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Az ürömi önkormányzat

közéleti havilapja

Kulturális Örökség Napjai
2009. szeptember 19 – 20 (szombat – vasárnap)
Az ezévi országos rendezvény témája: szakrális terek, ennek keretében ingyenesen látogatható

az ürömi Szent György Plébániatemplom és Alexandra Pavlovna ortodox sírkápolnája.

Nyitva tartás:
Sz. György Plébániatemplom: szombat 14.45–15.30 és 18.45–20 óra
vasárnap 8.45 – 10.30 és 15.00 – 16 óra
Alexandra Pavlovna sírkápolnája: szombaton és vasárnap 9 - 16 óra

Szervezett séta V. Dr. Szinnyai Katalin építészmérnök vezetésével

József Nádor nyomában: Üröm nevezetességei
Indulás szombaton 15 órakor Üröm Fô terérôl
Útvonala: R. Katolikus templom, Dózsa György út: Alexandra Pavlovna sírkápolnája.
Iskola utca (épitészeti nívódíjas iskolaépület), Pincetelep, Kossuth és Rákóczi utca régi falurész.

Ürömi Tükör
x. nyári fesztivál

X. NYÁRI
FESZTIVÁL
Idén tizedik alkalommal telt meg ezernél több
érdeklôdôvel az önkormányzat elôtti tér Ürömön június 12-14. között.
Az évforduló kapcsán egy rövid visszatekintéssel
kezdem.
Deák Bill Gyula

Az ürömi fesztiválok igazság szerint 17 éve kezdôdtek,
téli fesztiválként, amelyeknek a Közösségi Ház adott otthont. Már akkoriban is neves mûvészek látogattak el
Ürömre. Bubik István talán egyik utolsó fellépése volt itt.
Többször kápráztatta el a nézôket a mai magyar kortárs
tánc kiemelkedô egyénisége Bozsik Yvette és társulata,
a Gyôri Balettbôl világhírûvé kitáncolt Ladányi Andrea és
még sokan mások. A Néptáncmûhely, mint szervezô és
mint aktív szereplô is jelentôsen kivette a részét a téli fesztiválokból. Azokból a fiatalokból állt össze az a társulat,
akik a TÁP Színházzal karöltve, Totó vezetésével és koreográfiájával létrehozták az „ Etchno” címû produkciót,
amellyel a Sziget Fesztiválon, a Volt Fesztiválon, a Madách Színházban, a Hôsök terén az Arc kiállítás fô programjaként és még számos helyen vitték Üröm hírnevét.
Az évek során a fesztivál kinôtte a Közösségi Ház kicsi, de annál befogadóbb terét és így megszületett az elsô
nyári fesztivál gondolata, ami az elmúlt 10 év alatt már
szinte saját magát is kinôtte.

Duna Karneválról érkeztek a mexikói táncosok

A mostanra háromnaposra duzzadt, számos sztárt is
felvonultató program azonban egyben megôrizte az eredeti koncepcióját, lehetôséget teremteni minden Ürömön
alkotó amatôr mûvészeti csoportnak a bemutatkozásra,

Román táncosok

Ürömi Néptáncmûhely táncosai
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Ürömi Shaolin Kung-fu csapat

HIP HOP csapat

vagy fejlôdésük bemutatására. Színpadra hívni azokat az
embereket, akik szívvel lélekkel dolgoznak szabadidejüket áldozva azért, hogy másoknak átadhassák azt a tudást, ami bennük van, legyen az sport, tánc, zene.
A hírességek fellépése a „hab a tortán„. Persze nem
mindegy, hogy kikbôl áll össze ez a hab.
A Néptáncmûhely szervezôi jó érzékkel választják ki a
fellépôket és szívesen veszik a jó ötleteket is, mint pl. a
Republic Együttes meghívására vonatkozót.
ôk is, a KFT és persze egyik nagy kedvencünk Deák Bill
Gyula is a középkorúaknak kissé nosztalgikus, a fiataloknak igazi buli hangulatot teremtettek. (Érdekes, hogy ezeket a dalokat minden korosztály kívülrôl fújta és remekül
énekelték együtt a zenekarokkal)
Mûfajában más a Csík zenekar. Régóta zenélnek,
de igazi ismertségüket a hazai könnyûzenei élet kiváló mûvészeinek (Kiss Tibor -Quimby, Lovasi András- Kispál és a Borz, Ferenczi György, Dresch Mihály)
közremûködésével a médiákból megismert „slágereknek”

Mexikói táncosok

köszönhetik.
Ezek a slágerek a mai magyar könnyûzene palettáján
bizony kiemelkedô színben ragyognak szövegükben, dallamvilágukban egyaránt, de aki ezek miatt jött el a zenekar

Emel-Tribal

Ürömi Röplabdás lányok
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„Taliga Kampani”

koncertjére meglepôdött azon, hogy a magyar népzene is
milyen varázslatos egy kiváló együttes tolmácsolásában.
Dresch Mihály közremûködésével részeseivé válhattunk a
zene csodálatos erejének.
Remélem látták és hallották a profikat a mi kis zenészeink is, akik a Mûvészeti Iskola növendékeiként, szintén világhírû mûvésztanáraik vezetésével jó úton haladnak, hogy ôk is részesítsenek minket ebben a csodában.
Az ürömi fesztiválok legmeghatározóbb mûfaja a
tánc. A Néptáncmûhely összes tagja a színpadra állt, a
legkisebbektôl a legnagyobbakig. Elég nehéz a fellépésüket objektíven megítélni, de valljuk be, nagyon szép,
ahogy táncolnak. Nemcsak azért mert a gyerek, az unoka, a szomszéd gyereke, anyukája, apukája táncol, hanem, mert látszik a produkciókon a rengeteg munka és az
öröm, ahogy csinálják.
Elmaradhatatlan a Duna Karnevál. Ez évben Mexikóból, Olaszországból, Tunéziából, Erdélybôl, Törökország-

Ürömi gyerekek az Ürömi Öröm Néptánccsopor t tagjai

ból érkeztek a vendégek. Szeretjük ezt a színes, vidám
forgatagot, amiben minden évben van valami új. A Duna
Mûvészeti Társaság, Mucsi János vezetésével, Vincze
Andrea és Sáfrán Zoltán segítségével idén egy olyan pro-

Kevélyhegyi Dalkör

Közönség

4

VI.- VII.- VIII. hó

Ürömi Tükör
x. nyári fesztivál

A Közönség

Mûvészeti Iskola növendékei

dukciót hoztak, amellyel beköltözött szinte a fél világ Ürömre. Az Európai Tánckaraván a Duna Mûvészegyüttessel a
déli mediterrán világtól elröpített egész Skandináviáig. Az
egyik fénypontja volt a fesztiválnak.
A fô fénypont azonban a finálé. A Néptáncmûhely, a
Borosgazdák, az Ürömi Hagyományôrzô Egyesület, a
Shaolin Kung-Fu csapata, a Flamenco, az Emel-Tribal és
az Ízisz Hastánc csoportok, a Hip-hop csapat, a röplabdás lányok, a breakesek, ôk a „mieink”, ahogy a Nem Art
+ A Bada is és lassan már a gólyalábas, tûz showt csiszoló Dani és csapata is és a másnap fellépô pilisborosjenôi
Kerekes Együttes, a Bem Együttes és a Kevélyhegyi Dalkör is. Ôket mindig másképp nézzük. Szeretettel.
Ha a fénypontokat még lehet fokozni, akkor azt egy újra,
részben összeállt társaságnak köszönhetjük.
Említettem a régi fiatal „etchnós” táncosokat. Néhány
tagjukból és a mostani felnôtt néptáncosokból alakult erre
az alkalomra a „Taliga Kampani”. Nem egy Totó-féle koreográfiát láttunk már, ahol a néptánc, a kortárs tánc és

Nem Art + a Bada

A KFT együttes

akár az AC/ DC is remekül megfért egymással, de ez a
produkció a szó jó értelmében döbbentes volt. A közönség elôször nem tudta mire vélni a vízzel teli talicskákat a
színpadra toló, svájci sapkás, atlétatrikós, szájuk sarká-

Krausz Feri a fesztivál operatôre munkában
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A Mûvészeti Iskola balettcsoportja

ban cigivel fityegô alakokat, akik inkább egy elmúlt korszak kocsmáinak, enyhén szólva alulszocializált látogatóinak tûntek, mint egy produkció szereplôinek. Himbálóztak a talicskán, jöttek a lányok, közben szólt a Csík Zenekar elôadásában az egyik legszebb daluk, a „Most múlik
pontosan”…
Mi lesz ebbôl ?
Biztosan sok módon lehet értelmezni az elôadást. Szerintem a nô és a férfi örök harcának, az egymásért és egymás ellen való küzdelmének olyan színpadi kortárs megjelenítését láthattuk, ami hátborzongatóan szép volt. Lehet jópofának is értelmezni, de ez inkább egy jópofa köntösbe volt betakarva. Meghökkentô is lehet, ahogy a lányok bemásznak a vízzel teli talicskába, majd a fiúk kiborítják ôket onnan, de mint tudjuk a víz az életet adó elemi erôt, a megtisztulást jelenti . Ezt szeretnénk újra látni !
Aki akart vért adhatott (sajnos még mindig nem elég sokan akartak), finom borokat kóstolhatott Meggyesi János
Ezüsthegyi Borosgazdánál vagy kecskesajtokat Bodnár
Barnabás jóvoltából, nyerhetett Vörös-tengeri búvártúrát

Ürömi Néptánccsoport növendékei

vagy vacsorát a Hegyalja és az Öreg Sváb vendéglôbe,
Deák Bill Gyula következô koncertjére belépôt, Republic
CD-t, íjászkodhatott, kézmûves foglalkozásokon vehetett
részt a mûvészeti iskola tanárainak vezetésével, válogathatott a vásárosok portékái között.

Ürömi Néptánccsoport finálé
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A kézmûves foglalkozás résztvevôi

Három napot lehetetlen pár gondolatban összefoglalni. Sokan látták, átérezték azt a hangulatot, ami az ürömi
nyári fesztivált jellemzi.
A három nap alatt többezer ember fordult meg Ürömön.
A kis „mûvházas” kezdeményezés egy összmûvészeti
fesztivállá nôtte ki magát, mert vannak, akik vállalják a
szervezését és vannak, akik támogatják.

Íjászat próba

Külön köszönet Üröm Képviselô-testületének és Polgármesterének, hogy támogatólag állnak a fesztivál mellé
és köszönet mindenkinek, aki anyagilag, munkával, bármilyen kis segítséggel ott volt.

Köszönjük a támogatást:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A Polgárôröknek
A Rendôröknek
Az Öreg Sváb Borpincének
A Hegyalja vendéglônek
Az Opendesign Grafikai Stúdiónak
A József Nádor Általános és Mûvészeti Iskolának
A Fônix TV-nek
A Pilisborosjenôért Alapítványnak
A Római Katolikus Egyházközségnek (Üröm)
Bajcsi Józsefnek
Podhorcsek Ádámnak
Kiss Attilának
Néptáncmûhelyes fiataloknak (finom volt a palacsinta!)

Finálé

Köszönjük a szervezôknek, az Ürömi Öröm Néptáncmûhelynek. Utálják, ha megemlítem ôket, de ôk egyek a
fesztivállal. Köszönjük Szilvának, Totónak, Vikinek.
R.Zs.

VI.- VII.- VIII. hó
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Ballagás
2008-2009. tanév végén ismét búcsúztak nyolcadikosaink
iskolánktól. Sajnos az idén Lotharingiai Habsburg Mihály
fôherceg úr nem tudott jelen lenni az ünnepségen és személyesen átadni az általa alapított díjat, így azt Laboda Gábor
polgármester úr adta át Fritsch Boglárkának.
Az idei Bónum-díjakat Kulcsár Dorottya, Krusper Nikolett,
Katona Tibor és Ficze Koppány kapták.
(szerk.)
Búcsú az osztályoktól

Tóthné Török Mária igazgató ünnepi köszöntôje

Zászlóátadás

A végzôs diákok

Fritsch Boglárka átveszi a fôhercegi díjat Laboda Gábor polgármester úrtól

8

VI.- VII.- VIII. hó

Ürömi Tükör
Ballagás

Ficze Koppány átveszi a BÓNUM-díjat a polgármestertõl

Katona Tibor átveszi a BÓNUM-díjat a Polgármester úrtól

Laboda Gábor polgármester átadja a BÓNUM-díjat Krusper Nikolettnek

Laboda Gábor átadja a BÓNUM-díjat Kulcsár Dorottyának

Nosztalgia Klub-hír
Örömmel számolok be arról, hogy június hónap
nagy ünnep volt a Nosztalgia Klub életében.
A Hegyalja vendéglô különtemében hangulatos zene
mellett ünnepeltük tagjaink az elsô félévben betöltött névés születésnapjait. A szép korúak közül ismételten nagy
kerek évfordulókrôl emlékeztünk meg. Legény Pali bácsi
úgyanis az idei Péter - Pál napon töltötte be a 85. születésnapját. Két hölgytagunk 65. és 70. évét társaságunk méltóan ünnepelte meg. Palibácsink jó egészségben, jókedvben, tettrekészen tántoltatta meg klubtársait.
Kívánunk neki még sok boldog születésnapot és nagyon jó egészséget a következô 85 évre!
Mohosné Fodor Magdolna
a Nosztalgia Klub vezetôje

VI.- VII.- VIII. hó
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Ballagtak az
óvodások!
Elmúlt ismét egy év, június 5-én megint ballagtak a nagycsoportos óvodások. Idén 48 gyerek vett
búcsút az óvodától, s kezdi szeptemberben az iskolás életet.Gyönyörû tánccal, játékkal, s többek közt
finom palacsintával köszöntek el egymástól a gyerekek, szülôk, óvónénik.
Ezúton is köszönjük a kedves Szülôknek, hogy a május
16.-i Napraforgó Napot az óvodában megszervezték, támogatták! A belépôkbôl, tombolából, büfébôl 365.000,-Ft
gyûlt össze! Ezt az összeget az óvoda alapítványán keresztül udvari játékokra fordítjuk!
Schmidt Laura
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Aktuális
információk
Tisztelt Lakótársaim!
Üröm közbiztonsága további javítását célzó alábbi intézkedés megtételére került sor az elmúlt
idôszakban.
Elsôként említem a képviselô-testület azon döntését,
melyben rendelkezett egy Toyota Avensis tipusu személygépkocsi beszerzésérôl. A gépjármû önkormányzati
tulajdonban van, de a Pilisvörösvári Rendôrôrs használatába került. A gépkocsit elsôsorban az ürömi körzeti megbízottak használják munkájukhoz. A gépjármû kiegészítô
felszerelését szintén az önkormányzat finanszírozta. Így
például a villogó híd, a hangjelzô berendezés, valamint
az oldalt felszerelt házszámkeresô mind a legújabb és
legkorszerûbb technikával készült kiegészítôk. Ezzel egy
hosszú távra korszerû gépkocsi áll rendelkezésére Üröm
közbiztonságát felügyelô és védô rendôri szervezetnek.
Hasonló, a település közbiztonságát erôsítô és védô
intézkedés a korábban kiépített térfigyelô rendszer
korszerûsítése. Ugyanis a korábbi években felszerelt kamerák csak nappali felvételek készítésére voltak alkalmasak, de az utóbbi idôben már ezek a felvételek sem vol-

Az átadás örömteli pillanata.
(Laboda Gábor polgármester, Matisz Péter körzeti megbizott)

tak értékelhetôk, mivel sem az alakot, sem a rendszámokat nem lehetett kivenni, tehát nem segítették a rendôrség
munkáját. Ezzel a ténnyel akkor szembesültünk igazán,
amikor az elmúlt években a szelektív hulladékgyûjtôk sorozatos eltulajdonítása történt településünkön.
Az új, felújított térfigyelô-rendszer elkészült. A felvételek
kiválóak, és nagy elônye, hogy megfelelô és jó minôségû
felvételeket készítenek a nap
minden szakában a felszerelt
új infrakamerák.
A térfigyelô-rendszer központi egysége részére az önkormányzat a Polgármesteri
Hivatal épületében egy különálló, lezárható helyiséget biztosított. Ebbe a helységbe került be a felvételeket rögzítô
és visszajátszó berendezés,
amelyhez csak a rendôrség
férhet hozzá, tehát az adatvédelem biztosítva van. Az önkormányzat ennek a helyiségnek kettôs funkciót szánt. A
fogadóórák idôpontja minden
hét szerdája 16.00-tól - 18.00

Az új rendôrautó

VI.- VII.- VIII. hó
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Két önkormányzati tulajdonú rendôrautó

óráig. A lakosság itt helyben fordulhat hozzájuk, a tanácsterem melletti irodán, a rendôrség hatáskörébe tartozó
ügyekben. A Polgármesteri Hivatalban a félfogadásra vonatkozó tábla felszerelésre került.
Visszatérve még a kiépített, felújított térfigyelô-rendszerre, azt mindenképpen érdemes megemlítenem, hogy
a rendszer úgy van beállítva, hogy az Üröm összes be- és
kimenô útját befogja, ha bármi történik, azt éjjel-nappal
rögzíti, tehát a gépjármûvek és személyek beazonosíthatóak.

pülés, mind városi rangú, mint például Debrecen, Sopron, Gyôr stb.
A szempontok között elsô helyen a vagyonelleni
bûncselekmények, illetve átlagkereset, munkalehetôség,
intézményi ellátottság, közlekedés stb. szerepeltek.
A fiatalok kiemelése minden bizonnyal azért nem szerepel az említett kiadványban, mivel Ürömben tudatos megfontolás alapján nem engedélyeztük „DISZKÓ” létesítését, mûködtetését. Tehát a célzott fiatal korosztály Budapestre jár és ott veszi igénybe ezt a szolgáltatást.

Ez annak ellenére megnyugtató, hogy településünkön
komoly bûncselekmények nem fordultak elô az elmúlt
években, de soha nem lehet tudni elvet követve, a biztonságra törekedtünk.
Tehát, ha bármilyen bûncselekmény elkövetését észlelik, úgy forduljanak azonnal a körzeti megbízott
rendôreinkhez, ôk a felvételeket visszanézik, és a beazonosítást elvégzik. Ugyanis ezek a felvételek alkalmasak az
eljárás minden szakaszában (rendôri szak, ügyészi, bírói
szak) bizonyítékként történô felhasználásra.

Mikor a tudatosságot említem, akkor ez alatt azt kell érteni, hogy tudjuk, hogy a diszkók melegágyai a kábítószernek, az alkoholizálásnak, és a prostitúciónak. Mindezek mellett még a közvetlen és a közvetett zajhatást is
említhetem.
Tehát ezek játszottak szerepet abban, amiért mi nem
adtunk engedélyt, ezért ez hátrányt jelentett számunkra a
besorolásnál.
A mindennapi életben viszont úgy gondolom, hogy Lakótársaim döntô többségének elôny, mivel nyugalmunk
biztosított, a település közbiztonsága pedig stabil.

Említést szeretnék még tenni arról, hogy a „Haszon” c.
magazin májusi száma „Hol jó élni” összeállításában, a
családosok és idôsek számára az országban Ürömöt jelölte az ötödik helyen. A bennünket megelôzô négy tele-

Egyértelmû, hogy az ilyen összehasonlító statisztikák, is visszaigazolják azokat az intézkedéseket, melyet az elmúlt években Üröm közbiztonságáért tettünk közösen az illetékes rendôri szervekkel, a kiválóan
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együttmûködô Polgárôrséggel, valamint tisztelt Lakótársaim közremûködésével.
A közlekedésbiztonság elengedhetetlen részének tekintem a gyalogos közlekedés feltételeinek javítását is.
Miután az ún. „M0 Északi-Szektor Megyeri híd” átadása az elmúlt évben várható volt, valamint az átadással
egyidejüleg számítottunk a megnövekvô gépjármû forgalomra, így az illetékes szerveknél folyamatba tettük
a „jelzôlámpás gyalogátkelôhely” létesítését a Posta
környékén. A korábbi tárgyalások és levelezések szerint ennek 2009. II-III. negyedévében el kellett volna készülnie.
A legutóbbi (2009. augusztus 5.) tárgyaláson azzal kellett szembesülni, hogy a kivitelezést az illetékesek 2010.
tavaszára tervezik. A tárgyalás során kifejtettem, hogy a
Megyeri híd elkészültével jelentôsen megnövekedett forgalom beterelôdött Ürömre, az Ürömi út és a10-es út körforgalmi csomópont kiépítése szintén csúszik, ezért a
jelzôlámpás csomópont kiépítése nem tûr halasztást, annál is inkább, mivel a jelzett csomópontban bonyolódik a
10-es út Pilisborosjenô és a Megyeri híd forgalmának egy
része. Ezen kívül Üröm gépkocsi- és gyalogos forgalma
is jelentôs, így a felnôtteken kívül több száz gyermek is itt
közelíti meg az oktatási nevelési intézményeinket.
Egyértelmû, hogy ez a legforgalmasabb gyalogátkelô,
hiszen a település postáját naponta felkeresik felnôttek,
gyerekek, ezen a csomóponton keresztül viszik a szülôk
gyermekeiket óvodába, az általános iskolát pedig a tanév
minden napján több száz gyermek és kísérôként szülô látogatja.
Végsô határidôként a 2009. december 30-ig történô kiépítést jelöltem meg.
Örömmel adhatok már most számot arról, hogy augusztus 5-e óta eltelt idôszakban, azaz augusztus 13-án egy
háromoldalú társfinanszírozású megállapodást írtunk alá,
amelyben egy teljes csomóponti lámpás irányítás kerül kiépítésre. A beruházás összköltségének 15%-át viseli az
önkormányzat. A megállapodás értelmében arra kötelezte
magát a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt., hogy gyorsított tervezési, engedélyeztetési és közbeszerzési eljárást folytatnak le, így vállalták a teljes csomóponti lámpás irányítás
kiépítését 2009. december 15-ig.

gyermekeink és az ott dolgozó alkalmazottak egészsége védelmére, megelôzô intézkedéseket léptettünk életbe. Ezen intézkedéseink elsôsorban az eddigieknél is szigorúbb higiéniai rendszabályok betartására, (betartatására) a leghatékonyabb fertôtlenítô szerek alkalmazására, mint például a száraz antibakteriális kézfertôtlenítô
napi többszöri alkalmazása (kilincs használata, illem helyiség után stb.) és arra vonatkoznak, hogy valamennyi intézményünkben oda kell figyelni, hogy beteg gyermek és
felnôtt a járvány ideje alatt az intézményt ne látogassa, illetve elkülönítésre kerüljön. Az önkormányzat biztosítja a
szárazfertôtlenítô költségét.
Ezúton is kérem a tisztelt Szülôket, hogy gyermekeink,
de a saját egészségük érdekében is tartsák be a naponta a többszöri száraz kézfertôtlenítést. Bízom abban, hogy
ezzel az intézkedéssel megelôzhetjük azt, hogy nagyobb
járvány alakuljon ki Ürömön, illetve oktatási-nevelési intézményeinkben. Ezért is idôben utasítottam valamen�nyi intézmény vezetôjét a szigorú szabályok életbeléptetésére és betartására, mely utasítás betartását szigorúan
ellenôrizni fogjuk.
Örömmel tájékoztatom Lakótársaimat arról, hogy a
képviselô-testület döntött egy új bölcsôde megépítésérôl,
a beruházás költségeinek finanszírozásáról. Mivel a
határidôk szorítanak bennünket, így folyamatba tettük
a gyorsított ütemû tervezést, úgy az engedélyes, mint
a kiviteli terveket illetôen. A tervezett új bölcsôdei létesítménynek 400 nm-es hasznos alapterülete lesz, minden tekintetben meg fog felelni az EU-s elôírásoknak és
szabványoknak. (Pl. terasz létesítése stb.) A létesítmény
40 férôhelyes lesz, és úgy tervezzük, hogy 2010. május
hónapban a felvételt meg tudjuk hirdetni és 2010. szeptember hónapban fogadni tudja a felvételt nyer kisgyermekeket.
Mint ismeretes a Kossuth Lajos utcai tagóvoda épületében szerettünk volna bölcsôdei férôhelyeket létesíteni, de
az elôrelátás azt diktálja, hogy ezt az épületet továbbra is
tartalékként, óvodai célokra kell fenntartanunk, tehát erre
szükségünk lehet, hogy fogadni tudjuk óvodáskorú gyermekeinket.

Üröm, 2009. augusztus hó
							
Laboda Gábor
polgármester

Egyre többet hallunk a médiákon keresztül az új tipusú
H1N1 influenza veszélyeirôl a várható országos járványról. Többek közt ezért is, a közintézményeinkben járó
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Nektár
színház

A Világszép Nádszálkisasszony
Szarka Gyula zenéjével
Szarka Tamás közremûködésével
október 2-án, pénteken 10.00 és 12.00 órai kezdettel
az Ürömi Közösségi Házban

Benedek Elek meséje nyomán írta: Becker András
koreográfia: Pétery Melinda
Szereposztás:
Világszép Nádszálkisasszony: Vincze Kata
Kiskirályfi: Balogh Ferenc		
		
Döme – a szolgája: Borbély János
Táltos:			
Rozál nénje:
Mirka – Világszép elsô udvarhölgye: Pétery Melinda
Joanka - Világszép második udvarhölgye:
Nap asszony:
Ilus – dajka: Fodor Viktória
Boszorka:
Medve : x x x

Az elôadás létrejöttében közremûködtek :
díszlet - jelmez: Keresztury Kata
scenica - látvány: Juhász András

belépô: 700 Ft
Kossuth Lajos Közösségi Ház és Könyvtár
2096 Üröm, Iskola u. 4.
Tel./fax: 06/26/350-064, 550-013 www.urommuvhaz.t-online.hu

14

VI.- VII.- VIII. hó

Ürömi Tükör
közösségi ház

A KÖZÖSSÉGI HÁZ

AEROKAI-DO

Legkisebbeknek:

SHAOLIN KUNG FU

CSIRI- BIRI TORNA - IDôPONT VÁLTOZÁS !

Minden korosztálynak:

ÁLLANDÓ PROGRAMJAI
szeptembertôl

Az aerobic és a karate ötvözésébôl létrehozott mozgásforma lányoknak, fiúknak egyaránt
Változatlan idôpontban hétfôn és szerdán 15.00-16.00 óráig
Kezdés: szeptember 7.

Változatlan idôpontban hétfôn és szerdán 18.00-19.30 óráig
Kezdés: szeptember 7.

A játékos mozgásfejlesztô foglalkozás szeptembertôl
szerdai napokon 9-10 órakor lesz.
Kezdés: szeptember 2.

CALLANETICS TORNA
Változatlan idôpontban hétfôn és pénteken 9.00-10.00 óráig
Kezdés: szeptember 7.

KÉK MADÁR MESEKLUB
Változatlan idôpontban, hétfônként 10.30-11.30-ig
Kezdés: szeptember 7.

ÚJ PROGRAM - RINGATÓ
Vedd ölbe, ringasd, énekelj !
A foglalkozásokon az óvodát megelôzô korosztály zenei nevelésére kapnak mintát a szülôk, a kodályi elvek
alapján.
Szeretettel várunk a Ringatóra már néhány hónapos
gyerekeket is, minden olyan anyukát, apukát, nagyszülôt,
aki szívesen énekel, játszik együtt a kicsinyekkel, oldott. Szeretetteli légkörben. Aki maga is úgy érzi, hogy
a mûvészet eszközeivel neveljünk, aki szívesen énekel,
bôvíti dalkincsét, vagy éppen önmaga bátortalan az éneklésben és segítségre, vagy az énekléssel kapcsolatban kialakult gátlásainak feldálsára vágyik egy közösségben.
Részletes információ: www.ringato.hu
Érdeklôdés és jelentkezés: Márczi Anna 06-70 28 25 094

Óvodás és iskolás korúaknak:
HIP-HOP
Változatlan idôpontban hétfôn és pénteken 16.00-18.00
óráig
Kezdés: szeptember 4.

HASTÁNC-EMEL TRIBAL
KEZDô TANFOLYAM INDUL !
Tested karbantartásához nélkülözhetetlen a mozgás!
Soha nem késô elkezdeni, nem számít a kor és a testlakat, csak a szándék fontos!
Szereted a különleges zenei ritmusokat és a harmonikus szép mozdulatok?
Próbáld ki egy jókedvû összetartó csapatban!
Kezdés szeptember 7. 19.30-21.00 óráig
Érdeklôdni Királyi Emminél lehet ( 06/20-416-1154)
Haladóknak a szokásos idôpontban: pénteken 18.0020.30 óráig

ÚJ FOGLALKOZÁS ! - NôI TORNA
Tamási Marcsival
Kedden és csütörtökön 9.00-10.00 óráig
Kezdés: szeptember 8.

BREAK
Szerdán 19.30-21.00 óráig
Pénteken 20.30 órától
Új jelentkezôknek a kezdés: szeptember 4.
A balett és a néptánc órák kezdési idôpontjáról a
mûvészeti iskola és a néptáncmûhely foglalkozás vezetôi
adnak tájékoztatást.
Mindenkit szeretettel várunk!
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felé. Összességében kb. 45 percet vesz igénybe a részfeladatok végrehajtása.

Miért éppen a
TSMT? (2. rész)

A vizsgált gyermekek eredményének a kiértékelése a következôképpen történik:

A TSMT állapot és mozgásvizsgáló teszt gyakorlati
alkalmazása a leendô elsô osztályosok vizsgálatára
az ürömi általános iskolában.
A József Nádor Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény nevelési programjában és
helyi tantervében két éve helyet kapott a leendô elsô osztályosok állapot és mozgásvizsgáló teszttel történô felmérése, mely egy céltudatos, a testnevelés tantárgy kereteibe integrált szenzomotoros fejlesztéssel párosul az
alsó tagozat elsô két évében, heti egy órában. A kísérleti jellegû testnevelés óra eredményeit figyelemmel kísérve, a nevelôtestület logopédusával és az iskola fejlesztôpedagógusával együttmûködve igyekszünk hatékony
fejlesztô módszerek alkalmazásával tanulóink iskolai
eredményeit növelni.
Az ürömi közoktatási intézményünk elsô évfolyamára
minden évben közel 50 gyermek jelentkezik. Sajnos ez
a létszám a potenciálisan községünkben beiratkozó iskolaköteles gyermekeknek mindössze a felét teszi ki. Budapest közelsége miatt nagyon sok szülô a fôvárosi általános iskolákat választja.
Intézményünk elsôsorban a helyi óvodába járó
gyermekekre számít. A több helyrôl érkezô, különbözô
családi és szociális háttérrel rendelkezô kisiskolások osztályba sorolása nem könnyû feladat, ha minden osztályban meg szeretnénk valósítani az egyenlô képesség
szerinti elosztás elvét.
A gyermekek a beiskolázás pillanatában nagyon eltérô
organikus és szociális érettségi szinten állnak. Annak érdekében, hogy az intézményünket választó szülôk gyermekeit minél jobban megismerhessük, még a tanév indítását megelôzôen tavasszal felmérjük azokat a gyerekeket, akiknek a szülei erre igényt tartanak. A vizsgálat során átfogó képet kaphatunk a leendô elsô osztályosok jövôbeni iskolai beválásáról. A mérés alatt ragaszkodtunk ahhoz, hogy a szülô jelen legyen, és lássa a feladatok végrehajtásánál gyermekét. A vizsgálat ideje alatt
lehetôség nyílik egy meghittebb kapcsolat kialakítására és
egymás közelebbi megismerésére, egyben a szülô szembesülhet a feladat végrehajtása alatt a gyermeke viselkedési reakcióival is. A feladatok nagy többsége motorikus,
utánzásra épül. A fokozatosság elvét követve a könnyebb
gyakorlatoktól kezdve haladunk a viszonylag nehezebbek
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Minden egyes területen numerikusan összesítjük az
eredményeket. Egy táblázatban mind az öt részterületen
(idegrendszer érettsége, mozgásvizsgálat, térbeli tájékozódás, taktilis terület és ritmusvizsgálat) elért eredményeket bejegyezzük, majd külön-külön százalékosan értékeljük azokat. Végül az öt területen teljesített eredményeket
összegezzük, és kiszámítjuk a vizsgált személyek összteljesítményét szintén százalékra lebontva. Ezután táblázatos kiértékeléssel szemléltetjük a kapott eredményeket.
A mozgás és állapot felmérések kiértékelése:
Tapasztalt kollégáimmal egyetértésben meghatároztuk,
hogy a 70%-os értékhatáron felül teljesítô gyermekek még beletartoznak az iskolaérettségi tartományba.
Nagyon különbözô részeredmények születtek, melybôl
az a következtetés vonható le, hogy a viszonylag azonos
korosztályhoz tartozó gyermekek igen eltérô organikus,
mozgás és ritmusérzékkel rendelkeznek.
A kiértékelés eredménye:

2007-ben az öt területen vizsgált tanulók összesítô
táblázatán megállapítható, hogy a gyermekek közül 35
fô (63%) 70 % fölött teljesített, „iskolaérettként” kezdte
a 2007/2008-as tanévet. Kb. 16 tanuló teljesített 70-50%
között, mely a kissé megkésett kategóriába sorolható
(29%). Biztató, hogy mindössze 5 fôt veszélyeztetett az
iskolaéretlenség (50% alatti eredmény).

VI.- VII.- VIII. hó

Ürömi Tükör
ISKOLA
￼ 2008-ban összesen 51 tanulót vizsgáltunk meg.
Ebbôl 23 fôre mondhattuk nyugodt szívvel, hogy a jelenlegi állapot szerint nagy valószínûséggel iskolaérettnek
tekinthetôek (ez a felmért tanulók 45 %-a). 20 tanuló teljesített a 75-50%-os határon belül (39 %), és 8 fônek – a
mért teljesítmények alapján – bizonytalan a sikeres iskolakezdése (15 %).

mek iskolai beválását. Elsô lépésként az elemi mozgásminták beintegrálásával kell kezdeni, mely az általános iskola bevezetô szakaszában speciális mozgásos feladatok
gyakoroltatása által „tarnszfer” módon hat az agy kérgi és
kéreg alatti központjainak aktív „bemelegítésére”.

Gyakorlati lépések:
A felmérés kiértékelése után a leendô elsô osztályos
nevelôk már több területen egy általános képet kaphatnak az osztályukba kerülô kisdiákokról. Ezáltal a gyerekek iskolába történô beilleszkedési ideje lényegesen
lecsökkenthetô.

￼
2009-ben mindössze 30 fôt sikerült felmérnünk.
Ebbôl 14 fô iskolaérettnek minôsíthetô (46 %), további
15 fô 50 - 70 % közötti teljesítményt nyújtott (50%). Egy
fô vizsgálati eredménye nem érte el az 50 %-os eredményt.
Az összesítés alapján a legeredményesebb teljesítmények:
2007-ben 98%-os, 2008-ban 96%-os, 2009-ben 88%-os
volt,
a legalacsonyabb eredmények:
2007-ben 39%-os, 2008-ban 20%-os, 2009-ben 44%-os
volt.

Hogyan tovább?
Az 50-70 %-os teljesítményû tanulók esetében néhány
területen elmaradások mutathatók ki, melyek odafigyeléssel, rásegítéssel, és az elmaradhatatlan mozgásos fejlesztéssel eredményesen javíthatók az alsó tagozat bevezetô
szakaszában (1-2 osztály), szükség esetén a rásegítés a
kezdô szakaszban (3-4 osztály) is folytatható.
Az 50 % alatti teljesítményt nyújtó tanulók esetében elengedhetetlen és szükségszerû a célirányos egyéni, illetve csoportos szenzomotorikus fejlesztés. Megfelelô hozzáállással, és tudatos fejlesztéssel valamilyen szinten korrigálható az elmaradás. A fejlesztést minél hamarabb el
kell kezdeni. Az idegrendszer fejletlensége és a mozgásvizsgálati területen teljesített alacsony eredmények kihatással vannak a többi részterületen nyújtott teljesítményre is. Ennek következménye az összteljesítmény 50 %
alatti eredménye, mely erôsen veszélyeztetheti a gyer-

A tanév megkezdésével a testnevelés óra keretén belül heti egy órás TSMT (Tervezett Szenzomotoros Tréning) jellegû foglalkoztatást vezetünk be. Speciális feladatok elvégeztetése és megfelelô számú ismétlése által
hatást gyakorolunk a tanulók idegrendszeri érettségének
fejlôdésére. Nagymozgásokon keresztül tökéletesíthetô
a finommotorikájuk, amely pozitívan befolyásolhatja az
írás és a rajzolás minôségi elsajátítását, valamint meggyorsítjuk a jobb– baloldali térbeli tájékozódásukat. Szükség esetén egyéb kognitív fejlesztés bevonásával a tanulmányi eredményük javuló tendencia irányába indul el. A
szenzomotorikus mozgásos feladatok rendszeres gyakoroltatása, valamint az ismétlések számának a növekedése és betartása által egy egészséges feladattudat kialakításához is hozzásegítjük ôket. Tanulóink látható módon gyorsabban szocializálódnak, azaz a magatartási zavarokkal küzdôk jelentôs része fokozatosan elsajátítja az
együttélés és a közösségi élet alapszabályait.
Az öt részterület eredményeit külön-külön vizsgálva
arra a megállapításra jutottunk, hogy bizonyos részterületeken elért eredmények nem minden esetben egyeznek az iskolaérettségi táblázat értékeivel. A sikeres iskolai
beválás érdekében ajánlatos az általános érettségi vizsgálati eredmények mellett a részterületek eredményeit is
megvizsgálni. A részterületeken fellelhetô elmaradások
szintén negatívan befolyásolhatják az iskolai beválás sikerességét. Következô cikkemben szeretném önöket tájékoztatni az egyes részterületeken elért eredmények
érdekességeirôl és annak várható következményeirôl.
(folytatjuk)
						
Tóthné Török Mária
igazgató
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Kezdôdik az
iskola!

ellátni. A normál étkeztetésen kívül egyéni, speciális igényeket is készek kielégíteni. Az ebédbefizetés idôpontjáról
a szülôk az iskola hirdetôtábláján tájékozódhatnak, illetve
telefonon érdeklôdhetnek.
Megérkeztek a tankönyvek is melyek árát az iskola ablakában osztályokra lebontva mindenki megtekinthet.

Alig pár hete nagy lelkesedéssel és örömujjongással fogadtuk a nyári vakáció kezdetét, és lám-lám
hamarosan újból beülhetünk az iskolapadokba.
A tanévzárót követve június utolsó hetében röplabda,
foci és TSMT tábort tartottunk iskolánk tanulói részére,
melyek nagyon sikeresek voltak. Táncosaink ugyanezen
a héten egyhetes táborban edzették magukat az északkeleti országhatár közelében. Júliusban a mûvészeti iskola tanárai szerveztek képzômûvészeti alkotó tábort, ahol
szintén sok kisdiák vett részt. Intézményünk ilyen módon
is igyekezett a szülôk részére megfelelô szolgáltatást, a
gyermekeknek hasznos, kreatív elfoglaltságot biztosítani.
Ôszintén remélem minden kisgyermek kipihente magát a nyári szünet ideje alatt, így megerôsödve és jókedvvel kezdheti meg a 2009/2010-es tanévet. Augusztus
vége felé járva szeretném Önöket néhány fontos tudnivalóról tájékoztatni.
A nyári szünet ideje alatt szorgos kezek munkájának
köszönhetôen felfrissültek tantermeink, szeptemberben
tisztán és kifestve várja a tanulókat minden osztályterem.
A Fenntartó egy hûtôszekrénnyel gazdagította tálaló konyhánkat, ahol az ÁNTSZ elôírásainak megfelelôen
tudjuk a reggeli és az uzsonna tárolását biztosítani.
Szeptembertôl az étkeztetést a helyi óvoda nem tudja felvállalni, feladatkörét a Familiar Food Élelmezési Kft. fogja

Tankönyvárusítás az iskola könyvtárában
lesz, idôpontja:
2009. augusztus 26. (szerda) du.: 13.00-17.00
2009. augusztus 27. (csütörtök) de.: 09.00-13.00
Évnyitó: 2009. szeptember 1-jén (kedd) reggel 08.00kor az Iskola tornatermében lesz megrendezve. Megjelenés ünneplô ruhában.
Elsô tanítási nap: 2009. szeptember 1. kedd
(az évnyitó után)
Ebben a tanévben is lehetôség nyílik a szülôknek és
az érdeklôdôknek betekintést nyerni az intézményünk életébe. Nyílt nappal, és egyéb rendezvények látogatásával
szeretnénk megismertetni Önökkel tanórai és tanórán kívüli tevékenységeinket. Részletes tájékoztatást a tanév
megkezdése után tudunk adni. Szeretettel ajánlom Önöknek az iskola web-lapjának megtekintését:

www.jozsefn-urom.sulinet.hu
Mindenkit szeretettel várunk szeptember 1-jén az iskolánk
évnyitóján.

Orvosi hírek
Az Önkormányzat babydopler készüléket vásárolt,
amelyet az ürömi Orvosi Rendelôben a magzati
szívhang vizsgálatához használhatnak.
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Tóthné Török Mária

Ürömi Tükör
olvasói levelek

Nem megyek
koszorúzni...

Ezek után senki nem veheti rossz néven tôlem, ha a jeles
évfordulókon nem veszek részt, és nem ünneplem azt a
Komáromba állomásozott hadosztályt, akik soha nem jártak Ürömben az ürömiek helyett.
Üröm, 2009. augusztus hó
Tarapcsik Jenô

Tisztelt Ürömiek!
Azért adtam ezt a címet ennek a pár gondolatnak, melyet megkívánok osztani Önökkel, hogy a
jövôre nézve, ha bárki régmúlt történelmünk akár
egy kis szeletéhez is hozzányúl, azt úgy tegye,
hogy tudatlanságból ne vezessen félre és ne hamisítsa meg az akkor idôk történéseit. Ez durva hiba,
és durvább, ha ezt „kôbe is” véseti bárki.
Konkrétan arról van szó, hogy az Ürömi Településfejlesztési és Érdekvédelmi Egyesület kezdeményezte az
önkormányzatnál a Kmety György ezredes és honvédei
emlékére köztéren emléktábla felállítását. Az önkormányzat történelmi dokumentumok bemutatását kérte a
kezdeményezôktôl arra vonatkozóan, hogy Kmety ezredes és hadosztálya valóban itt állomásozott-e Üröm Táborföld településrészen „Buda bevétele” elôtti napokon, azaz 1849. május 3-án. Miután ennek igazolására a
kezdeményezôk megfelelô dokumentummal szolgáltak,
így az önkormányzat úgymond „zöld” utat adott az emléktábla elhelyezésének. Ez eddig rendjén is van!
Az emléktábla elkészült, ünnepélyes keretek közt felavatták, és senkinek nem tûnt fel, hogy az emléktáblán a
XVI. hadosztályt tüntették fel, úgy mint Kmety György ezredes hadosztályát. A durva történelmet hamisító hiba pedig ebben van. Hiteles történelmi forrásokat tanulmányozva tudjuk, hogy a Komáromnál álló három hadtestbôl az
I. és III. hadtestek indultak Buda alá, mely hadtestek nem
azonosak a Kmety György ezredes által vezetett hadosztállyal. Ez a hadosztály ténylegesen a XV. hadosztály volt.
A táblán feltüntetett XVI. hadosztály Ürömön soha egyetlen napot sem állomásozott, az május 3-án Komáromban
állomásozott.
A Kmety XV. hadosztály április 29-én délután 15.00
órakor érkezett Esztergomba. Innen - Görgey utasítását
véve - 1849. május 1-jén Dorogra, május 2-án Csabára, és május 3-án Ürömre, majd május 4-én reggel 8 órakor indultak el Ürömrôl Óbudán át Budára, ahol tényleges
harcokban (ostromban) vettek részt.
Úgy gondolom, hogy a részben közpénzekbôl finanszírozott emléktábla szövegét az Ürömi Településfejlesztési és Érdekvédelmi Egyesületnek mielôbb korrigáltatni
kell, a jövôben pedig, ha történelmi eseményre emlékezünk, vagy emlékeztetünk, akkor illik jobban odafigyelni.

63 éve kiutasítva
1945 decemberében fogadta el a magyar kormány a magyarországi németek kitelepítésérôl szóló törvényt. A magyar
parlament képviselôi a törvény végrehajtásán vitatkoztak, ám
a többség úgy vélte: batyuval jöttek, hát batyuval is menjenek.
1946 áprilisában két tehervonatba zsúfolva hagyták el szülôfalujukat az ürömi svábok. Útjuk az új hazába, az ismeretlen
Németországba vezetett.
Ôseink a 150 éves török uralom után Bajorországból,
Württembergbôl, a Fekete erdô vidékérôl érkeztek az elnéptelenedett Magyarországra. 230 év alatt az egykor elpusztult földbôl
termékeny vidéket teremtettek. Köszönet helyett hónuk alá vehették batyujukat és menniük kellett.
Egy számûzött a következô sorokat írta az indulásra készen
álló vagon oldalára: „Soha, de soha többé ne legyenek rosszabb
magyarjai ennek az országnak, mint mi voltunk.”

Számûzöttek integrálása BadenWürttembergbe:
Az amerikai katonai kormány kezdettôl fogva a
teljes asszimiláció elvét követte politikájában:
A számûzötteket be kellett olvasztani a települések meglévô
közösségébe. A német hatóságokat így arra utasították, hogy az
újonnan érkezettek számára biztosítsák a törvényes egyenjogúságot az ott élô lakosokkal, és egyúttal az egy faluból illetve városból érkezô közösségeket egymástól elszakítva, szórják szét a
környék települései között.

Az új hazába megérkezve:
Idôközben valódi svábokká váltunk. Az idegen
föld lett a mi hazánk.
Emlékeztetôül: a második világháború után 12 millió menekült és számûzött özönlött keletrôl a megcsonkított, romba döntött Németországba.
Kívánom, hogy sorsunk a jövôben soha többé ne ismétlôdhessen meg.
Martha Lunzer, szül.Reiter
Sachsenheim, 2009 májusa
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Jó ütemben halad
a csókavári
kármentesítés

Az elszállított csurgalékvíz szinte száz százalékát már
újra hasznosították, a gázmasszánál ez a szám jelenleg
9300 tonna. Az egykori bányaterületrôl kikerülô veszélyes
hulladék egésze maradéktalanul hasznosul.

A kivitelezôk és a polgármester egyaránt úgy
látják: az ütemterv szerint halad a legnagyobb
magyarországi Európai Uniós kármentesítési program, és az eddigi számtalan környezetvédelmi ellenôrzésen is mindent rendben találtak.

A környezetvédelmi hatóság rendszeresen ellenôrzi a
munkafolyamatokat. Emellett folyamatos ellenôrzô mérések is zajlanak: akkreditált laborok, szakértôk ellenôrzik a
kivitelezô tevékenységébôl eredô zaj-, és rezgésterhelést,
a környezeti illetve a bányatéri levegô-, gáz összetételének minôségét, a csurgalékvíz valamint a gáziszap adatait, továbbá a talaj, a sziklafal tisztaságát. Soha, egyetlen határértéket nem lépett át egyik elem mérési eredménye sem.

Mint ismeretes, a csókavári mészkôbányába a Gáztisztító Mûvek 1965 és 1976 között sok tízezer tonnányi
erôsen szennyezô gáztisztító masszát hordott, az akkori
törvények szerint nem szabályellenesen. A hulladék lerakása elôtt a bányaüreget még csak nem is szigetelték. A
bánya megtisztítását célzó, az Európai Bizottság Kohéziós Alapjától nyert támogatással zajló kármentesítési projekt nagyjából most jár a felénél.
Laboda Gábor polgármester szerint a szakemberek
nagyszerûen végzik a dolgukat, jól halad a kivitelezés,
amibôl az ürömiek alig éreznek valamit.
A kitermelés elsô szakasza lezárult: elszállították a
közvetlenül teherautóra rakható hulladékot. Több mint
ezer tonna csurgalékvizet és nagyjából 23 ezer tonna gázmasszát vittek el Ürömrôl, ez a teljes hulladéknak nagyjából az egyharmada.
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A kitermelés második szakaszában egy toronydaru segítségével folytatódik a munka. A kivitelezô szerint ez a
legjobb megoldás: nem foglal sok helyet, de elérhetô vele
a munkaterület bármely pontja.

Közvetlenül tájékoztatják az érdeklôdôket a bányában Júniustól kéthetente hétfônként lakossági fogadóórákon tájékozódhatnak az érdeklôdôk az
Üröm-Csókavár kármentesítési projekt
részleteirôl, elôrehaladásáról. A fogadóórák helyszíne a bánya területén felállított
irodakonténer, ahova minden páros héten hétfôn 14-16 óráig szeretettel várják az
érdeklôdôket a szakemberek.
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Ürömi Tükör
rendeletek
Üröm Község Önkormányzat Képviselôtestületének
9/2009.(VI. 02.) Kt. sz. rendelete az
1/2009.(II. 18.) Kt. számú rendelet módosítására a
település 2009. évi költségvetésérôl
a 2009.-2010.-2011. évi gördülôtervérôl.
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65.§-ban,
valamint az ennek végrehajtására kiadott módosított 217/1998.
(XII. 30.) Korm. számú rendeletben foglalt felhatalmazás alapján
a 2009. évi költségvetésére alkotott rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

2.
3.
4.
5.

1.§.

6.

Az Ör 1.§./1//2/ bekezdése helyébe a következô új
rendelkezés lép:
„

7.

/1/ A Képviselô-testület a 2009. évi költségvetés módosított bevételi fôösszegét: 1.164.285.000-Ft-ban (azaz egymilliárd egyszázhatvannégymillió-kétszáznyolcvanötezer- forintban) állapítja meg az 1. számú mellékletben részletezett források szerint.
/2/ A jelen rendelet 1.§./1/ bekezdésében megállapított módosított bevételi fôösszegen belül:
1.
2.
3.
4.

5.

Intézményi módosított mûködési bevételeit
107.858.000.-Ft-ban (azaz százhétmillió nyolcszázötvennyolcezer forintban)
Az önkormányzat sajátos módosított mûködési bevételeit: 365.992.000.-Ft-ban (azaz háromszázhatvanötmillió kilencszázkilencvenkettôezer forintban)
Felhalmozás és tôkejellegû módosított bevételeit
100.000.000.-Ft-ban (azaz százmillió forintban)
Támogatások, átvett pénzeszközök, kölcsönök vis�szatérülése módosított fôösszegét 445.675.000.-Ftban (azaz négyszáznegyvenötmillió hatszáz hetvenötezer
forintban)
Pénzforgalom nélküli módosított bevételeit
144.760.000.-Ft-ban, (azaz száznegyvennégymillió hétszázhatvanezer forintban) állapítja meg.”

2.§.
Az Ör. 2.§./1//2/ bekezdése helyébe az alábbi új
rendelkezés lép:
„/1/ A képviselô-testület a 2009. évi költségvetés módosított kiadási fôösszegét 1.164.285.000-Ft-ban, (azaz egymilliárd egyszázhatvannégymillió kétszáznyolcvanöttezer forintban.) állapítja meg a 2-es számú mellékletben részletezettek szerint.
/2/ A jelen rendelet 2.§./1/ bekezdésében megállapított kiadási
fôösszegen belül:
1.

háromszázhuszonhétezer forintban) Munkaadókat terhelô
járulékok módosított fôösszegét 120.199.000.-Ft-ban (azaz
százhúszmillió százkilencvenkilencezer forintban)
Dologi és egyéb folyó kiadások módosított
fôösszegét 194.971.000.-Ft-ban (azaz százkilencvennégymillió kilencszázhetvenegyezer forintban)
Végleges pénzeszköz átadás módosított fôösszegét
18.791.000.-Ft-ban, (azaz tizennyolcmillió hétszázkilencvenegyezer forintban)
Szociálpolitikai ellátások módosított fôösszegét
25.768.000.-Ft-ban (azaz huszonötmillió hétszázhatvannyolcezer forintban)
Felújítási kiadásainak módosított fôösszegét:
172.686.000 Ft-ban (azaz százhetvenkétmillió hatszáznyolcvanhatezer forintban)
Felhalmozás kiadásainak módosított fôösszegét
78.665.000.-Ft-ban (azaz hetvennyolcmillió hatszázhatvanötezer forintban)
Hosszúlejáratú hitelek visszafizetésének módosított
fôösszegét 3.000.000.-Ft-ban (azaz hárommillió forintban) állapítja meg.”

3.§.
Az Ör. 3.§./1//2/ bekezdése helyébe az alábbi új
rendelkezés lép:
„/1/ A képviselô-testület a 2009. évi költségvetési általános tartalék módosított összegét 4.822.000.-Ft-ban (azaz
négymillió nyolcszázhuszonkettôezer forintban) állapítja meg.
/2/ A 2009. évi céltartalék módosított összegét
199.056.000.-Ft-ban (azaz százkilencvenkilencmillió ötvenhatezer forintban) állapítja meg. „

4.§.
Az Ör. 4.§./1//2/ bekezdése helyébe az alábbi új
rendelkezés lép:
„/1/ Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervének elemi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:
/2/ A Polgármesteri Hivatal, továbbá a községgazdálkodási feladatok 2009. évre jóváhagyott kiadási elôirányzatának
módosított fôösszegét 618.390.000.- Ft-ban (azaz hatszáztizennyolcmillió háromszázkilencvenezer forintban) hagyja jóvá a rendelet 2-es. számú mellékletében részletezettek szerint.
Ezen belül:
Személyi juttatások elôirányzatát:
Munkaadói járulékok összegét:
Dologi és egyéb folyó kiadások fôösszegét:
Pénzeszköz átadás fôösszegét:
Társadalmi és szocpol. juttatás fôösszegét:
Felújítások fôösszegét:
Beruházások fôösszegét:
A hiteltörlesztés fôösszegét:

150.311.000.- Ft
48.562.000.- Ft
122.072.000.- Ft
18.791.000.- Ft
25.768.000.- Ft
172.686.000.- Ft
77.200.000.- Ft
3.000.000.- Ft

Személyi juttatások módosított fôösszegét
346.327.000-Ft.-ban (azaz háromszáznegyvenhatmmillió

VI.- VII.- VIII. hó
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5.§.
Az Ör. 5.§./1 - 6/ bekezdései helyébe az alábbi új
rendelkezés lép:
„A Képviselô-testület a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek a 2009. évi elemi költségvetését az
alábbiak szerint módosítja:
/1/ József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 2009. évre jóváhagyott kiadási
elôirányzatának módosított fôösszegét: 161.058.000.-Fttal (azaz százhatvanegymillió ötvennyolcezer forintban) a 2-es
számú mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
Ezen belül:
Személyi juttatások elôirányzatát:
102.529.000 Ft
Munkaadót terhelô járulékok összegét:
39.273.000 Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások összegét:
17.791.000 Ft
Beruházások kiadási fôösszege: (gépbeszerzés) 1.465.000 Ft
összegben határozza meg.
/2/ Napraforgó Óvoda 2009. évi kiadási elôirányzatának
módosított fôösszegét 125.810.000.-Ft-tal (azaz százhuszonötmillió nyolcszáztízezer forintban) hagyja jóvá, a jelen rendelet 2-es számú melléklete szerint.
Ezen belül:
Személyi juttatások elôirányzatát:
Munkaadót terhelô járulékok összegét:
Dologi és egyéb folyó kiadások összegét:
összegben határozza meg.

65.691.000 Ft
23.231.000 Ft
36.888.000 Ft

Ezen belül:
Személyi juttatások elôirányzatát:
Munkaadót terhelô járulékok összegét:
Dologi és egyéb folyó kiadások összegét:
határozza meg.

/6/ Gyermekjóléti szolgálat 2009. évi kiadási elôirányzatának módosított fôösszegét 3.588.000 Ft-ban (azaz
hárommillió ötszáznyolcvannyolcezer forintban) határozza meg,
a rendelet 2-es számú melléklete szerint.
Ezen belül:
Személyi juttatások elôirányzatát:
Munkaadót terhelô járulékok összegét:
Dologi és egyéb folyó kiadások összegét:
összegben határozza meg.”

9.157.000 Ft
3.052.000 Ft
8.846.000 Ft

/4/ Idôsek Napközi Otthona, házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés 2009. évi kiadási elôirányzatának módosított fôösszegét 20.465.000.- Ft. (azaz húszmillió négyszázhatvanötezer forinttal) hagyja jóvá a rendelet 2-es számú
melléklete szerint.
Ezen belül:
Személyi juttatások elôirányzatát:
Munkaadót terhelô járulékok összegét:
Dologi és egyéb folyó kiadások összegét:
összegben határozza meg.

9.604.000 Ft
3.154.000 Ft
7.707.000 Ft

/5/ A védônôi szolgálat 2009. évi kiadási elôirányzatának
módosított fôösszegét 10.041.000.-Ft-ban (azaz tízmillió
negyvenegyezer forintban )hagyja jóvá a rendelet 2-es számú
melléklete szerint.
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2.718.000 Ft
798.000 Ft
72.000 Ft

6.§.
/1/ Az Ör. egyéb rendelkezései nem változnak.
/2/Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
/3/ A rendelet kihirdetésérôl az önkormányzat jegyzôje gondoskodik.
Üröm, 2009. május hó 28. nap.
Laboda Gábor				
polgármester				

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve:
2009. június hó 02. nap 						
Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

/3/ Kossuth Lajos Mûvelôdési Ház és Könyvtár 2009.
évi kiadási elôirányzatának módosított fôösszegét
21.055.000 Ft-tal (azaz huszonegymillió ötvenötezer forintban) hagyja jóvá, a rendelet 2-es számú melléklete szerint.
Ezen belül:
Személyi juttatások elôirányzatát:
Munkaadót terhelô járulékok összegét:
Dologi és egyéb folyó kiadások összegét:
összegben határozza meg.

6.317.000 Ft
2.129.000 Ft
1.595.000 Ft

Üröm Község Önkormányzat Képviselôtestületének 10/2009.(VI. 30.) Kt. számú rendelete
a 24/2008.(XI. 27.) Kt. számú rendelettel módosított
4/2003.(II. 14.) Kt. számú rendelet módosítására a
Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselôk közszolgálati jogviszonyának egyes
kérdéseirôl, egységes szerkezetben.
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete a köztisztviselôk
jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 4.§-ában kapott felhatalmazás alapján a Polgármesteri
Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselôk közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirôl helyi szabályozására alkotott, és egységes szerkezetbe foglalt 4/2003.(II. 14.) Kt. számú rendeletének
(továbbiakban: Ör) egyes rendelkezéseit módosítja, és egységes
szerkezetbe foglalja.

1.§.
1.

E rendelet hatálya a jegyzô, a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselôi és ügykezelôi (köztisztviselôk) közszolgálati
jogviszonyára terjed ki.
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2.

3.

4.

A rendelet 19.§ (1) bekezdésében meghatározott szociális
támogatások azokat a nyugállományú köztisztviselôket illetik meg, akik a Hivatalból – illetve jogelôd
szervezetétôl- kerültek nyugállományba.

2.) „A Képviselô-testület egységesen valamennyi felsôsokú iskolai végzettségû köztisztviselônek illetménykiegészítést állapít meg, melynek mértéke a köztisztviselô alapilletményének
10%-a.

4/A.§

E rendelet azokat a közszolgálati jogviszonyból származó jogosultságokat és kötelezettségeket szabályozza, amelyekre a Képviselô-testület a Ktv. alapján felhatalmazást kapott. A képviselô-testület hatásköre a különbözô juttatások
bevezetésére és a finanszírozási mérték meghatározására terjed ki.

Az osztályvezetô a Ktv. 46.§./5/ bekezdés b.) pontja alapján
vezetôi pótlékra jogosult, melynek mértéke 10%.

Az e rendelet hatálya a foglalkoztatási jogviszonyban álló
polgármesterre, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseirôl szóló 1994. évi. LXIV. tv. rendelkezéseivel összhangban terjed ki.

1.) A köztisztviselô, továbbá a polgármester minden naptári évben külön juttatásként egyhavi illetményre jogosult.

Külön juttatás
5.§.

2.) Az (1) bekezdésben megállapított juttatást minden év július
01.-ig kell kifizetni.

5.

A részmunkaidôben foglalkoztatott köztisztviselôket az e
rendeletben szabályozott jogosultságok munkaidô arányosan illetik meg.

3/.) Az e §. (1) bekezdésében meghatározott juttatás pénzügyi
elôirányzatát tárgy év költségvetési rendeletében kell biztosítani.

6.

E rendelet szerinti döntési jogosultságokat a
köztisztviselôk esetében a jegyzô, a jegyzô esetében a polgármester, a polgármester esetében a Képviselô-testület
gyakorolja.

III.
Egyéb juttatásokra vonatkozó szabályok
6.§.

I.
Munkakörök
2.§.

Jubileumi jutalom

1.) A köztisztviselôk képesítési követelményeit, munka és feladatkörét, a hivatali szervezetben elfoglalt helyét a Szervezeti és
Mûködés Szabályzatban /SZMSZ/ kell meghatározni.
2.) A köztisztviselô munkaköri megnevezését az általa betöltött
szakmai területre utaló kifejezéssel kell megállapítani. (pl.: szociális fôelôadó, igazgatási fôtanácsos stb.)
3.) Hatályon kívül helyezve.
4.) Hatályon kívül helyezve.
5.) Hatályon kívül helyezve.

1.) A Ktv. 49/E §-a, továbbá a 72 §./1/ /2/ bekezdésére is figyelemmel a köztisztviselôt, továbbá a polgármestert a 25, 30, 35,
és 40. évi közszolgálati jogviszonyban töltött idô után jubileumi
jutalom illeti meg.
2.) A jubileumi jutalom a közszolgálati jogviszonyban töltött idô
betöltésének a napján esedékes.

Ruházati költségtérítés
7.§.
1.) A polgármesteri hivatal teljes munkaidôben foglalkoztatott
köztisztviselôit, továbbá a polgármestert –természetbeni juttatásként- évente ruházati költségtérítés illeti meg.

II.
Köztisztviselôk díjazása
3.§.

2.) Az (1) bekezdésben foglalt ruházati költségtérítés mértéke, a
mindenkori illetményalap 200 %-a.

1.) „A köztisztviselô a közszolgálati jogviszonya alapján havonta illetményre jogosult. Az illetmény alapilletménybôl,
illetménykiegészítésbôl és illetménypótlékból áll.”

3.) A költségtérítés kifizetésére és elszámolására vonatkozó
részletes szabályokat az önkormányzat jegyzôje külön intézkedéssel állapítja meg.

Érkezési hozzájárulás
8.§.

2.) Hatályon kívül helyezve a 19/2003.(XI.12.) Kt. számú rendelettel.

Illetmény kiegészítés
4.§.
1.) ”A Képviselô-testület egységesen valamennyi középiskolai
végzettségû köztisztviselônek illetménykiegészítést állapít meg,
melynek mértéke a köztisztviselô alapilletményének: 10%-a.

A köztisztviselô továbbá a polgármester havonta étkezési hozzájárulásra jogosult, melyet a mindenkor adómentesen
kifizethetô összegnek megfelelôen utalvány, vagy természetbeni
étkezési hozzájárulás formájában kell biztosítani.

Köztisztviselô szakmai képzésének
támogatása

VI.- VII.- VIII. hó
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9.§.

2.) Az e címen nyújtott támogatásra évente 150.000.-Ft használható fel.

1.) A köztisztviselô részére –tanulmányi szerzôdés alapján- tanulmányai elvégzéséhez
támogatás biztosítható.
2.) A támogatás mértéke a tanulmányi költségek 100%-ig terjedhet, melyrôl a munkáltató egyedi elbírálás alapján dönt.

IV.
Szociális, kulturális és egészségügyi juttatások
10.§.
Lakásépítés és vásárlás támogatása
1.) A köztisztviselô életkörülményeinek javítása céljából:
• lakásvásárláshoz
• lakásépítéshez
• bôvítéshez,
• felújításhoz
kamatmentes kölcsön, illetve egyösszegû vissza nem térítendô
támogatásban részesíthetô.
2.) A lakásépítésre és vásárlási támogatás odaítélésére vonatkozó szabályokat az önkormányzat külön rendeletben szabályozza.

Szociális támogatások
15.§.
Beiskolázási támogatás
1.) A köztisztviselô alap, közép és felsôoktatási intézmény nappali tagozatán tanuló gyermeke(i) után beiskolázási támogatásba részesíthetô.
2.) E támogatásra évente: 200.000.-Ft. használható fel.

Rendkívüli (eseti) szociális támogatás
16.§.
1.) Az a köztisztviselôi, aki olyan rendkívüli élethelyzetbe kerül,
amikor megélhetése veszélyeztetetté válik, szociális támogatásban részesíthetô.
2.) Rendkívüli szociális támogatásra évente: 250.000.-Ft. használható fel.

V.
Kegyeleti gondoskodás

Lakhatási támogatások
11.§.

Kegyeleti támogatás
17.§.

1.) Köztisztviselô –külön kérelme alapján- albérleti, illetve bérleti
díjhoz történô pénzbeli hozzájárulásban részesíthetô.
2.) Az e §.(1) bekezdésében meghatározott támogatás mértéke
nem haladhatja meg a mindenkori illetményalap 50%-át.

Üdülési hozzájárulás
12.§.

1.) A Ktv. 49/M. §. szerint „az elhunyt köztisztviselôt a jegyzô a
közszolgálat halottjává nyilváníthatja”.
2.) A közszolgálat halottjává nyilvánított személy temetési költségeit –részben, vagy egészben- a jegyzô döntésének
megfelelôen az önkormányzat átvállalja.

1.) A köztisztviselô és a polgármester évente üdülési hozzájárulásra jogosult.

Temetési segély
18.§.

2.) Az üdülési hozzájárulás mértéke a mindenkori illetményalap
100%-nak megfelelô összeg.

1.) Az elhunyt köztisztviselôvel közös háztartásban élt közeli hozzátartozónak kérelmére, amennyiben a köztisztviselôt nem
nyilvánították a közszolgálat halottjává- temetési segély adható.

Illetményelôleg
13.§.

2.) A temetési segély mértéke 30.000.-Ft, melynek kifizetését a
jegyzô jogosult engedélyezni.

1.) A köztisztviselô továbbá a polgármester –átmeneti anyagi
gondjai enyhítésére- illetményelôlegben részesíthetô.

3.) Temetési segély adható a köztisztviselônek a Ptk. 685. §. b.)
pontjában felsorolt közeli hozzátartozója halála esetén.

E célra évente személyenként a mindenkori illetményalap 10
szeresének megfelelô összeg használható fel.

4.) Az e §.(3) bekezdésében meghatározott segélyezésre évente: 150.000.-Ft. használható fel.

Családalapítási támogatás
14.§.
1.) A határozatlan idôre kinevezett és legalább 2 éve a hivatalban dolgozó köztisztviselô elsô házasságkötése alkalmával - vissza nem térítendô- családalapítási támogatásban
részesíthetô.
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VI.
Nyugállományú köztisztviselôk
támogatása
19.§.
1.) A nyugállományú köztisztviselô –a szociális helyzetére figyelemmel- rászorultság alapján pénzbeli, vagy természetbeni tá-
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mogatásba részesíthetô, mely támogatási formák lehetnek:
1.
2.
3.
4.
5.

eseti szociális segély
jövedelem kiegészítés
temetési segély
kedvezményes étkeztetés
kedvezményes üdültetés

2.) A szociális támogatás körültekintô felhasználásának biztosítására a képviselô-testület Szociális Család és Egészségügyi
Bizottsága (továbbiakban bizottság) folyamatosan figyelemmel
kíséri a nyugállományú köztisztviselô szociális körülményeit, továbbá a rászorultság elbírálásának döntés elôkészítését.
3.) A támogatások megállapítására csak elôzetesen benyújtott
kérelem alapján kerülhet sor.

4.) A jelen módosítást a rendelet dôlt betûs része tartalmazza.
5.) Ezzel egyidôben a köztisztviselôket megilletô szociális jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti
támogatásokról szóló 22/2001.(X.29.) Kt. számú rendelet hatályát veszti. E rendelet az 5.§.(2) bekezdése kivételével kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet 5.§. (2) bekezdése 2005. január 01-el lép hatályba.
A jelen rendelettel módosított rendelkezések a kihirdetés napján
lépnek hatályba.
6.) A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.
Üröm, 2009. június 25. nap
Laboda Gábor				
polgármester				

A kérelem benyújtására jogosult:
• nyugállományú köztisztviselô
• házas, vagy élettárs
• gyermek
4.) Különös méltánylást érdemlô esetekben a Bizottság hivatalból is kezdeményezheti a támogatási eljárás lefolytatását, a támogatás odaítélését.

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Kihirdetve és kifügggesztve: 				
Üröm, 2009. június 30. nap					
Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

5.) A kérelmekrôl –a Bizottság elôterjesztése alapján- a jegyzô
dönt.
6.) A támogatások folyósításával kapcsolatos funkcionális
feladatokat a Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja látja el.

VI.
A köztisztviselô eredményes munkájának
elismerése
Az eseti jutalmazás és a céljutalom
megállapításának szabályai
20.§.
1.) A Hivatal eredményes tevékenységének elôsegítésére kifejtett példamutató, szorgalmas és kiegyensúlyozott munkáért, továbbá a szervezet szempontjából fontos, és váratlanul
jelentkezô feladatok elvégzéséért, a hivatal köztisztviselôi jutalomban részesíthetôk.
2.) Az eseti jutalomkeret éves mértékét a képviselô-testület a
tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg.

Üröm Község Önkormányzat Képviselôtestületének
11/2009.(VI. 30) Kt. számú rendelete a
14/2006.(X. 11.) Kt. számú rendelet módosítására
az önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról.
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 16.§.
(1) bekezdésében szabályozott jogkörében eljárva a Szervezeti
és Mûködési Szabályzatára alkotott helyi rendeletét (továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:

1.§.
Az Ör. 29.§.(4) bekezdésében, a 37.§. (10) bekezdésében, továbbá a 48.§. (4) bekezdésében a Közép-Magyarországi Közigazgatási Hivatal, illetve vezetôje megnevezés helyett:
„ Közép-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal és
vezetôje” megnevezés lép.”

Záró rendelkezések
21.§.

2.§.

1.) Az e rendeletben szabályozott juttatások, költségtérítések,
támogatások, segélyek pénzügyi fedezetét a képviselô-testület
a tárgyévi ktg-i rendeletének elôirányzatai közt állapítja meg.
2.) Hatályon kívül helyezve.

Az Ör. 43.§ (3) bek. elsô mondata helyébe a következô rendelkezés lép:
„ A Polgármesteri Hivatal típus szerinti besorolása: közhatalmi költségvetési szerv, gazdálkodási formája szerint: önállóan
mûködô és gazdálkodó.”

3.) Hatályon kívül helyezve.
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3.§.

1.§.

Az Ör. egyéb rendelkezési nem változnak.
Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.

Az önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyében, a jelen rendelet új 1. számú melléklete lép.
A rendelet egyéb rendelkezései nem változnak.

Üröm, 2009. június 25. nap

2.§.

Laboda Gábor				
polgármester				

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Kihirdetve és kifügggesztve: 				
Üröm, 2009. június 30. nap					
Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

11/2009.(VI. 30.) Kt. számú
rendelet indokolása.
1.§-hoz
2008-ban az ismert okok miatt megváltoztak a közigazgatási
hivatalok elnevezései, és ezt az SZMSZ hivatkozott paragrafusainál a módosító rendelet-tervezet figyelembe vette.

2.§-hoz
Az 2008.évi CV. törvény újra szabályozta a költségvetési szervek besorolását, melyet 2009. június 01-ig az alapító okiratokon
át kellett vezetni. Az új besorolást az SZMSZ adott paragrafusában az összhang megteremtése végett szintén átvezettük,
melyet a jelen rendelet-tervezet 2.§-a tartalmaz.
Üröm, 2009. június 25.
Laboda Gábor sk.		
polgármester			

Dr. Balogh Szilvia sk.
jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselôtestületének
12/2009.(VI. 30.) Kt. számú rendelete a
8/2009.(IV.6.) Kt. számú az 5/2009.(II.18.)
Kt.sz. a 11/2008.(VII.02.) Kt. számú valamint a
18/2008.(XI.27.) Kt. számú egységes szerkezetbe foglalt rendelet módosítására a közterületek
rendeltetéstôl eltérô használatáról.

Üröm Község Önkormányzat képviselô-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.)
16.§.(1) bekezdésében, valamint az 1949.évi XX .törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A.§. (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a közterület rendeltetésrôl eltérô használatára alkotott és egységes szerkezetbe foglalt rendeletét az
alábbiak szerint módosítja:
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Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.
Üröm, 2009. június 25. nap
Laboda Gábor				
polgármester				

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Kihirdetve és kifügggesztve: 				
Üröm, 2009. június 30. nap					
Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

1. sz. melléklet
Közterület-használati megállapodás
mely létrejött Üröm község Önkormányzata (képviseletében:
………………. Polgármester/ Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság Elnöke) és …………………………………….
(továbbiakban: Engedélyes) között az alulírott napon és helyen.
Engedélyes ……………. –tól ………………… -ig jogosult
		 …………………………………………... közterületet
		 …………………………………………… célra és 		
		 módon a közterület használati díj egyidejû megfizetése
mellett igénybe venni.
Engedélyes köteles a használat ideje után a területet eredeti állapotának megfelelôen helyreállítani, a területet kizárólag a
megállapodásban megjelölt célra igénybe venni és a köztisztasági szabályokat betartani.
Filmforgatás céljára igénybe vett közterület használat esetén
köteles az engedélyes a forgatás megkezdése elôtt az érintett
lakókat elôzetesen tájékoztatni, és tevékenységét úgy végezni,
hogy azzal az ott élôk nyugalmát ne zavarja. Ellenkezô esetben
tudomásul veszi, hogy a forgatás azonnal leállítható és a közterületet köteles elhagyni, minden kártalanítási igény nélkül.
Engedélyes a közterület használatáért
…………………………...................................…… Ft/nap/hó/év
közterület-használati díjat köteles fizetni és a befizetés tényét
igazolni.
Üröm, …………………….
…………………………….		
…..........…………………….
Polgármester/Környezetvédelmi 		
Engedélyes
és Településfejlesztési Bizottság elnöke
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Pilisborosjenô
Weindorf Önkéntes
Tûzoltó Egyesület
tájékoztatója
Egyesületünk 2009. február 28-án tartotta
közgyûlését, melyen elfogadásra került a 2008. évi
beszámoló. Ismertetésre került a 2009. évi költségvetési tervezet a várható bevételek figyelembevételével. Megbeszéltük a mûködésünkkel összefüggô
aktuális kérdéseket,pályázási lehetôségeket.
A közgyûlésen résztvett az egyesületi tagokon kívül
Küller János polgármester is.
A St. Lambrechti Tûzoltó Egyesület meghívására részt
vettünk a Flórián-napi rendezvényükön.
Látogatást tettünk Murauba, az ottani tûzoltóknál, ahol
irigykedve néztük a korszerû helységeiket, felszereléseiket. Ajándékba kaptunk tôlük egy olyan berendezést,
amellyel az oxigénpalackokban lévô oxigén nyomását, illetve az oxigénmaszkok zárását tudjuk ellenôrizni.
Távollétünk idején az itthon maradtaknak kellett helytállni, mert a tûz ezalatt sem tétlenkedett.
Miután anyagi lehetôségeink szûkösek, minden jó ötletet kihasználunk. Új tagunk, Liszt Ferenc javaslata után,
kapcsolatba léptünk az YTONG gyártójával, ahonnan nagyon kedvezô áron kapunk hôszigetelô téglát, amellyel a
szertár oldalfalait tudjuk szigetelni. Erre igen nagy szükség
van, hogy a téli hidegben a készültségben álló tûzoltóautó
tartályában lévô víz be ne fagyjon.
Jelenleg a riasztásoknál Király Dávid telefonköltségét
terheli a csoportos SMS-ek küldése. Megkerestük a mobilszolgáltatókat, nyújtsanak támogatást kedvezményes
SMS küldéshez.
A dolog jelenleg megbeszélés alatt van, de bízunk abban, hogy eredményes lesz.
Részt vettünk Farmoson egy megyei tûzoltóversenyen
3 csapattal. A felnôtt lányok elsô helyen végeztek. Az
ifjú tûzoltók sikeresen a negyedik helyen szerepeltek. A
felnôttek, bár a legjobb idôt szerelték sajnos csak a hetedikek lettek. Az a szivattyú ami csak versenyen van használva a végére rakoncátlankodott.
Volt még egy hagyományôrzô verseny is, ahol a férficsapat a harmadik helyezést érte el.

Miután anyagi lehetôségeink a takarékoskodásunk ellenére is nagyon szûkösek, néha a mûködésünket veszélyezteti, kérjük a lakosság, helyi vállalkozók segítségét,
hogy lehetôségeikhez mérten támogassák a település és
lakóinak érdekében végzett munkánkat.
Az anyagi segítséget a Pilisborosjenôért alapítványon
keresztül a Tûzoltó egyesületünknek címezve juttathatják
el hozzánk. Az adomány levonható az adóból.
Bármilyen felajánlást örömmel fogadunk. Például alkatrészt, szervizelést, árkedvezményt, karbantartást.
Mennyire nem tétlenkedünk, bizonyítja ezt az eddigi kivonulásaink. A riasztást a Fôvárosi Tûzoltóságtól kapjuk,
ritkán a helyi lakosoktól.
2009.01.17. Pilisborosjenô: Nagy-kevély: égett az erdô
2009.03.24. Üröm - barlangok: életmentés
2009.04.04. Pilisborosjenô: Nagy-kevély lába: avar égett
2009.04.14. Üröm Rákóczi u.: személygépkocsi baleset
2009.04.16. Pilisborosjenô: Nagykevély hegygerinc: égett az avar
2009.04.17. Üröm Sadova dûlô: raktártûz . Téves riasztás
2009.04.18 Pilisborosjenô murvabánya mögötti erdôs rész: avar égett
2009.04.19. Pilisborosjenô Ezüsthegyi út: avar égett.
2009.04.20. Üröm Péterhegy avar égett
2009.04.21. Pilisborosjenô Ezüsthegyi út vége: avar égett
2009.04.24. Üröm Rókahegy: avar égett.
2009.04.27. Üröm Péterhegy: nagyfeszültségû vezeték mellett
avar égett.
2009.04.28. Üröm Péterhegy Mészégetô u. avar égett
2009.04.29. Üröm Péterhegy Mészégetô u.: avar égett
2009.05.01. Üröm Péterhegy nagyfeszültségû vezeték mellett avar
égett.
2009.05.01. Üröm Péterhegy Határkô u. avar égett.
2009.05.02. Üröm Péterhegy nagyfeszültségû vezeték melett avar
égett..
2009.05.02. Üröm Péterhegy Tanösvényen avar égett
2009.05.02. Üröm Péterhegy, nagyfeszültségû vezeték mellett avar
égett
2009.05.03. Pilisborosjenô Külsô Bécsi u. kigyulladt gépjármû
2009.05.09. Üröm József nádor u. udvari farakás égett.
2009.05.09. Pilisborosjenô régi téglagyár felett avar égett
2009.05.17. Üröm Péterhegyi u. erdôszélen avar égett.
2009.05.18. Üröm Budakalászi út mellett gaz égett
2009.06.13. Üröm Vasútállomás mellett hétvégi ház füstölt. Téves
riasztás.

Köszönet jár azoknak akik a gyakori vonulásokon részt
vettek, munkájukat megszakítva, vagy szabadidejüket feláldozva.
2009. szeptember 5-én tûzoltó napot tartunk a
tûzoltószertárnál, ahova kicsiket nagyokat szeretettel várunk.
Program: tûzoltó felvonulás, játékok, koncertek,
íjászat, légpuska célbalövés. Az éhezôket, szomjazókat büfé várja.
Heves László
elnök
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gasztronómia

RECEPTEK
Töltött
sertéshústekercs
Tenyérnyi szeleteket vágunk a sertéscombból, és
jól ki kell klopfolni. Fél kiló darálthúst sóval, borssal,
pirospapikával és fokhagymával össze kell keverni.
Minden szelet hús közepére tegyünk ebbôl a mas�szából és tekerjük össze. Rögzíthetjük hústûvel vagy
egyszerûen csak fogvájóval.
Forró olajon átsütjük a tekercseket, majd egy kis vizet
öntve alá, puhára pároljuk. Ha megpuhult a hústûket, illetve fogvájót el kell távolítani a tekercsekbôl.
Krumplipürével és salátával tálaljuk.

Almatorta
Habosra keverünk 20 dkg porcukrot 2 tojás ságájával.
Belereszelünk 1 citrom héját és hozzáadunk fél mokkáskanál ôrölt fahéja.
20 dkg réteslisztet egy csomag sütôporral, 5 dkg ôrölt
dióval és 5 dkg mazsolával összekeverünk.
Óvatosan a tojáskeverékhez adjuk.
Harminc deka almát lereszelünk, hozzáöntünk 5 dkg
kicsit megolvasztott vajat és két tojás felvert fehérjét.
Kikent, kilisztezett tepsiben megsütjük.

Állati fotók

Állati kényelmesen ülök

A szégyenlôs sün szülök
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Vers mindenkinek

Bencze Imre:
Édes, ékes apanyelvünk
Kezdjük tán a jó szóval: tárgyesetben jót.
Ámde tóból tavat lesz, nem pediglen tót.
Egyes számban kô a kô, többes számban kövek.
Nônek nôk a többese, helytelen a növek.
Többesben a tô nem tôk, szabatosan tövek,
Aminthogy a csô nem csôk, magyarföldön csövek.
Anyós kérdé: van két vôm, ezek talán vövek?
Azt se tudom, mi a cö, egyes számú cövek?
Csók, ha adják, százával jó, ez benne a jó.
Hogyha netán egy puszit kapsz, annak neve csó?
Bablevesed lehet sós, némely vinkó savas,
Nem lehet az utca hós, magyarul csak havas.
Miskolcon, ám Debrecenben, Gyôrött, Pécsett, Szegeden,
Mire mindezt megtanulod, beleôszülsz, idegen.
Agysebész, ki agyat mût, otthon ír egy mûvet.
Tût használ a mûtéthez, nem pediglen tüvet.
Munka után füvet nyír, véletlen sem fûvet.
Vágy fûti a mûtôsnôt. A mûtôt a fûtô.
Nyáron nyír a tüzelô, télen nyárral fût ô.

Ingyen strandra lányok mentek,
Minden elôítélettel mentek,
Estefelé arra mentek,
Én már fuldoklókat mentek.
Eldöntöttem megnôsülök, fogadok két feleséget.
Megtanultam, hogy két fél alkot és garantál egészséget.
Harminc nyarat megértem, mint a dinnye, megértem,
Anyósomat megértem, én a pénzem megértem.
Hibamentes mentô vagyok, szôke Tisza partján mentem,
Díszmagyarom vízbe esett, díszes mentém menten
mentem.
Szövôgyárban kelmét szônek. Fent is lent, meg lent is lent.
Kikent-kifent késköszörûs lent is fent meg fent is fent.
Ha a kocka újfent fordul: fent a lent és lent is fent.
Hajmáskéren pultok körül körözött egy körözött,
Hagyma lapult kosarában, meg egy adag kôrözött.
Fölvágós a középhátvéd. Három csatárt fölvágott.
Hát belôle vajon mi lesz? Fasírt-é vagy fölvágott?
Díjbirkózó gyôzött tussal, nevét írják vörös tussal,
Lezuhanyzott meleg tussal, prímás várja forró tussal.
Határidôt szabott Áron, árat venne szabott áron.
Átvág Áron hat határon, kitartásod meghat, Áron.

Több szélhámost lefüleltek,
Erre sokan felfüleltek,
Kik a népet felültették,
Mindnyájukat leültették.
Foglár fogán foglyuk van.
Nosza, tömni fogjuk.
Eközben a fogházból megszökhet a foglyuk.
Elröppenhet foglyuk is, hacsak meg nem fogjuk.
Fômérnöknek fáj a feje, vagy talán a fôje?
Öt perc múlva jô a neje, s elájul a nôje.
Százados a bakák iránt szeretetet tettetett,
Reggelenként kávéjukba rút szereket tetetett.

Felment - fölment, tejfel - tejföl ... ne is folytasd barátom!
Elsô lett az ángyom lánya a fölemás korláton.
Magyarország olyan ország, hol a nemes nemtelen,
Lábasodnak nincsen lába, aki szemes, szemtelen.
A csinos néha csintalan, szarvatlan a szarvas,
Magos lehet magtalan, s farkatlan a farkas.
Daru száll a darujára s lesz a darus darvas.
Rágcsáló a mérget eszi, engem esz a méreg.
Gerinces vagy rovar netán a toportyán féreg?
Egyesben a vakondokok vakond avagy vakondok?
Hasonlóképp helyes lesz a kanon meg a kanonok?

Helyes, kedves helység Bonyhád, hol a konyhád helyiség.
Nemekbôl vagy igenekbôl született a nemiség?

Némileg vagy nemileg? Gyakori a gikszer.
„Kedves egesz seggedre!”, köszönt a svéd mixer.
Arab diák magolja: „tevéd, tévéd, téved,
Merjél mérni mértékkel, mertek, merték, mértek.”

Mekkában egy kába ürge Kába kôbe lövet,
Országának nevében a követ követ követ.

Pisti így szól: „Kimosta anyukám a kádat!”
Viszonzásul kimossa anyukád a kámat?

Morcos úr a hivatalnok, beszél hideg s ridegen,
Néha játszik, nem sajátján, csak idegen idegen.
Szeginé a terítôjét, szavát részeg Szegi szegi,
Asszonyának elôbb kedvét, majd pedig a nyakát szegi.

Óvodások ragoznak: „Enyém, enyéd, enyé”,
Nem tudják, hogy helyesen: tiém, tiéd, tié.

Elvált asszony nyögve nyeli a keserû pirulát:
Mit válasszon: a Fiatot, fiát vagy a fiúját?

A magyar nyelv, remélem, meggyôztelek, barátom,
Külön leges-legszebb nyelv, kerek e nagy világon.
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Orvosi ügyelet
Csatornázási Üzem
2000, Szentendre, Ipar u
Hibabejelentés (éjjel-nappal):
06-26-310-796
TIGÁZ Rt. 2000 Szentendre, Paprikabíró 16.
06/26/501-100
ELMÛ: Eurocenter 1032 Budapest, Bécsi út 154.
ELMÛ Szentendre:
06-26-318-051, (26)318-050
Kéményseprô Vállalat:
1054 Budapest, Steindl Imre u. 12.
06/1/269-2599
Tûzoltóság: Pilisborosjenôi Weindorf Önkéntes Tûzoltó E.
Komlós Tibor parancsnok:
06/26/350-622
Kucsera László parancsnok-h.
06/30/254-8772
Érd Városiv. Tûz. 2045 Törökbálint, Pf. 17.
06/23/335-505
DMRV Szentendre
06/26/501-650
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Igazgatási Igazgatóság: 1014
Bp. Táncsics M. u. 1.
ÁNTSZ: 1117 Bp. Karinchy F. u. 3. V. em.
Szippantós Budakalász
06-26-340-817, (26)340-278
Gyámhivatal Pilisvörösvár Puskin utca 8
06-26-330-402
Iparkamara Szentendre, Dunakorzó
06-26-317-918
Iparkamara Budapest. Bajcsy Zs. út
06-1-269-5974
APEH Budapest
06-1-412-5400
Egészségügyi Pénztár Szentendre
06-26-302-112
Mûvelôdési Ház
06-26-350-064, 550-013
Általános Iskola
06-26-350-165, 350-158
Könyvtár
06-26-350-199
Óvoda
06-26-350-185
Öregek Napközi Otthona
06-26-350-162
„Varázskô” Temetkezési Vállalat
Pilisvörösvár
06-26-330-987, 330-205
Gyógyszertár
06-26-350-147
Fogorvos
06-26-350-777
Munkaügyi Központ Budaörs
06-23-441-920
Rendôrség Budaörs
06-23-420-055
Pilisvörösvár
06-26-330-130
Posta
06-26-350-007
Kôbánya Fehér Kereszt
06-26-350-104
Vörösvári úti SZTK
06-1-388-9180
Nevelési Tanácsadó
06-1-388-2142, 06-1-243-2609,
06-1-367-5470
Közjegyzô, Dr. Stagel Judit
(Pvörösvár, Fô u. 83)
06-26-332-259
Okmányiroda Pilisvörösvár
06-26-530-680, 530-685
Hatósági ügyintézés, vezetôi engedély,
IGFB (gépjármû felelôsségbiztosítás)
530-686
Gépjármû-ûgyintézés
530-683
Vállalkozói igazolvány
530-687
Útlevél
530-681
Személyi igazolvány
530-682
Lakcímkártya
530-684
Gépjármû-ügyintézés
530-688
Takarékszövetkezet
06-26-350-244
Helyi polgári védelmi ügyelet:
Gáspár Tibor
06-20-207-7154
Szabó Gyula
06-20-223-4979
A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
Hétfô: 		 13.00 - 16.00
Szerda:
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00
Péntek:
8.00 - 12.00
POLGÁRMESTER
minden hét szerdáján 11 - 13 óráig
Wéber Géza alp.
minden hónap elsô hétfôjén 15 - 16 óráig
Lengyel Katalin alp. minden páros hét szerda 10 - 13 óráig
JEGYZÔ minden második hét szerdáján 10 - 13 óráig
Körzeti megbízott rendôrök fogadóórája minden szerdán
16-18 között a Polgármesteri Hivatal helyiségében.
Központi telefon:
06-26-350-054, 06-26-550-096, 06-26-550-093
Fax: 06-26-350-187

Gyermekrendelés:

Dr. Kerekes Ildikó

Dr. Gaál Gabriella

Tanácsadás:

Tanácsadás:

Hétfô:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8.00 - 11.00
Üröm 15.00 - 18.00
15.00 - 18.00 Pborosjenô 8.00 - 11.00
8.00 - 11.00
Üröm14.00 - 17.00
15.00 - 18.00 Pborosjenô 8.00 - 11.00
8.00 - 11.00
Üröm 15.00 - 18.00

Üröm
Üröm
Üröm
Üröm
Üröm

Kedd: 11.30 - 13.30 Üröm
Csütörtök: 12.00 - 14.00 Üröm
Szerda: 14.00 - 16.00 Pborosjenô
Rendelôk:
Rendelô:
Üröm, Doktor u. 21. T: 351 - 286
Üröm, Doktor u. 21. T: 350 - 915
Pborosjenô, Fô u. 18. T: 336 - 187

Védônôi szolgálat:

Kedd: 10.00 - 11.30 T: 350 - 733
Csütörtök: 8.30 - 11.00
A doktornô kéri kedves betegeit, hogy a rendelés elôtt telefonon
egyeztetett idôpontban jelenjenek meg a rendelésen.

ÜRÖM ÉS PILISBOROSJENô KÖZSÉG ÖSSZEVONT
HÁZIORVOSI ÜGYELETI BEOSZTÁSA
Éjszakai ügyelet
Nappali ügyelet Hétvégi ügyelet
Este 18 órától
Üröm: 350-224
Szombat reggel 8 órától
Reggel 8 óráig
Orvosi rendelô
Hétfô reggel 8 óráig
ügyeleti telefonszám: 06-30-992-9257

ÜRÖMÖN és PILISBOROSJENôN
a Sürgôsségi orvosi ellátást biztosítják
MUNKANAPOKON hétfôtôl – péntekig

2009. szeptember
01. Dr. Fehér Eszter
02. Dr. Gaál Gabriella
03. Dr. Gelencsér Tamás
04. Dr. Kovács Levente
05. Dr. Gelencsér Tamás
06. Dr. Gelencsér Tamás
07. Dr. Horti Szilvia
08. Dr. Fehér Eszter
09. Dr. Gaál Gabriella
10. Dr. Gelencsér Tamás
Hétfô:

11. Dr. Kovács Levente
12. Dr. Gaál Gabriella
13. Dr. Gaál Gabriella
14. Dr. Horti Szilvia
15. Dr. Fehér Eszter
16. Dr. Gaál Gabriella
17. Dr. Gelencsér Tamás
18. Dr. Kovács Levente
19. Dr. Kovács Levente
20. Dr. Kovács Levente
21. Dr. Horti Szilvia

22. Dr. Fehér Eszter
23. Dr. Gaál Gabriella
24. Dr. Gelencsér Tamás
25. Dr. Kovács Levente
26. Dr. Horti Szilvia
27. Dr. Horti Szilvia
28. Dr. Horti Szilvia
29. Dr. Fehér Eszter
30. Dr. Gaál Gabriella

8-tól 12 óráig
Dr. Fehér Eszter
Üröm, Orvosi rendelô
tel.: 350-224
12-tól 18 óráig
Dr. Kovács Levente
Pilisborosjenö, Orvosi rendelô
tel.: 336-308
Kedd: 8-tól 12 óráig
Dr. Horti Szilvia
Üröm, Orvosi rendelô
tel.: 350-224
12-tól 16 óráig
Dr. Gelencsér Tamás
Üröm, Orvosi rendelô
tel.: 350-224
16-tól 18 óráig
Dr. Fehér Eszter
Üröm orvosi rendelô 		
tel.: 350-224
Szerda: 8-tól 14 óráig
Dr. Fehér Eszter tel.: 06/30-352-2047
14-tól 18 óráig
Dr. Horti Szilvia
Üröm, Orvosi rendelô
tel.: 350-224
Csüt.:
8-tól 14 óráig
Dr. Gaál Gabriella tel.: 06/70-940-5919
14-tól 18 óráig
Dr. Fehér Eszter
Üröm, Orvosi rendelô
tel.: 350-224
Péntek: 8-tól 11 óráig
Dr. Kovács levente
Pilisborosjenô, Orvosi rendelô
tel.: 336-308
11-tôl 12 óráig
Változó		
Üröm, Orvosi rendelô
tel.: 350-224
12-tôl 14 óráig
Dr. Gaál Gabriella tel.: 06/70-940-5919
14-tôl 18 óráig
Dr. Gelencsér Tamás
Üröm, Orvosi rendelô
tel.: 350-224

Ürömi Tükör
horoszkóp
xxx

FELNÔTTRENDELÉS
ÜRÖM, ORVOSI RENDELô,
Doktor u. 21. Tel.: 350-224
Dr. Fehér Eszter
Hétfô:
Kedd:
Szerda:
Csüt.:
Péntek:

Dr. Horti Szilvia

08.00-12.00
16.00-20.00
11.00-14.00
14.00-18.00
07.30-10.30

Dr. Gelencsér Tamás

16.00-19.30
08.00-12.00
14.00-18.00
08.00-11.00
11.00-14.00

12.00-16.00
12.00-16.00
07.00-11.00
11.00-14.00
14.00-17.00

Fekvô beteghez házhoz hívás
hétköznaponként reggel 8-9 között.

Impresszum:
Megjelenik havonta 3000 példányban, Kiadó: Üröm Község
Önkormányzata, Telefon: 06/26/350 054,
Fax: 06/26/350-187
Felelôs kiadó: Kultúrális és Sportbizottság, Szerkesztés, nyomdai
elôkészítés: Média Stúdió Kft. 1037 Bp, Jutas u. 190.
Szerkesztôség vezetôje: Csizmadia Gizella
Tel./fax: 06-1-240-5806, 06/30/630-8980

Hirdetésfelvétel:
Média Stúdió Kft. 06/1/240-5806, 06-30/630-8980
mediamax@hu.inter.net, Nyilvántartási szám: 2.2.4/812/2003.
Csak névvel ellátott, aláírt cikkeket áll módunkban közölni.
A szerkesztôséghez küldött írásokat nincs lehetôségünk megôrizni
vagy visszaküldeni. Az Olvasói levelek oldalon megjelenô írások
nem feltétlenül tükrözik a szerkesztôség álláspontját. Azokért
szerkesztôségünk felelôsséget nem vállal.
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Civil szervezetek
18703973452269213
Statisztikai számjel
Ürömi Teleház Közhasznú Egyesület (Ürömi TH)
2096 Üröm Dózsa György u. 18. Pf: 47
Cégszám: 4.Pk.60.194/2004

Egyesület közhasznú
tevékenységének rövidített
tartalmi beszámolója.
2008. évrôl
- Egyesületünk 2004. óta sajátjogon Teleházat
mûködtet teljes körû Internet szolgáltatásokkal, E ügyintézési lehetôségekkel. Térítésmentes használatot biztosít
a rászorulóknak.
Szolgáltatásaink színvonalasabb ellátása érdekében
segítô önkéntesek rendszeres képzéseken, konferenciákon vesznek részt.
Kapcsolatokat építünk ki a hasonló civil szervezetekkel
határon innen és túl.
Kulturális és civilközpontú tevékenységet folytat, párt
és politikai tevékenység nélkül!
- Alkalmazottak: egy fô pályakezdô- bér és járulékait a Pest Megyei Reg. Munkaügyi Központ utólagos elszámolás alapján biztosította.
Egy fô részmunkaidôs alkalmazott.
- Bevételek: pályázatokból, államháztartáson kívüli
támogatásból, valamint magánszemélyek, vállalkozók támogatásából származik.
Bevételek: /ezer Ft-ban

Kiadások: /ezer Ft-ban

- Közhasz.tev.: 115
- Pályázat:
780
Bér+járulékok:		
900
- Tagdíjak:
38
Fenntartás+mûködés: 308
- 1 % :		
22
Anyag:			
43
- Áll.háztart.kívül: 284 Egyéb:			
300
				
Kamat			
2
Összesen:
1.239 Összesen:		
1.553
---------------------------------------------------------------

TeleHáz
- Létszám: 2008. 12. 31.-én:

- Egyesület állandó tevékenységei 2008. évben:
Civil kapcsolatok ápolása, építése.
Kulturális rendezvények szervezése, bonyolítása.
Karitatív tevékenység.
Önkéntes tevékenység szervezése.
Hagyományôrzés.
Természet, környezetvédés és oktatás.
Civil szolgáltatás.
E ügyintézés és szolgáltatás.
- Megvalósított programok:
Hôsök Napi megemlékezés, Fáklyás körmenet (aug.19.)
számítógéphasználat oktatása az idôskorúaknak. Önkéntes csereprogramban való részvétel (Szlovén, Szlovák,
Olasz, Magyar).
- Kapcsolataink:
PARLAMENT, EURÓPA HÁZ, KÜM, NIOK, MOBILITÁS, ÖNKÉNTES KÖZPONT, MAGYAR TELEHÁZ SZÖVETSÉG.
Egyesületünk vezetôsége és tagsága sem bért, megbízási díjat, vagy egyéb bérjellegû díjazásban nem részesül.
Az adó 1 %-át az informatikai oktatások szervezésére és oktatására használtuk fel. Pénzügyi nyilvántartásunkat – elôzetes idôpont egyeztetéssel bárki megtekintheti!
Az Egyesület 2008. évrôl szóló Közhasznúsági jelentését, éves beszámolóját a Taggyûlés 2009. 05. 29.-én.
Egyhangúan jóváhagyta.

ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET: 470 eFt
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Flórián István
elnök

Z Ö L D K Á RT YA �

06/30/2815-789
70/948-9257

Bp. 1039 Árpád u. 23.
Bp. 1039 Battyhyány u. 46. (új Szentendrei út)
Tel.: 240-5603 Tel./fax: 436-0356

- APEH, TB előtti képviselet
(adóproblémák kezelése)

HA hörög, HA zörög, HA zajos, HA lóg, hozza hozzánk!

COBRA-CONTO kft.

ÁLLATORVOSI RENDEL�
Solymár, Terstyánszky u. 120.

INGATLANIRODA
1139
Budapest
Fáy u.
COBRA
CONTO
KFT.
1138
Bp.
Népfürdô
u. 12/c
19/c
AUTOMATA
KIPUFOGÓ
KLINIKA ÖNTÖZŐRENDSZER
1138
Budapest
Népfürdô
u. 19/c
ÜGYVÉDI
KÖZREM�KÖDÉSSEL
Telefon:

Dr. Molnár Attila

tervezése, telepítése,
karbantartása.
06-30-984-6692

Kipufogódobok, rendszerek készítése, szerelése, javítása!
06-1-238-0214
, 06-1-238-0215
Katalizátorok, ﬂexibilek szerelése 18 hónap garanciával
Telefon:
INGYENES
NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL

06-26-360-919

KÖRŰlfjKERTÉSZETI
. Dr. Molnár Attila
Gyorsszervíz TELJES
Olajcsere
Szolgáltatásaink:
Szolgáltatásaink:
06-30-964-2160
- Ingyenes
cégalapítás
- ha nálunk
Bejelentkezés telefonon:
SZOLGÁLTATÁS
Ingyenes
cégalapítás,
ha nálunk
könyveltet!
Véd�oltások, ultrahang, laborkönyveltet!
SPORTKIPUFOGÓK
06
26 350 671
vizsgálat, sebészeti m�tétek
Munkaügybér-,
TB-ügyintézés,
- Munkaügy- bér, TB-ügyintézés,
Korompai
Balázs/O2
Consulting
Bt.
THULE termékek!
könyvelés (visszamenôleg is!)
06
70/210
5896
könyvelés (visszamenőleg is!)
Rendelési id�: kedd: 14-19h,
Bp. 1039 Árpád u. 23.
APEH, TB elôtti képviselet
- APEH,
TB előtti képviselet
csütörtök: 14-19h, szombat: 9-12h
Bp. 1039ÜRÖM,
Battyhyány u. 46. (új Szentendrei 70/948-9257
út)
(adóproblémák kezelése)
06-1-238-0214,
06-1-238-0215
06/20/495-1170

(adóproblémák kezelése)

240-5603 Tel./fax:út
436-0356
DózsaTel.:György
47.

INGATLANIRODA
Gyermekfelügyeletet
vállalok!
ZEKE
ÉSÜGYVÉDI
FIA BT.
Szennyvízszállítás,
KÖZREMŰKÖDÉSSEL

06/20/527-8555

INGYENES NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL
gépi és kézi földmunka.

GÉPI FÖLDMUNKA T:Bejelentkezés
(26) 321-351, (30) 9431-555
telefonon:
06 26 350 671
TEHERAktuális
információk és hirdetési
lehetôségek:
06
70/210
5896
LA-PE
BT.
FUVAROZÁS
ÜRÖM,
Épít�anyag
Épít
anyag Gyártó és
www.urom.hu
Dózsa
út 47.
Értékesít�György
Betéti Társaság

ZEKE ÉS FIA BT.

Üröm,
Platán2096
Idősek
Otthona/Üröm
Budakalászi
út 0/64/7
Szennyvízszállítás,
felvételre keres:
szakácsot,
kézilányt,
takarítót.a.
gépi
kézi
földmunk
Tel.:és
06-20-9382-405
Jelentkezni
lehet:
06-26-350-247
T: (26)
321-351,
(30) 9431-555
06/26/551-500

GÉPI FÖLDMUNKA
TEHERNyitva tartás: H—P: 07—17
Sz.:BT.
07—12
LA-PE
FUVAROZÁS
2096 Üröm,
F� utca 1. (Ipartelep)
06-26-351-465
Mobil: 06-30/9-508-192

Építőanyag Gyártó és
Értékesítő Betéti Társaság
CSECSEMŐMÉRLEG BÉRLÉSE, ÉS
2096 Üröm,
FORGALMAZÁSA
Budakalászi út 0/64/7

Mérleglabor Kft.
2096 Üröm,
Rákóczi u. 19.
Tel.: 06-20-9382-405
06-26-350-247
Tel.: 26-550-057
Mobil: 30/308-8939

Nyitva tartás: H—P: 07—17
Sz.: 07—12

M�tétnap: szerda 9-13h

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Solymár, Terstyánszky u. 120.

Pilis Motor Bt.
UROLÓGIA
Aprilia motorszerviz,
ANDROLÓGIA
valamint vállaljuk olasz
lfj. Dr. Molnár Attila
Dr. Molnár Attila

06-30-984-6692
06-26-360-919

és japán robogók,
motorkerékpárok
szervizelését,
Dr. Rózsahegyi
József
Védőoltások, ultrahang, laborjavítását.
urológus,
andrológus
vizsgálat, sebészeti
műtétek

06-30-964-2160

2083 Solymár
szakorvos,
fôorvos

Rendelési idő: kedd: 14-19h,
orvostudomány
kandidátusa
Külső
Bécsiszombat:
út 23/a9-12h
csütörtök:
14-19h,
Műtétnap:
szerda 9-13h
Tel: 06-20-518-3791

KEDD,
CSÜTÖRTÖK
H-P.:
8-17-ig
16.30-19.00

Pilis Motor Bt.

Elôjegyzés: Tel..:

350-0631
Aprilia motorszerviz,
valamint vállaljuk olasz
Mobil:
és06/20/972-5592
japán robogók,
motorkerékpárok szervizelését,
javítását.
1132
Budapest

2083 Solymár
Külső
Bécsi
út 23/a
Gönczöl
Babér
u. sarok
Gyári-, ésés
utángyártott
alkatrészekkel
Tel: 06-20-518-3791
Garanciaid�n
id�szakos
szervizek
Parkolás
abelüli-kívüli
rendelô
udvarán
H-P.:
8-17-ig
ZÖLDKÁRTYA
KÉZI AUTÓMOSÓ
Babér
TO
Y O utca
T A 32.
J AI.em
VITÁS

Mobil 1

GYORSSZERVIZ
FUTÓM�ÁLLÍTÁS GUMISZERELÉS
HÉTF�–PÉNTEK:

Üröm, F� út 1.

7.00 – 17.00

TEL: 26/ 550 - 140

MINDEN AUTÓ TÍPUSRA

TOYOTA JAVITÁS
Gyári-, és utángyártott alkatrészekkel
Garanciaidőn belüli-kívüli időszakos szervizek

2096 Üröm,
Fő utca 1. (Ipartelep)
06-26-351-465
Mobil: 06-30/9-508-192

CSECSEMŐMÉRLEG BÉRLÉSE, ÉS
FORGALMAZÁSA

Mérleglabor Kft.
2096 Üröm, Rákóczi u. 19.
Tel.: 26-550-057
Mobil: 30/308-8939

ZÖLDKÁRTYA

KÉZI AUTÓMOSÓ

Mobil 1

GYORSSZERVIZ
FUTÓMŰÁLLÍTÁS GUMISZERELÉS
HÉTFŐ–PÉNTEK:

Üröm, Fő út 1.

7.00 – 17.00

TEL: 26/ 550 - 140

MINDEN AUTÓ TÍPUSRA

Ürömi Tükör
Közérdekû információk

Saubermacher–Bicske Kft. ·
2060 Bicske, Csákvári út 45.
Telefon: 22/350-111 · Fax: 22/565-278/18
E-mail:bicske@saubermacher.hu ·
www.saubermacher.hu

Polgármesteri Hivatal
2096 Üröm, Iskola u. 10.
Telefon: 26/350054,26/550,096,26/550-093,
Fax: 26/350-187
E-mail:info@urom.hu

HULLADÉK HÍRADÓ
A Saubermacher-Bicske Kft., Üröm Önkormányzata és
az ÖKO-Pannon Kht. közös hírlevele
Újdonság: örömmel értesítjük Üröm település lakosságát, hogy 2009. szeptembertôl bevezetésre
kerül a házhoz menô szelektív hulladékgyûjtés
Várhatóan 2009. szeptembertôl Üröm lakosságának lehetôsége nyílik arra, hogy a háztartásában keletkezô,
hasznosítható csomagolási hulladékait már nem csak a
gyûjtôszigeten, hanem akár otthon is elkülönítve gyûjtse,
és átadja a házhoz menô zsákos gyûjtés bevezetésével. Az Európai Unióban már hatékonyan mûködô rendszer ma még újdonságnak számít Magyarországon, de bízunk benne, hogy a szelektív hulladékgyûjtés e kényelmesebb és hatékonyabb módja hamarosan mindennapi rutinná válik mindannyiunk számára.

ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.
1146 Budapest
Hungária krt. 179-187.
www.okopannon.hu

A házhoz menô gyûjtés a mûanyag, fém, társított
italoskarton és papír anyagfajtákra vonatkozik. A kiemelt
balesetveszély miatt az üveghulladék gyûjtése továbbra is
a szigeteken történik.

Mi kerülhet a sárga zsákba?
Mûanyaghulladék
•
az ásványvizes és üdítôs palackok,
•
a különbözô fóliák, bevásárló táskák, szatyrok, reklámtáskák, zacskók,
•
a kozmetikai, illetve tisztítószerek flakonjai, valamint a
kiöblített joghurtos-tejfölös poharak,
Fémhulladék
alumínium italdobozok lapítva
alumínium fólia és tálca tisztán
konzervdobozok és egyéb fém élelmiszercsomagolások

•
•
•

Italos kartondoboz
• tejes és gyümölcsleves többrétegû kartondobozok
tisztán, lapítva.

A gyûjtés szabályai
A flakonokban, dobozokban maradt vegyszerek nehézkessé teszik a hasznosítást, ezért kérjük, mindig öblítsük ki, mielôtt a zsákba dobjuk. Fontos, hogy ha a palackokat, flakonokat, dobozokat laposra tapossuk, úgy több
fér el belôlük a zsákban, és könnyebben tárolható.
Kérjük, üveget ne tegyen bele, mert ha eltörik, könnyen
kivághatja a zsákot, és balesetet okozhat.
A hulladékoknak minden esetben tisztán kell a zsákba
kerülnie, mert ez a hasznosítás egyik alapfeltétele

Mi történik a papírral?
A papírhulladék házhoz menô begyûjtésére is
lehetôséget biztosítunk. A papírhulladékok közé tartozik:
• kartondobozok (lapítva),
• színes vagy fekete-fehér újság, folyóirat,
• katalógus, prospektus,
• füzet, könyv,
• írógéppapír, papírzacskó.
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Ürömi Tükör
Közérdekûxxx
információk

A begyûjtés
A megtelt sárga zsákokat a zsákon található összehúzó-szalaggal zárjuk le, és a ház elé tegyük ki.
A papírhulladékot a gyûjtés kötegelve, illetve dobozokba, átkötve kérjük kihelyezni az ingatlanok elé.

A begyûjtés napjai:
SÁRGA ZSÁK
PAPÍR		

minden hónap utolsó szerdája
minden hónap elsô szerdája

Az elsô gyûjtési napok:
sárga zsák -2009.szeptember. 30.
papírhulladék.- 2009. október 7.
Fokozottan felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy amen�nyiben a zsákokat nem elôírásszerûen használják, abban
idegen anyagot, szemetet helyeznek el, a gyûjtôjárat munkatársai a zsákokat az ingatlanok elôtt hagyják!
A gyûjtôjárat reggel 7 órától kezdi munkáját, addig kérjük kitenni a szelektív gyûjtôzsákokat, ill. a kötegelt, dobozolt papírhulladékot. Késôbbi idôpontban kihelyezett hulladékért nem mennek vissza munkatársaink!
A gyûjtést csak a lakossággal együttmûködve
tudjuk maradéktalanul elvégezni!
Zsákátvétel:
2009. szeptember 07.
2009. szeptember 08.
Pótzsákosztás:
2009. szeptember 16.
Polgármesteri Hivatal

08.00-14.00-ig Mûvelôdési ház
11.00-17.00-ig Mûvelôdési ház
13.00-17.00-ig

A lakosok ekkor regisztráltathatják igényüket a házhoz
menô gyûjtésre, ahol a Saubermacher-Bicske Kft.-vel érvényes, lakossági közszolgáltatói szerzôdéssel rendelkezô
lakosok díjmentesen kapják meg a sárga színû, nyakánál
összehúzható, 120 literes emblémázott mûanyagzsákot.
Az átvételhez nem kell bemutatni a szerzôdést!
Az elsô hónapra járó 1 db zsákot a hírlevéllel együtt kapták kézhez. A zsákok a 2009. évre vonatkozó idôtartamra,
további 11 darabos kiszerelésben vehetôk át. Minden
hónapra 1 db ingyenes zsák jár.
Amennyiben az egy hónapra járó 1 db ingyenes zsák
kevésnek bizonyulna, akkor lehetôséget biztosítunk pótzsák vásárlásra 138 Ft/db áron az alábbi helyszíneken:
Üröm
Üröm
Üröm

Rókahegyi CBA
Kiss Abc		
Táborföldi Delikát

Kérjük Önöket, hogy a szemét elszállíttatására ne a
sárga zsákot használják, hanem a heti, rendszeres lakossági hulladékelszállítást vegyék igénybe.
A sárga zsák csak és kizárólag a meghatározott
csomagolási hulladékok szelektív gyûjtésére használható!

Mi történik az Önök által szelektíven gyûjtött hulladékkal?
A zsákokat, a papírkötegeket és a gyûjtôsziget található konténerek tartalmát a Saubermacher-Bicske Kft.
körzeti hulladékkezelô telepére szállítjuk. Ott, a válogatósoron fajták szerint szétválogatják. A csomagolási
mûanyaghulladék, fémhulladék és a társított italkarton a
válogatósoron könnyen és aprólékosan szétválasztható.
A külön begyûjtött papírhulladék és a szigetekrôl származó üveghulladék szintén utóválogatáson esik át. A hasznosításra megfelelô anyagok bálázás után (üveghulladék
esetén ömlesztve), hasznosítóüzembe kerülnek feldolgozás után pedig különbözô formában visszatérnek a gazdasági körforgásba.
A szelektíven gyûjtött papírból újra papírt gyártanak.
A mûanyagokat regranulálás után visszajuttatják az
ipari szektorba, ahol fóliát, zsákokat, flakonokat, virágládákat, csöveket vagy polár pulóvert is elôállíthatnak
belôle.
A társított italoskarton papír összetevôjébôl kartondoboz, hullámpapír vagy papírtörlô készülhet, míg a
mûanyag és alumínium részeket energetikailag hasznosítják.
A használt alumíniumcsomagolásokból olvasztás után
kerékpár-, autó- és motoralkatrészek, karácsonyfatalp és
akár a londoni metró szellõztetõ lapátja is készülhet.
A visszagyûjtött színes és fehér üvegeket az üveggyárak hasznosítják az új üvegek elôállításához, illetve
az építôiparban, vagy útépítéseknél kerülnek felhasználásra.

Reméljük, tanácsaink megkönnyítik majd a hulladékok szelektálását,
és Ön is partnerünk lesz a program sikerében.
Köszönjük együttmûködését!

Rókahegyi út
Kossuth L. u. 4
Ürömi út 30/c
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Ürömi Tükör
Tábor
xxx

Ürömi öröm
Néptáncmûhely
Tábor

megrendezett divatbemutatóra. Színvonalas produkciók
készültek, volt amit a helyieknek szóló fellépésen elô is
adtunk. Múzeumban is jártunk, meglátogattuk az ottani
strandot, és persze bátorságpróbát is szerveztünk.
Rengeteg élményben volt részünk, már várjuk a következô
tábort.

2009 júniusában ismét táborozni mentünk az Ürömi
Öröm Néptáncmûhellyel . A helyszín nem változott.
Ugyanúgy, mint már két éve, Márokpapira mentünk. Az
utazás hosszú volt, ennek köszönhetôen már az odaút
alatt összekovácsolódott a csapat. Ebben az évben a
kisebbek Rábaközit, a nagyobbak Nyárádmenti táncokat
tanultak. Az oktatók : Szilvásiné Tarnai Ildikó, Szilvási
Károly, Papp Ági, Szilvási Beáta és Gyémánt Ádám
voltak. Bár a próbákon kifáradtunk, de az esti programokra
mégis mindig volt erônk. Az elsô nap ismerkedési
estet tartottunk csapatjátékokkal, melyek nagy sikert
arattak, mindenki jól érezte magát. Saját kis strandunk
is volt, melyet Sisi lelkesen felügyelt, mint úszómester.
A fiúk esténként botot készítettek, a lányok énekeket
tanultak, kézmûveskedtek. Mindenki lelkesen készült a
táncversenyre, Ki mit tud-ra és persze a minden évben

Strandon

„a strand”

úszómester

36

VI.- VII.- VIII. hó
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bot készítés

fellépés

próbán

bátorságpróba

kézmûveskedés

Együtt a népes csapat
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Ürömi Tükör
Svábok xxx
látogatása

Pünkösdi találkozó
az iskolában
Az egykor Ürömrôl kitelepített svábok idén ismét
ellátogattak hozzánk, az iskolába.
Tanulóink és nevelôik igen sokat készülôdtek e napra,
hogy a szülôfalujuktól oly fájó szívvel elszakadt idôs
emberek számára örömet szerezhessenek.
A vendégfogadásra az iskola aulájában került sor.
Az igazgatónô a köszöntés után röviden ismertette az
iskolában folyó nevelôi munkát. Beszámolt a német
nyelvoktatás módjáról, tanulóink elért sikereirôl, Mártonnapi programjainkról, rendszeres nyelvi vetélkedôinkrôl
és a németországi nyelvgyakorló táborról. Kitért még az
iskola ÖKO jellegére és a mûvészeti iskola által nyújtott
képzési lehetôségekre.
Az ünnepi mûsort az óvódások méhecske csoportja
nyitotta meg. A sváb ruhába öltözött kicsi gyerekek
német mondókákkal, dalokkal és táncokkal kápráztatták
el a vendégeket. Mûsoruk végén még egy közös táncra
is invitálták ôket. Igazán megható volt, mikor az idôs
nagymamák és nagypapák a tánc egy eleme révén
átölelték a kicsiket. Valódi örömkönnycseppek csillantak
meg arcaikon. E meghatódás az ovisok által készített
ajándékok (egyedi hûtômágnesek) személyes átadásával
csak tovább fokozódott.
A mûsort Linczenbold Kevin elsô osztályos tanulónk
folytatta. Hihetetlen elôadómûvészi tehetségérôl adott
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tanúbizonyságot ez a kisfiú, mikor egyes-egyedül a
színpad közepére kiült és kotta nélkül vidám alföldi
csárdásokat játszott le nekünk tekerôjén.
Elsô és második osztályos tanulóink egy mesével
kedveskedtek. A farkas és a hét kecskegida története
igazán közel állt a gyerekekhez. Néhányan megcsillantva
színészi tehetségüket, szinte teljesen bele tudták élni
magukat a szerepükbe. A farkast alakító Lajer Máté
gesztusaival és arcmimikájával többször is megnevettette
a közönséget. A mesébe illesztett dalok és játékok,
az egyszerû, ám nagyszerû jelmezek és díszletek még
inkább emelték a mesejáték színvonalát. A szép kiejtéssel
beszélô gyerekek játékát nagy élvezettel nézte mindenki.
A mûvészeti iskola zene tagozatának növendékei
egy nagyon igényesen összeállított zeneblokkal léptek
fel. Szalona Réka és Fritsch Boglárka furulyán, Kulcsár
Dorottya kobzán, Mucsi Boldizsár dobon adtak elô
moldvai táncokat. Az egymásba csengô hangszerek
játéka mozgásra, táncra ösztönözte a hallgatókat. Szinte
nem akadt olyan, kinek keze vagy lába ne járt volna. Az
egyre emelkedô vidámsághoz és jókedvhez az igencsak
csípôs dalszövegek is hozzájárultak.
Két harmadik osztályos tanulónk Tóth Kata és Léderer
Lia - Friedl Hofbauer:Telefonieren - címû versét szinte
színpadra illô jelenetként adták elô. Az egymás beszédét
folyton félreértô, nagyothalló gyerekek mobiltelefonos
társalgása nevetésre késztette a közönséget.
Saját szerzeményükkel lepték meg német vendégeinket
az 5.a osztályos lányok. Kedves, vicces, fülbemászó
daluk szövegét és zenéjét is maguk írták. A tevékrôl szóló
dalt stílusosan arab sejkeknek öltözve osztották meg a
hallgatósággal. Ezzel a produkcióval a lányok nagyfokú
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A vendégek a Mûvészeti Iskola növendékeinek kiállítását is megnézték

kreativitásukról, humorérzékükrôl és jó nyelvtudásukról
adtak mindenki elôtt számot.
Josef Mikonya, magyarországi német nemzetiségi író
és költô egy alkotásával zárult az ünnepi mûsor. „Az öreg
cseresznyefa” címû novelláját Fritsch Boglárka nyolcadik
osztályos tanulónk osztotta meg a jelenlevôkkel. Mikonya
ezen elbeszélését minden sváb ember magáénak
érezheti, hisz a számûzött és a Magyarországon maradt
svábok egyaránt megtapasztalhatták azt a fájdalmat,
melyet családjuk örökségétôl való megfosztás és e

javak szétforgácsolásának látványa okozott számukra.
Nemcsak generációk évtizedes, fáradtságos munkájának
gyümölcse veszett kárba egy politikai döntéssel, hanem
emberek százezreinek életét tették tönkre vele.
Az ünnepi elôadás végén a mûsort adó iskolás gyerekek
egy kis emlékkel kedveskedtek sváb vendégeinknek.
Fehér borítékba zárt fekete filcrajzokat nyújtottak át nekik,
hátoldalukon egy pünkösdi Goethe verssel. A rajzok
mindegyikét Üröm egy-egy jellegzetes épületérôl, illetve
tájáról készítették a Mûvészeti Iskola tanulói.

Látogatást tettek az új Óvodába
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Tóthné Török Mária igazgató köszönti a vendégeket

Méhecske óvodás csoport elôadása

A vendégek képviseletében Andreas Nick megköszönte
a szép mûsort és a kedves ajándékokat. Elismerôen beszélt
a gyerekek nyelvi tudásáról, majd átnyújtotta az iskola
igazgatónôjének a gyerekeknek hozott ajándékokat: egy
mesekönyvet és három eredeti német dalokat, meséket
tartalmazó CD-t.
Az aulában egy kis frissítô várt mindenkit. A kialakuló
kellemes hangulatot a háttérbôl szóló halk sváb zene
tovább erôsítette. Végre sor kerülhetett a kötetlenebb,
személyesebb beszélgetésekre. Az idôs vendégek
barátságosak és nyitottak voltak, látszott rajtuk, hogy

ittlétük örömmel tölti el ôket. Érdekes volt megtapasztalni
azt, mennyire magyarnak érzik ôk magukat: sokan közülük
csak magyarul voltak hajlandók beszélgetni velünk
Az iskola folyosóján kiállított tanulói munkák
megtekintése után csoportosan vonultunk át a Mûvészeti
Iskola épületébe. A képzômûvészeti terembe érve egy
varázslatos világ tárult elénk. Ide rendezték be mûvész
tanáraink a gyerekek ez évi munkáiból összeállított
kiállítást.
A falakon lévô színpompás rajzok és festmények mellett
bábokat, textil állatokat, párnákat, maketteket, tûzzománc

Az iskolában tartott ünnepségen az óvodások és az iskolások németül adták elô mûsorszámaikat
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képeket, agyag tárgyakat és Ytong téglából faragott
szobrokat, képeket láthattunk. A kiállítás megtekintése
alatt zongorajáték szórakoztatta a nézelôdôket. Léderer
Lia és Szalona Réka együtt, Mucsi János Boldizsár pedig
egyedül adott elô egy zongoradarabot.
Innen a templom elôtt álló háborús halottak és
kitelepítettek emlékmûvéhez sétáltunk, ahol egy rövid
megemlékezés után német nemzeti szalaggal díszített
koszorút helyeztek el vendégeink.
Délben az iskola ebédlôjében finom magyaros ebéd
várt minket. Ebéd közben sikerült megbeszélni a jövô

évi látogatás idôpontját is. Vendégeink pünkösd helyett
József Nádor napján jönnek el ismét hozzánk. Ebéd után
Andreas Nick úr megköszönte a látogatók nevében a szíves
fogadást, majd átnyújtotta az óvoda vezetô óvónôjének
és az iskola igazgatónôjének azt a jelképes összeget, amit
a hazalátogató svábok az ürömi óvoda és iskola német
nyelvoktató munkájának segítésére gyûjtöttek össze.
Végül a mielôbbi viszontlátás reményében, további jó
egészséget és kellemes idôtöltést kívánva búcsúztunk el
egymástól.
Az iskola német munkaközössége

Laboda Gábor polgármester köszönti a vendégeket
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Építôanyag forgalmazó és fuvarozó vállalkozás

Konténeres, önrakodós, darus
és billenôplatós autókkal
sóder, homok, termôföld szállítás,
gépi földmunka.

ÉPÍTôANYAG ELADÁS
KEDVEZô ÁRON!
Érdeklôdés és konténer rendelés:

06-30/934-2838
A nyerők technikája!

III., Bécsi út 387.

Cégek, önkormányzatok és egéb közigazgatási
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lizingelési lehetôséget biztosítunk.
Érdeklôdjön e-mail címünkön.

www.erparker.hu

ERPARKER BT. BUDAPEST III., CSILLAGHEGY, ÁRVÁCSKA U. 6.
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Többszázféle szobai és kerti növénnyel
és sok-sok kertészeti kellékkel
várjuk kedves vásárlóinkat !
Virágboltunkban
gyönyörû csokrokat is rendelhet!
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