy azt te-
gyen, amit csak akar. Ha ugyanis a 
szomszédokat zavarják, Ők az elő-
zetes bejelentés ellenére is ren-
dőrt hívhatnak, és véget vethet-
nek a zajos mulatságnak, legyen 
szó nappalról vagy éjszakáról. A 

bejelentéssel csupán egy kis türelmet és megértést kérhetnek, 
de a megengedett decibelhatárt ilyenkor sem léphetik át.
Ha előre szólnak, akkor lehetőséget biztosíthatnak a lakótár-
saknak, hogy elmenjenek otthonról, illetve felkészüljenek arra, 
hogy ne tervezzenek korai csendes pihenőt. De ne feledjék, 
hogy ezzel nem élhetnek vissza!
Fontos tudni, hogy amennyiben családi rendezvényt tartanak, 
ehhez nem kell a szomszédok beleegyező nyilatkozata, viszont 
a zajhatárokat ilyenkor is kivétel nélkül be kell tartani! A rendőr-
ség esetleges többszöri megjelenése az egész családi rendez-
vényt tönkre teheti.
Igaz, hogy beköszöntött a jó idő és a nyár, ami a legalkalmasabb 
időszak a szabadtéri bulik megtartására. Ezek szervezésekor is 
gondoljanak azonban arra, hogy vannak, akik nyáron is folya-
matosan dolgoznak, akár több műszakos munkarendben, és 
akár szombat vasárnap is munkába járnak. Legyenek tekintettel 
egymásra, lakótársaikra! Legyen szó akár egy családi esemény 
szervezéséről, kerti munkáról, barkácsolásról gondoljanak arra, 
hogy egy rosszul megválasztott időpont, vagy hangerő ko-
moly szomszédvitákhoz vezethet és egy korábban jól működő 
együttélést tehet akár véglegesen tönkre.
Fontos az is, ha valakit zavar a szomszéd nem megfelelő idő-
pontban végzett fűnyírása, flexelése, hangoskodása, akkor első-
ként neki jelezzék, hiszen visszafelé is elvárható a kulturált és in-
telligens kommunikáció. Nem biztos, hogy az azonnali hatósági 
intézkedés kezdeményezése megoldást fog szolgálni az egyéb-
ként egy kulturált hangvételű jelzéssel elintézhető problémára. 

dr. Pahola Tünde
jegyző

Tisztelt Úrhidai Lakosok, Településünkön Élők!

Új településterv készítése Az év polgárőre lett Petőcz Ádám,
az Úrhidai Polgárőrség elnöke

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, a gazdálkodó szervezeteket  
és az ingatlantulajdonosokat, hogy Úrhida Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete a új településterv készítését határozta el.  
A Településterv a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszkö-
zökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmé-
nyekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdé-
se szerinti teljes eljárás szerint kerül véleményezésre.
A Tervkészítés első szakaszában javaslatot, észrevételt lehet ten-
ni, véleményt nyilvánítani a polgármesterhez címzett, írásban 
benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben 2022. 
július 31-ig. Az írásban benyújtott véleményeket e-mailben a 
polgarmester@urhida.hu e-mail címre, vagy postai úton Úrhida 
Község Önkormányzat 8142 Úrhida, Kossuth L. u. 66. címére tör-
ténő eljuttatással lehet megküldeni.
A partnerségi egyeztetésben részt vevő partnerek: település 
lakossága, a településen ingatlannal rendelkező magánszemé-
lyek, az érdekképviseleti szervek, érintett helyi önkormányzati 
szervek. civil- és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek, in-
tézmények.

Áprilisban tartották meg a Fejér 
Megyei Polgárőr Szövetség köz-
gyűlését, melyre a megye vala-
mennyi pontjáról várták a helyi 
polgárőr egyesületeket.

Igen ám, de ez az alkalom nem 
csak egy újabb közgyűlés volt. Ki-
tüntetéseket is átadtak, azoknak 
a polgárőröknek, akik önkéntes 
munkásságukkal kiérdemelték 
az elismerést. Ádámnak ezúton 
is gratulálunk és további munká-
jához kitartást és sikereket kívá-
nunk.

Bognár József
polgármester
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Március végén „Bölcső-
de kóstolgatóra” hívtuk az 
érdeklődő kisgyermekes 
családokat, április elején 
beiratkozás is lezajlott 17 
kisgyermek felvételét kér-
ték a szülők, de csak 9 üres 
férőhelyet tudunk biztosí-
tani. Április elején, ovi-váró 
délutánon ismerkedhettek 
a szülők, gyerekek az óvo-
dával, a leendő kiscsoportos 

óvó nénikkel (Andi néni, Melinda néni). Az óvodai beiratkozáson 
a 38 jelentkező kisgyermekből, 26 fő felvételét tudjuk megvaló-
sítani. Nagyon magasak a csoportlétszámaink 26-27 kisgyermek 
van csoportonként, a bölcsőde is telt házzal működik. 
Április végén szokásos módon „egészséghetet” tartottunk sok-
sok programmal, zumba, akadálypálya, egészséges desszert ké-
szítése, gyümölcssaláta, virágültetés, fogorvosi előadás, kutyás 
bemutató, a szülőknek vércukrot, vérnyomást mért a védő néni 
és közös nagytorna zárta a hetet.

Április 26-án délután „Az úrhidai óvodásokért és óvodáért”Ala-
pítvány a SÁRRÉT Kistáj Önkormányzati Társulás kollégáival kö-
zösen szakmai napot tartott, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
Nemzeti Együttműködési Alap 2022. évi pályázata jóvoltából. 
Az előadók: Pápai Katalin (Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgá-
lat intézményvezetője) - iskolaérettséggel kapcsolatos tudniva-
lókról kaptunk tőle tájékoztatást, segítséget, valamint Pátkainé 
Szmulai Rita (óvodai, iskolai szociális segítők koordinátora  az 
ALBA BÁSTYA Család-és Gyermekjóléti Központban) a szociális 
segítőkkel kapcsolatos tájékoztatóján ismerkedhettünk a szoci-
ális segítők feladataival, az intézmény lehetőségeivel.

Májusban az anyák napi köszönté-
sekkel kezdtünk, majd május 10-én 
a dajka nénik szakmai napon vettek 
részt Kőszárhegyen. Május közepén 
rendőrségi nap keretében vendé-
günk volt Kőmíves Tibor r.főtörm. 
körzeti megbízott, aki megszemlél-
te a gyerekek bringáit is, és felhívta 
a figyelmet a biztonságos, baleset-
mentes közlekedés szabályaira.
Május 16-án a Katica csoport kirán-
dult a szülőkkel együtt – a székes-
fehérvári tűzoltó parancsnokságra, 
és a Pákozd-Sukorói arborétumba. 

Május 31-én a Süni csoport kirándult a szülőkkel Fehérvárcsur-
góra, a Gaja-völgyi Tájcentrum területére. 
Május 20-án délelőtt Kalap Jakab zenés, vidám műsorán vehet-
tünk részt, délután pedig a Nyuszi és Csiga csoportosok évzáró 
műsora volt. Május 27-én a nagyok évzáró-búcsúzó műsorát lát-
hattuk, a Süni és Katica csoportosok előadásában. 
Május 30 és június 2 között gyermeknapi hetet tartottunk, ahol 
a gyerekek Lilla nénivel zumbáztak, saját óvó nénikkel kézműve-
sedtek, csillámtetoválások készültek, vendégünk volt Bíró Kriszti 
a Varázsmuzsika c. előadásával, rendőrségi kutyabemutatót is 
láthattunk, Meseerdő bábszínházi előadás is volt és hét legutol-
só napján délelőtt a Dudó játszóházban lehetett ugrálni, játsza-
ni majd délután a búcsúzó gyerekek apukáit vártuk egy játékos, 
Apák napi programra. 
Június 10-én a bölcsisek búcsúztak el a kisgyermeknevelőktől, 
szeptembertől 12 fő már óvodás lesz. Június 11-én részt vettünk 

a települési gyermeknapon. Megtartottuk az első szülői érte-
kezleteket, a Katicásoké június 14-én volt, a bölcsődéseké június 
28-án. A kolléganők családlátogatásokon adnak további tájé-
koztatást augusztusban, előzetesen telefonon fognak egyeztet-
ni minden családdal. Június 24-én nevelés nélküli nap lesz, teljes 
körűen zárva tartunk.
A nyár során a fenntartónak köszönhetően festés lesz 2 csoport-
szobában, öltözőben, vizesblokkokban, a konyhai főzőtérben, 
felújításra kerül a konyhai dolgozók öltözője, mosdója. Az udva-
ri játékok frissítő festését is szeretnénk megvalósítani az egyéb 
karbantartási munkák mellett.

Augusztus 8-31-ig az in-
tézmény teljes körűen 
zárva tart, az első nevelési 
nap szeptember 1! Az első 
napra orvosi igazolást nem 
kérünk az óvodásoktól, 
elegendő a szülői nyilat-
kozat, amit reggel a szülők 
kitöltenek!
A szakács nénink, Keserű 
Józsefné Éva nyugdíjba 
vonul július elején, tavasz 
óta már felmentési idejét 

tölti. Ezúton is kívánunk neki jó egészséget és boldog nyugdíjas 
éveket!
Csókásiné Tabacsik Melinda óvodapedagógusunk, második 
gyermeke születése után gyes-ről tér vissza, a Nyuszi csoportba. 
Mivel a kolléganő már szabadságát tölti így Lilla nénitől sajnos 
búcsúznunk kellett június közepétől, neki kívánunk sok sikert a 
továbbiakban!
Kellemes nyarat, jó pihenést kívánok mindenkinek munkatársa-
im nevében!

Bozsák Szilvia
intézményvezető

Izgalmas improvizációs játékot mutattak be a Vörösmarty Szín-
ház művészei. 

Varga Gabriella, Krisztik Csaba, Kiss Diána Magdolna,  Tűzkő Sándor.

A Fiatal Civil Kurázsi Egyesület és a Simon cégcsoport támoga-
tásával Június 20-án Úrhida Község Önkormányzat színház ter-
mében bemutatták az Ugorj be most! című színházi előadást. 
Legnagyobb örömünkre minden jegy elkelt, így ennek bevétele 
hozzájárul az Úrhidai Óvodáért és Óvodásokért Alapítvány mű-
ködéséhez. Köszönet a két cég képviselőinek, akik az idei évben 
már másodszor támogatták a településünkön működő szerve-
zeteket.

Ugorj be most!

Tündérkert Óvoda és
Bölcsőde hírei



4

Az előző számban közöltek óta a Géza Fejedelem Általános Isko-
lánkban a következő eseményekről számolunk be. Március 30-án és 
május 19-én tartottunk szülői értekezletet a leendő első osztályos 
tanulók szüleinek.
Április 4-8 között kapcsolódtunk az országos kezdeményezésű digi-
tális témahét programba, ahol tanulóink számítógépes feladatokat 
oldottak meg, foglalkoztak az internet és a közösségi oldalak ve-
szélyeivel és a korosztályuknak megfelelő filmekről, sorozatokról is 
esett szó. Április 7-én az alsósok vettek részt a Palánta Bábmisszió 
húsvéti előadásán. Az alsósok április 13-án nyuszikereső játékkal 
hangolódtak rá az ünnepekre. Hagyományainkhoz hűen április 11-
én közös versmondással és énekléssel emlékeztünk meg a költészet 
napjáról. A felső tagozat József Attila Születésnapomra című versét 
szavalta el, majd elénekeltük Radnóti Miklós Bájoló című versének 
megzenésített változatát.
Április 21-én az első osztályosaink az országos Lázár Ervin Program 
keretében vett részt Székesfehérváron a KÖFÉM Művelődési Ház-
ban a Nyakigláb, Csupaháj és Málészáj című óriásbábos mesejáté-
kon. Április 22-én 2. osztályos gyerekekkel a Lázár Ervin Program 
keretében tekintettünk meg a Szamárcsel című bábművészeti 
előadást. A darabban megismerkedtünk az igazságos Mátyás király 
egyik történetével. Április 25-én a 7. osztályosok szintén a LEP kere-
tében vettek részt A dzsungel könyve zenés színdarabon.
Április 26-27-én rendezték Székesfehérváron a körzeti atlétikai pá-
lyabajnokságot 12 iskola és 51 csapat részvételével. A III. korcso-

portosok közül Csöndör Kornél tanulónk I. helyezett lett, és csa-
patunk a II. helyezést érte el. Csapattagok voltak Csöndör Kornél, 
Makai András koppány, Mohácsi János, Pintér Norbert, Szecső 
Dániel. Felkészítő tanáruk: Soós Tamás

Április 25-29-én a fenntarthatóság témahét keretében sétatúrát 
szervezett Bán Balázs Tanár Úr. és természetfotó pályázatot hir-
dettünk meg a tanulóinknak. Jutalmazottaink: Bán András, Bagó 
Laura, Bodnár Noémi, Makk Máté. A Fenntarthatósági Témahét 
keretében újrahasznosítható anyagokból lehetett bármilyen hasz-
nálati, vagy dísztárgyat készíteni tanulóinknak. A gyerekek nagyon 
ügyesek és kreatívak voltak. Többek között Pet-palack családot, 
kupakcicát, Pet-malacot, Pet-nyuszit, virágtartót, díszpárnát, baba-
házat és kupakhölgyet, valamint napelemes lámpácskát készítettek 
a gyerekek. Iskolánk tanulói és tanárai szavazhattak a legjobb, leg-
ötletesebb alkotásokra. Díjazottaink Horváth Jázmin, Bálványos 
Fanni,-Imre Dorina, Borbély Száva, Feind Róbert .
Április 29-én pénteken délután Levelek nevű 7. osztályos csa-
patunk (csapattagok: Csöndör Kornél , Belányi Levente, Makk 
Benedek) részt vett a Budapesten megrendezett ZöldOkos kupa 

regionális középdöntőjén, ahol 6. helyezést értek el. Felkészítő pe-
dagógus: Szabó Gyöngyi

Iskolánk 5. osztályos tanulói 2022. május 4-én a veszprémi Laczkó 
Dezső Múzeumba látogattak. Egy múzeumpedagógiai órán vettek 
részt, melynek témája a húsvéti ünnepkör volt.
Május 10-én ünnepeltük a Madarak, fák napját, ahol az alsósok 
énekekkel, hangszerekkel léptek fel Szalainé Cseh Katalin és Du-
dás-Bankó Judit felkészítésében. Élőlényismereti vetélkedővel foly-
tattuk a napot, majd az udvaron állatkereső játékban, hangfelisme-
résben versenghettek. Az érdeklődő tanulók madárhajtogatásban 
is kipróbálhatták magukat Dobainé Pataki Adrienn vezetésével. 
Május 25-27. között iskolánk nyolcadikos tanulói erdei iskolában 
vettek részt a Lovasberény mellett található Lujza-majorban. A ha-
lastavak partján álló tábort öt kis faház, több tűzrakóhely, stég és 
szabadtéri fedett kiülő alkotta. A diákjaink meglátogatták az Egyedi 
családi gazdaságot, ahol egy projekt záró- és tanösvény avatóün-
nepségen vehettek részt, népzenei bemutatóval, kóstolóval egy-
bekötve. Cziráky-kastélyt látogathatták meg tárlatvezetéssel és a 
Velencei-hegységben túráztak az Ingó-kövekhez.

2022. május 26-án a 6. osztály, és május 31-én a 7. osztály üzem-
látogatáson vett részt a székesfehérvári bEAT étteremben a Fejér 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében. A tanulók a 
szakács és pincér szakmák elvárásaival, képzési lehetőségeivel is-
merkedtek meg.
Június 7-én kedden az 5-6-7. osztályos tanulók Siófokra a Vizek Háza 
élményparkba kirándultak. A kirándulást a Vízőrzők Viadala verse-
nyen nyertes 7. osztályos csapatunk: Makk Benedek Bálint, Csön-
dör Kornél, Belányi Levente, akik a versenyen I. helyezést értek el.
Június 8-án rendeztük Sportnapunkat. Először Hegedűs Anikó irá-
nyítása mellett egy közös zenés bemelegítéssel indítottunk. Ezt 
követően külön vonult az alsó- és a felső tagozat, majd sor- és vál-
tóversenyekben mérték össze erejüket tanulóink. A délelőtt első 
felében az egyéni versenyszámok lebonyolítására került sor. Sok 
izgalmas feladat várta a gyerekeket úgy, mint: célba dobás, ugrókö-

Iskolánk hírei
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2022.június 18-án, 50 éves osztály találkozóját tartotta a Civil 
házban az 1972-ben Úrhidán végzett ‚ Kedves Csipet Csapat. 

I. Császár János, Jánosi Mária, Virág Magdolna, Pallag Aranka, Pe-
reczes Ferenc II. Lukács Aranka, Szabó Erika, Csepi István, Ládás 
Tibor, Bakos János. Vidáman sok nevetéssel, nosztalgiázva telt 
az idő.

Az úrhidaiak és vendégeik hagyományőrzésre és szórakozás-
ra szövetkeztek: a Barátság klub, a vírushelyzet miatti kétévnyi 
szünet után, tizenötödik Disznósirató rendezvényét tartotta a 
tájháznál.
A falubeleik barátai, a Sárrét kistáj településeinek küldöttségei 
sorban befutottak Füléről, Jenőből, Kőszárhegyről és Szabad-
battyánból. Mikula Lajos abai polgármester is beköszönt, aki 
gazdatáborának székhelyét tette Úrhidára. Simon István, a Si-
mon Plastics alapító tulajdonosa még a szalvéta szétosztásában 
is segédkezett. 

Böllér uram, Potesz Krisztián irányítása alatt számos atyafi szor-
goskodott a derék jószág körül, flottul ment a munka a hasto-
koknál. Az asszonyok a rag alatt tüsténkedtek. Délelőttre hagy-
más vér és friss pecsenye dukált, ebédre aztán elkészült a finom 
orjaleves, a toros káposzta, valamint a sült kolbász és a hurka. 
Rózsika vezényletével százhuszonöt gombóc formálódott a ká-
posztához, Alexandra és Márti a másik üstre is ügyet vetett, kel-
lően forr-e már a leves. A folyosói kemencénél Polyák István, a 
szabadtérinél Gyáni Zsigmond látta el a tűzmesteri teendőket. 
Edit, Kati és Marika az ínycsiklandó kolbászt és a kétféle hurkát 
rendezte takaros halmokba a tálakon, de oldalt már ott sorakoz-
tak a finomabbnál finomabb házi sütemények is. Az aprónép a 
tájház kis játszóterén múlatta az időt.
Bognár József polgármesternek és Szabó Zoltán klubelnök-
nek délre csupán egyetlen feladata maradt: – Jó étvágyat kí-
vánunk! – mondták fennhangon, miközben körbe kínálták a 
tüzes pálinkákat, hogy a zamatos borokról és a hűvös sörökről 
ne is beszéljünk.

50 éves osztálytalálkozó

Hagyományőrző disznótoros
Disznósirató az úrhidai tájháznál

telezés, zsákbanfutás, medicinlabda hajítás, távolugrás, célba rúgás, 
kislabdahajítás és hulahoppozás. Mindenki tudásának megfelelően 
igyekezett a legjobb formáját elővenni és a legjobb eredményt elér-
ni. A tízórai elfogyasztása után a csapat versenyszámok következtek 
úgy, mint foci, kidobó és kötélhúzás. Díjazottaink, akik az egyes 
sportágakban a legjobb eredményeket érték el: Major Zsófia, 
Makai András, Horváth Jázmin, Pintér Balázs, Rosta Dominik, 
Harmat Kristóf, Mohácsi János, Kovács Violetta. Legeredménye-
sebb alsó tagozatos tanuló: Barabás Ruben. Legeredményesebb 
felső tagozatos tanuló: Czentár Zsolt.
Az idei év végén június 9-én a veszprémi állatkertbe terveztük alsós 
osztálykirándulásunk. A gyerekek nagyon élvezték a sétát, kedven-
ceik a fókák voltak különösen tetszett nekik a Dínó Park és a játszó-
terek.
A felsős kirándulásunkra június 10-én került sor. Komárom-Eszter-
gom megyébe indult lelkes felsős csapatunk, hogy Császár telepü-
lésre érkezve visszacsöppenjen a Vadnyugat világába. A western 
városnál várt bennünket Henryx, aki már hosszú ideje szépítgeti 
vadnyugati városát. Egy gyors általános tájékoztatás után osztá-
lyonként került sor Henryx City felfedezésére: a rodeóbika megü-
lésével, rövidfilmet megtekintésével, célba lövéssel bádogdobo-
zokra, arany mosással, párbaj vívással, ítélethozatal eljátszásával, 
városi múzeum megtekintésével. A következő megállóhelyünk volt 
a Gerecse-hegységben, Tardos és Süttő település között félúton ta-
lálható Tardosi-lombkorona tanösvény.
Június 11-én iskolánk is részt vett a faluszintű gyermeknap sikeres 
lebonyolításában a sokszínű vetélkedők szervezésével. A játékokért 
kis nyomdákat kaptak a gyerekek, amit beválthattak az általuk vá-
lasztott kis ajándékokra.
Június 13-án rendeztük meg Mit tudunk mit? rendezvényünket a 
Szabadidőparkban. Június 14. kedden a 5-6-7. osztályos tanulóink 
pályaválasztási programokon vettek részt. Az első órában egész-
ségügyi szakoktatók segítségével ismerkedtek egészségügyi szak-
mákkal. Utána a 7. osztályosok a továbbtanulási lehetőségekkel a 
középiskolai rendszer felépítésével ismerkedtek. Az 5. és 6. osztá-
lyosok az asztalos szakma fogásait sajátították el. Végül tanulóink 
honvédségi bemutatón vettek részt.
Június 18-án tartottuk emlékezetes ballagási ünnepségünket.
Iskolánk tanulmányi átlageredménye magas 4,46, az alsóban 4,55 
a felsőben 4,37.
Lezárult a nyolcadik osztályosok pályaválasztása is. Nagy örömünk-
re minden tanulót felvettek valamilyen középiskolába a rendes fel-
vételi eljárás keretében. Tanulóink 92%-át vették fel az általuk első 
vagy második helyen megjelölt középiskolába.
Kitűnő tanulóinkat könyvjutalomban részesítettük: Bartus Brú-
nó, Csiri Zselyke, Monoki Enikő, Morauszki Lili, Belányi Kíra, 
Borbély Száva, Csiri Zsadány, Gyarmathy Máté, Keserű Adrienn, 
Kolonits Anabell, Makk Zsófia, Mohácsi Luca, Bartus Barna, Csi-
ri Zsombor, Csizmadia Viktória, Molnár Lilla, Máthé Panna, Máté 
Hanna, Harmat Kristóf, Pintér Nóra, Kovács Violetta, Makk Máté, 
Molnár Márton, Belányi Levente, Czupi Anna, Farkas Réka.
2021. májusi országos kompetenciamérés eredményét a napokban 
kaptuk meg, ami szerint a tavalyi 6. osztályunk magasan megelőzte 
a települési és városi iskolák, valamint az országos átlagot, míg a 8. 
osztályosok matematikából megelőzték a települési átlagot, a váro-
si iskolák átlagát, magyarból a városi iskolákkal szinte megegyező 
eredményt értek el.
Sikeresen pályázott alapítványunk a „Magyar Falu Program Falusi 
Civil Alap keretében, civil közösségi tevékenységek és feltételeinek 
támogatása” (2021.) címen meghirdetett Informatikai fejlesztés az 
úrhidai tanulókért támogatási cél megvalósítására. A pályázaton 
közel 2.000.000 Ft értékben nyertünk 14 Lenovo tabletet és egy Dell 
típusú laptopot. A tableteket a tanulók órai munkájának segítésére 
használjuk fel. Bővebb információkat az urhidaiskola.hu honlapon 
és facebookon a Géza Fejedelem Általános Iskola oldalán olvashat-
nak. Iskolánk email címe megváltozott: iroda@urhidaiskola.hu. 

Liedermajer Heléna
tagintézmény-vezető
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A Földnek szüksége van rád! – a jelmondat jegyében a Családi 
nap keretében az önkéntesek elültették az országos pályázaton 
nyert 20 platánt és 10 hársfát az Arany János utcai szabadidő-
parkban és környékén.  A rendszerváltozás óta nem volt még 
olyan lendületű zöldítési program, mint a településfásítás, hi-

szen két év alatt, 2020-
2022 között 1350 tele-
pülésen összesen 36 ezer 
sorfát sikerült el ültetni.  
19 fafajból választhattak 
az érdeklődők, telepü-
lésenként maximum 30 
db sorfát. A minisztérium 
most is teljes ültetési cso-
magot biztosított, amely 
a nagyméretű földlabdás 

sorfa mellett annak tárolását, nevelését, szállítását, és az ültetés-
hez szükséges eszközöket is tartalmazza. Így Úrhidán, a Szaba-
didőparkban 20 platán és 10 hársfa került ültetésre május 7-én.

A Zöldellő Sárrét Egyesület nevében Tóthné Balázs Kata, az öko-
kör vezetője adta át Úrhidán Fritz Mihály alpolgármesternek az 
újrahasznosítás és a közösségépítés jegyében a Könyves busz-
megállót a Kossuth utca 66. szám alatti buszmegállóban. 
„Vigyél egy könyvet, legközelebb hozhatsz is, mert olvasni jó!” 
– olvashatjuk a közösségi könyvszekrényen a tábla feliratát. A 
könyves buszmegállót az úrhidai szelfipontnál lévő megállóban 
a családi napon nyitották meg.

– A szekrény egy idős fehérvári úrtól való, aki nehezen akart 
megválni régi bútoraitól – fogott a történetbe Tóthné Balázs 
Kata, a Zöldellő Sárrét Egyesület ökokör vezetője. – Amikor ígé-
retet tettünk rá, hogy közösségi célokat szolgál majd az egyik 
úrhidai buszmegállóban, könnyebb szívvel vált meg filléressé 
vált emlékeitől. Adománya tovább él egy másik közegben, nem 
kerül ebek harmincadjára. A könyvszekrény avatott kezekbe 
került, és született újjá. Ungvári Beatrix műhelyében régi bú-
torokat, használati tárgyakat gondolnak újra, alakítanak át, s 
festenek le környezetbarát festékkel. És persze az egyesület a 
könyvek gyűjtését is megkezdte, ahogyan kicsit oldódott a pan-
démia miatti kötés.
– A kötetek most a buszmegállóba kerültek, hogy onnan azokat 
bárki elvigye, elolvassa, visszavigye. A könyves buszmegállóba 
természetesen lehet hozni további könyveket, így cserepont 
alakulhat ki, ahol azok új gazdára találnak, s így újra hasznossá 
válnak. A könyves sarokkal berendezett buszmegálló a telepü-
lés újabb találkozási pontja, közösségi tere, akár turisztikai látvá-
nyossága is lehet – hangsúlyozta Kata.

Még, hogy nem rendeznek olimpiát 2022-ben hazánkban… És 
akkor az úrhidai falusi olimpia? A résztvevők még a helyi olimpi-
ai esküt is letették! Az önkormányzat és a karate sportegyesület 
vidám, izgalmas családi napra szövetkezett. A sportos délelőtt 
Hegedűs Anikó zenés bemelegítésével vette kezdetét, majd az 
egyes helyszíneken a falusi olimpia versenyszámai sorjáztak: az 
agytornától a muszklimozgató szkanderezésen, rúdtartáson és 
rönkdobáson át egészen a patkóhajításig és a zsákban futásig. 

A fedett beülőnél megnyílt 
az alkotóműhely a gyerekek 
örömére: képfestővel, szél-
forgókészítéssel és krumpli 
nyomdával. Nagy forgalmat 
bonyolítottak az ugrálóvárak, 
népszerűnek mutatkozott az 
íjászkodás és a lovagoltatás. 
A program minden korosz-

tálynak szólt, gyerekek és felnőttek is örömmel vettek részt az 
ügyességi játékokban. Az Olimpiai számok teljesítése után Andi 
Bohóc szórakoztatta a gyerekeket. 
A palacsintaevő versenyre 400 palacsinta készült, ebédre papri-
kás krumpli dukált. Az ünnepélyes eredményhirdetésen gazdára 
találtak az olimpiai érmek és az oklevelek 14 versenyszámban, a 

4. Sárrét mezei futóver-
seny kategóriagyőztese 
Bélecki Barnabás (mini), 
Bálványos Nóra (alsós), 
Grabecz Tibor (felsős) és 
Hegedűs Anikó (felnőtt) 
lett. A legeredménye-
sebb csapat a Lego Fri-

ends Family, megelőzve a Hári–Szabó duót és a Szabó családot, 
míg a Legsportosabb család címet a Mohácsi család érdemelte ki. 
A program minden korosztálynak szólt, gyerekek és felnőttek is 
örömmel vettek részt az ügyességi játékokban. A  vállalkozó szel-
leműek 13+1 feladatot hajthattak végre a “családmozgató” pon-
tokon: volt egyebek mellett kötélhúzás, erőpróba petrencés rúd-
dal, rönkkinyomás és a mocsárjárás mellett, medicinlabda-dobás, 
furfangos fejtörők. A legsportosabb család a Mohácsi család lett. 

A komposztállás iránt érdeklődők szá-
mára biztosított gyakorlati tanácsokat 
a program június 03-án a Tájházban a 
Zöldellő Sárrét Egyesület szervezésé-
ben. Minden korosztály képviseltette 
magát, így egy szuper csapat alakult, 
nagy érdeklődéssel és sok-sok kérdés-
sel. Varga Gábor, a Gaja Környezetvédő 
Egyesülettől annyi hasznos információt 
adott, hogy még a tapasztaltabbaknak 
is tudott újat mondani. Megmutatta, 
hogyan kell egyszerűen és olcsón kom-

posztáló keretet készíteni. Beletúrhattunk a finom, meleg kom-
posztba (ilyen feketét ritkán lát az ember!). Volt 2 típusú ágda-
ráló bemutatása, valamint különböző alapanyagokat néztünk, 
amik a komposztra kerülhetnek és persze közben folyamatosan 
záporoztak a kérdések. Emiatt sajnos a kútvíz-bevizsgáltatására 
már nem jutott idő a helyszínen, de Gábor volt olyan kedves, 
hogy utólag mindenkinek elvégezte a vizsgálatot, és ki is értesí-
tett mindenkit. Összességében jó volt látni, hogy ennyi embert 
foglalkoztat, hogy a zöld-és konyhai hulladékkal mit tud kezde-
ni. Tehát jól sikerült kis esemény volt ez a röpke 2 óra, és az igény 
is megvan egy következőre!

Országfásítás Családi nap és Falusi Olimpia

Könyves buszmegálló Úrhidán

Komposztáljunk együtt!
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Minden, ami a gyermeknapi for-
gataghoz kell, az megtalálható 
volt a volt a Szabadidőparkban. 
Fantasztikus szórakozásban lehe-
tett részük azoknak a gyerekek-
nek, akik kilátogattak szüleikkel 
az úrhidai gyereknapra.  Június 
11-én megrendezésre került Úr-
hida Község Önkormányzata 
szervezésében a Tündérkert Óvo-
da és Bölcsőde, illetve a Géza Fe-
jedelem Tagiskolája remek gyer-
meknapi programokkal várta a 
szórakozni vágyó kicsiket. 

Az óvoda pedagógusai gyöngyfűzéssel, csillámtetkó készítés-
sel foglalták le a gyerekeket. Az iskolások pontgyűjtő versenyt 
hirdettek, ahol a megszerzett pontokat a legcsodálatosabb dol-
gokra lehetett beváltani, mint például buborékfújóra, színezők-
re, színes ceruzákra, matricákra, hajgumikra.

 Az ünnepnaposoknak arcot is 
festettek, hajat fontak és színez-
tek. Andi bohóc lufit hajtoga-
tott kívánság szerint, és a bátrak 
nyeregbe is pattanhattak, egy 
kis lovaglás erejéig. Légvárak és 
játszóház is segített, hogy a gye-
rekek kellőképpen kihancúroz-
zák magukat. 11 órától a tűz-
oltóság sokat látott emberei 
segítettek a túlfűtött ifjúság ke-
délyeit habok között lehűteni, 
majd a Happiness TSE táncosai 
mutatták be tánctudásukat. A 
sportosabb ifjúság kedvére rúg-
hatta a bőrt a füves pályán. 

Ebédre a megéhezett partizók akár virslivel is jól lakhattak, de az 
igazi sláger a helyben dagasztott és sütött lángos volt, amit nem 
győztek a helyi asszonyok sütni az éhes sokadalomnak, hiszen 
nem kevesebb, mint 40 kiló liszt lett felhasználva.
Köszönjük mindenkinek a segítségét, aki ezen napon részt vett, 
hogy  a gyermekek boldog mosollyal az arcukon térhettek haza.

Az ötlet apropóját az a kérdés adta meg, miként lehetne hosz-
szú távon lassítani vagy akár megállítani a fiatalok elvándorlását 
a faluból. A helyi iskolát megkeresve, az ötletünk támadt, hogy 
tartsunk nekik egy játékos ifi napot, ahol elmondhatják problé-
máikat, és együtt ötleteljünk a jövőbeni együttműködés remé-
nyében.  Először a nyolcadikos diákokkal foglalkoztunk, hisz ők 

azok akik „kirepülnek.” Majd következő napon, az ő vezetésükkel 
bevontuk az öt-hat-hetedik osztályt is és egy közös csapatmun-
kával kellett bemutatniuk, ők közösen mire képesek. Reméljük 
szeptembertől kicsit részesei lehetünk az iskolának és részesei 
lehetünk az úrhidai fiatalok álmainak. 

2022. április 02.-án Dunaharasztiban rendezte meg idei verse-
nyét, a III. Tigris Kupát a Nap Tigrisei KSE.
Kristóf László a házigazda egyesület elnöke megnyitó beszédé-
ben köszöntötte az eseményen megjelent csapatokat, edzőket 
és a nézőket. Kihangsúlyozta, hogy mennyire fontos szerepe 
van a karate sportnak a mindennapi élet során bennünket ért 
folyamatos stresszhelyzetek megoldásában. A gyerekek sokkal 
jobban tudnak teljesíteni az iskolában és az edzéseken. Egész-
ségesek és más területeken is teljesebb életet élhetnek, mint 
kortársaik.
A versenyre 20 egyesület, 363 versenyzője, 107 kategóriában 
nevezett. Az Úrhidai Karate Egyesületet 16 karatéka és 2 fő edző 
képviselte ezen az eseményen. Versenyzőinknek egy újabb 
lépcsőfokot kellett legyőzniük a sportfejlődésük érdekében. A 
többség remekül vette az akadályt, hisz sorban születtek a szép 
eredmények minden korcsoportban. Egy-két karatékánknak ki-
sebb nehézsége támadt az új versenyközegben. Ilyenkor szük-
ség volt az edzői közreműködésre, és egy-egy bátorító mondat 
után már semmi probléma nem volt a fejecskékben.  A tapasz-

Nyárköszöntő Gyereknap Ifjúsági nap az iskolában

Karateklub élete



8

KÖZÖNSÉGSZOLGÁLAT
A Polgármesteri Hivatal ügyfél-
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:
Hétfő:	8.00-12.00,		12.30-16.00	
Szerda:																				13.00-17.00
Tel.:	(22)	364-517

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

Családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálat ügyfélfogadási rendje:
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

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

Háziorvos rendelési ideje:
Dr.	Popovics	Nóra	 Tel.:	(22)	786-886
Hétfő:	 08.00	-	12.00	óráig
Kedd:	 14.00	-	17.00	óráig
Szerda:	 08.00	-	11.00	óráig
Csütörtök:	 13.00	-	16.00	óráig
Péntek:	 08.00	-	11.00	óráig

Várandós tanácsadás: 
(bejelentkezés alapján)
Kedd:	 12.00	-	14.00	óráig

Gyermekorvos rendelési ideje:
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

Fogorvosi szolgálat: 
(Szabadbattyán)
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
Városkörnyéki ügyelet:
Orvosok	Háza,	Szfvár,	Seregélyesi	út	17.
	 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:	 13.00-16.00	óráig
Szerda:	 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

E.ON ügyfélszolgálat:
Észak-dunántúli	régió
Áram	hibabejelentés:	 06-80-533-533
Gáz	hibabejelentés:	 06-80-301-301

Építésügy Szfvár, Polgármesteri 
Hivatal
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:	 (20)	8059-009

Segélyhívók: 
                      Rendőrség:	 107
																						Tűzoltók:	 105
																						Mentők:	 104

Úrhida	Község	hivatalos	honlapja:

www.urhida.hu

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

taltabb fiatal versenyzőink is igyekeztek a legjobb formájukkal 
példát mutatni a többieknek. Karatésaink 3 arany-, 9 ezüst- és 20 
bronzérmet szereztek ezen a versenyen.
A Magyar Karate Szövetség és a Magyar Diáksport Szövetség 
megbízásából, az Ippon Shobu Stílusszövetségek egyetértésé-
vel az SKI Magyarországi Szövetsége rendezte meg idei karate 
Diákolimpiát 2022. április 30-án, melynek helyszíne a száz-
halombattai Városi Szabadidő Központ volt. Az ünnepélyes 
megnyitó alkalmával Tahon Róbert a Magyar Karate Szövetség 
főtitkára köszöntette a megjelent sportolókat, edzőket és hoz-
zátartozókat. 
 A versenyre 36 egyesület 402 versenyzőjének 67 kategória ne-
vezése érkezett be, melynek célja a tradicionális karate népsze-
rűsítése, a 2021-2022. évi egyéni kata és Ippon Shobu kumite 
diákolimpiai bajnoki címek, valamint a „Diák Reménységek Ver-
senye” helyezéseinek az eldöntése volt. Az Úrhidai Karate Egye-
sületet 4 sportoló és egy edző képviselte ezen az igazán magas 
színvonalú versenyen. A versenyzők között számos magyar baj-
nok, hazai és nemzetközi versenyek helyezettjei szerepeltek. 
Ebben az elit csapatban mérettették meg magukat karatékáink. 
Nagy örömmel töltötte el edzőnket, hogy mindannyian mini-
mum pontszerző helyeken végeztek. Közülük ezen a versenyen 
Kovács Regina emelkedett ki nagyszerű teljesítményével a Diák 
Reménységek Versenyén. Karatésaink a pontszerző helyek mel-
lett 1 arany- és 1 bronzérmet szereztek ezen a versenyen.
A Kakusei Kulturális, Szabadidő és Sportegyesület 2022. május 
15-én rendezte meg versenyét, amelynek helyszíne a tököli Vá-
rosi sportcsarnok volt.
Bruszt Mária a házigazda egyesület elnöke köszöntötte az ese-
ményen megjelent csapatokat, edzőket, bírókat és a versenyre 
kilátogató nézőket. 

A versenyre 29 sportegyesület, 482 versenyzője, 637 kategóriá-
ban nevezett. Az Úrhidai Karate Egyesület képviseletében 9 ka-
ratéka és 2 fő edző vett részt ezen a sporteseményen. Az újabb 
WKF szabályrendszerű versenyen sportolóink a kezdeti izgalom 
után már bátran vették fel a küzdelmet ellenfeleikkel minden 
kategóriában és versenyszámban. Láthattunk igazán remek 
formagyakorlat bemutatókat és parázs hangulatú küzdelmeket 
karatékáinktól. Az edzői irányítás mellett mindenki kihozva ma-
gából a legjobb formát teljesítette a feladatát. Karatésaink ezen 
a versenyen 1 arany-, 4 ezüst- és 12 bronzérmet szereztek.
Az idei év szakmailag rendkívül jól sikerült hisz kis sportolóink 
által begyűjtött érem mennyiség magáért beszél. Saját sikereik-
kel településünk jó hírét is elvitték országszerte. Most már itt a 
nyár a pihenés ideje. Jó nyarat, sok fürdést és sok-sok új élményt 
kívánunk mindenkinek!

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

NETTÓ ÁRON, Hirdetésfelvétel:
Polgármesteri hivatalban


