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Tisztelt Lakótársaim!
Az „Ürömi Tükör” legutóbb megjelent számától eltelt idôszakban történt, - a település életében fontos, a jövôt is befolyásoló eseményekrôl,
döntésekrôl kívánom Lakótársaimat e hírblokk keretében tájékoztatni.

A krumplihordó önkéntesek (szerk.)

• A képviselô-testület döntésének megfelelôen szeptember hó folyamán sor került az ún. „burgonya-hagyma” csomagok eljuttatására a 2009. január 1-jével 59-ik
életévüket betöltött lakótársaink részére. 1200 lakótársunk részesült az önkormányzat támogatás e formájában
a 30 kg-os burgonya, 15 kg hagyma és az Ürömi Tojásfeldolgozó tulajdonosa Arnold Iván úr felajánlásának
köszönhetôen száraztészta természetbeni juttatásban.
Mindenképpen említést kell tennem Strébl Ferenc úrról, aki évek óta jó minôségben és kedvezô áron szerzi
be a nagymennyiségû burgonyt és hagymát.
Ezúttal is köszönetemet fejezem ki Arnold és Strébl
uraknak önzetlen és nemes célt szolgáló hozzáállásukért.
Összegezésképpen talán még érdemes megemlítenem, hogy az 1200 támogatott lakótársunk közül mindössze 3 fô utasította vissza a támogatást, 21 család pedig közétkeztetési célokra ajánlotta fel.

• Korábban már tájékoztattam Lakótársaimat arról, hogy
a képviselô-testület döntött egy új bölcsôde építésérôl, a
beruházás költségeinek finanszírozásáról. Az új önkormányzati létesítmény helye az Üröm, Petôfi S.u.20. szám
alatti 1821 nm-es telken fog felépülni.
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A tervek elkészültek, jelenleg az engedélyezési eljárás
folyik. Az engedélyek birtokában – számításaink szerint
– heteken belül tudjuk indítani a közbeszerzési eljárást
is. Ugyanis a rugalmas és jól összehangolt elôkészítô
munka elengedhetetlen feltétele annak, hogy a tervezett
idôpontra: 2010. szeptemberére, a gyermekintézmény
beruházási munkái befejezôdjenek és a bölcsôdés korú
gyermekek ellátása gondozása megkezdhetô legyen.
Nem kívánom ismételni magam, csak emlékeztetôül megemlítem, hogy 500 nm-es bruttó alapterületû lesz a létesítmény, 40 férôhelyes, de 44 gyermek elhelyezését tudja biztosítani és kb. 12-15 új helyi munkahelyet tudunk teremteni.
• Hosszas hirdetési idô után a Dózsa György út melletti
kéthektáros önkormányzati területbôl 10.000 nm-t sikerült
az önkormányzatnak értékesítenie. A vevô: CBA-Baldauf
Invest Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Kft. Az értékesített 3152 hrsz-ú ingatlanon a közismert CBA modern
üzletlánc részeként fog felépülni egy 3173 nm-es üzlet,
114 parkoló kerül kiépítésre és a terület 30%-a azaz 3000
nm zöldfelület marad.
A képviselô-testület örömmel fogadta ezt az ajánlatot,
mivel Üröm környékén nincs CBA üzlet, tehát olyan kereskedelmi áruház mely teljes egészében Magyarországon
adózna. Mint ismeretes a CBA üzletlánc csak Magyarországon adózik, miután magyar cég.
Az sem elhanyagolandó szempont, hogy az Ürömön
forgalmazott árbevétel után a helyi iparûzési adót is itt
fogja fizetni, tehát hosszú távú bevételre számíthat az önkormányzat.
Továbbá kb. 25-30 új helyi munkahely keletkezik.
Az üzletlánc beruházása részeként kerül kiépítésre az
Úttörô utca sarkától a sportpálya mögött, az élelmiszer
áruház bejáratáig a gyalogjárda, tehát gyalogosan és biztonságosan lesz megközelíthetô az áruház.
• A CBA fölötti megmaradt 9837 nm-es területbôl kb.
1800 nm-es területét nem kívánja értékesíteni az önkormányzat, mivel a képviselô-testület a jelenlegi 360 nmes orvosi rendelô helyett, egy korszerû 610 nm-es orvosi
rendelôt kíván ezen a területen felépíttetni. Felvetôdhet a
kérdés, hogy miért erre a területre tervezi az önkormányzat az új rendelôt? Ez a terület Üröm „mértani” közepe,
tehát Üröm közigazgatási területének középponti része.
Az is tény, hogy máshol nincs lehetôségünk és azt is figyelembe kellett venni a hely kiválasztásánál - mely nem
utolsó szempont -, hogy a beruházás idôtartama alatt végig
az egészségügyi alapellátást, mint szolgáltatást biztosítani
kell, tehát a Doktor utcai rendelônek végig üzemelnie kell,
ezen kívül úgy gondolom, hogy egy új esztétikus épületet
ne rejtsünk el mellékutcában, legyünk büszkék arra, hogy
Ürömnek ezt a beruházást is sikerült megvalósítania.

Mint említettem már, az Úttörô utca sarkától a sportpálya mögött kiépítésre kerülô gyalogosjárda nem csak
az élelmiszer áruház gyalogos és biztonságos megközelítését fogja lehetôvé tenni, hanem az orvosi rendelôét is!
A telek megosztása jelenleg folyamatban van és abban
a stádiumban van a tervezô munkája is, hogy az Ürömön
jelenleg praktizáló házi felnôtt- és gyermekorvosok igényei
is figyelembe vehetôek, mely szerint részt kívánnak venni
a leendô intézmény tervezésében, valamint az egyeztetés
folyamatában.
A magam részérôl is természetesnek és fontosnak tartom
ezt az igényt, hiszen nemcsak építészetileg fontos, hogy
milyen lesz az épület, hanem majd az ott praktizáló orvosok és betegek szempontját is figyelembe kell venni. Tehát
leegyszerûsítve praktikus és esztétikus legyen, kívül-belül.
Az épület engedélyeztetési eljárásának befejezése január végére várható és utána tudjuk indítani a közbeszerzési
eljárást, így a kivitelezési munkák várhatóan 2010. december 31-ig befejezôdhetnek.
A tervezés során keressük azokat az alternatív energiaforrásokat - mint pl. tettük ezt az óvodánál a napkollektorok beépítésével, vagy a tervezett bölcsôde épületénél
tenni szándékozunk - mindezzel gazdaságosabbá tudjuk
majd tenni a mûködtetést, illetve a fenntartást.
Olyan minôségi létesítményt tervezünk, mely külsô
megjelenésében, de belsôleg is esztétikus lesz.
Amennyiben arra kényszerülünk, hogy az orvosi rendelôt
felkeressük - de miután az élet rendje az, hogy életünk során sokszor szorulunk orvosi ellátásra - tehát nem mindegy, hogy milyen környezetben kell ezt a szolgáltatást
igénybe vennünk. Egy kulturált környezet közérzetünket
is pozitívan befolyásolja.
• 2 db forgalomcsillapító küszöb készült el a Gábor
Áron sétányon az ott lakók anyagi finanszírozásában,
amelyet ezúton is megköszönök a támogatóknak. Önkormányzatunk igyekszik a legégetôbb lakossági igényekre
is odafigyelni és lehetôségeihez képest a kezdeményezéseket felkarolni, de anyagi lenhetôségeink nekünk is
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Gábor Áron sétány fekvörendôr
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korlátozottak, ezért is üdvözlendô és köszönetet érdemlô,
hogy egyre több ehhez hasonló kezdeményezéssel és
megvalósítással találkozunk lakótársaim részérôl.

4+1 cm vastagságban 1550 nm-en történt, valamint nemesített padka készítése valósult meg 190 nm-en.

Kormorán utca kandeláberei

Barackos utca

-

Szilva utca (Barackos út végéig)

• A Kormorán és Fagyöngy utcában elkészült 2 db közvilágítási lámpatest, továbbá lakossági igény figyelembevételével még ebben az évben plusz egy oszlop bôvítése
is megtörténik.

Útalapjavítás, erôsítés, kopóréteg készítés 4+1 cm vastagságban 475 nm-en nemesített padkakészítése 190
nm-en történt.

Fagyöngy utca kandelábere

Szílva utca

• Befejezôdtek a SADOVE település-részen a nyár végén megkezdett útépítési munkálatok.
Az útépítéssel érintett utcák voltak:

-

Barackos út (a Tulipán utcától a Szilva utcáig.)

Ezen a szakaszon a korábbi megerôsítés, kátyúzás,
mint utólap alkalmas volt arra, hogy az aszfaltszônyeg terítés megtörténjen. Az utcában 3 db szerelvény szintbe
helyezésére is sor került, az aszfalt kopóréteg készítése
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- Hóvirág utcában szintén útalap-erôsítés, aszfaltterítés 315 nm-en és nemesített padkakészítés készült el.
-

Körte utcában 425 nm-en az útalap-erôsítésen, és

a 4+1 cm aszfaltréteg terítésen kívül, egy szerelvény szintre hozása is megtörtént, továbbá 170 nm-en nemesített
padka készült el 0/20-as kôzúzalékból.

- Hársfa utcában 665 nm-en kopóréteg terítés és
265nm-en nemesített padka-készítés történt.
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és 1 m szélességben aszfaltozás, valamint pótmunka került elkészítésre a Vörösbegy utcai lakók kérésére. Ezzel
elkerüljük, hogy a Rókahegyi útról a Vörösbegy utcára
korábban rendszerint esôzések alkalmával ráhordott hordalék a jövôben ismétlôdjön.
Természetesen igény merült fel arra, hogy szélesebb
útpálya kerüljön kivitelezésre a felújítás során, de miután
ezek az utcák igen keskenyek, nincs jelentôs szembejövô
forgalom, a lakottság is alacsony, így nem volt indokolt
az ó faluban elkészült utcák szélességének megfelelô útpályák kialakítása. Ezen kívül az ófalu igen sûrûn lakott,
tehát ott indokolt volt a régi pálya megtartása és ennek
megfelelô útfelújítás elvégzése.

Hóvirág utca

• A 2010-es útépítési terveinket illetôen már felméréseket végeztünk azokban az utcákban, amelyek állapota
igen rossz. Ezen utcák jelenleg még járhatóak, azonban
a 90-es évek közepén elkészült gáz- és csatorna nyomvonalas létesítmények során a vezetékek építésének vonalában az úttestek megsüllyedtek, illetve kátyúsodtak.
Jelenleg abban az állapotban vannak, amikor a meglévô
útszerkezet maximum útalapként még a felújítás során
felhasználható. Amennyiben késleltetjük ezen utcák felújítását, úgy a késôbbiekben sokkal nagyobb munka és
anyagi ráfordítás szükségeltetik az újjáépítésükhöz.

Körte utca

A munkák tavasszal várhatók, hogy megkezdôdnek.
Ezek az utcák többek közt:

Hársfa utca

- Régi utcában 520 fm-en szegélyépítés 78 köbméter útalap javítás, 2 db szerelvény szintbe helyezése, 780
nm-en kopóréteg terítése, és 260 nm-en padkakészítést
történt.
- Rókahegyi u. - Vörösbegy u. sarkán 22 m hosszan

-

Kert utca felsô része, teljes felújítás
Kert utca alsó része kátyúzás
Kalmár utca teljes felújítás
Patak utca teljes felújítás
Diófa utca teljes felújítás
Radnóti M. utca teljes felújítás
Honvéd utca teljes felújítás
Görgey utca teljes felújítás
Mészégetô felsô szakasz, új útépítés
Asztalos utca teljes felújítás
Szikla köz teljes felújítás
Szikla utca teljes felújítás
Bécs út. 1 szám körüli útszakasz teljes felújítása.

Ezen utcákra 2009. november hónap folyamán a közbeszerzési eljárást megindítjuk, így 2010. márciusában a
kivitelezés megkezdôdhet.
A felsorolt utcák pénzügyi fedezetét a 2010-es költségvetésben tervezzük, és biztosítjuk.
Üröm, 2009. október 21.
Laboda Gábor
polgármester
Régi utca
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„ Kedves jó Nagyszülôk Idôsek napjára
Eljött köszönteni ki-ki unokája.
Szívünk virágait fogadják el mára:
Ezek a virágok : Szeretet és Hála.”

Idôsek Világnapja
2009.
Tisztelettel köszöntöm az idôsebb olvasókat az Idôsek
Világnapja alkalmából.
Október 1-jén ünnepélyesen köszöntöttük az idôseket
az Idôsek Klubjában.
Mint minden évben most is szeretnék beszámolni a
rendezvényrôl.
Ezen a napon koszorút helyeztünk el Dr. Ruszty Klára emléktáblájánál, aki elsôként indítványozta Ürömön és
Pilisborosjenôn intézményünk létesítését.
Az ünnepséget Laboda Gábor polgármester úr nyitotta,
virággal köszöntötte a jelenlévô idôseket és az alkalmat
megragadva beszámolt a község eredményes gazdálkodásáról, a további fejlesztési tervekrôl és a családokat,
idôseket érintô önkormányzati támogatásokról.
Az ünnepségen jelen volt a Szociális bizottság elnöke,
Búzás Katalin képviselôasszony is.
A köszöntôk után az óvodások és iskolások vidám
mûsorral, virággal ajándékozták a jelenlévô „szépkorúakat”. Az idôsek nyugdíjas dalokkal, saját verseikkel, finom
süteményekkel készültek, ezzel is bizonyítva az idôskori
aktivitás lehetôségeit.

Laboda Gábor polgármester koszorút helyezett el Dr. Ruszty Klára
emléktáblájánál

Az ünnepélyt az idôsek tiszteletére feldíszített ebédlôben
megterített asztal köré ülve kötetlen beszélgetéssel zártuk.
Intézményünk az Ady E utca 6. szám alatt található.
Akik még nem ismerik intézményünket nekik szeretnék
tájékoztatást adni szolgáltatásainkról.
Nappali ellátás keretében gondoskodunk azokról az
idôsekrôl, akik napközben egyedül vannak. Biztosítjuk az
étkeztetést és heti egy alkalommal orvosi ellátást.
Programjainkat az idôsek korához, igényeihez igazítjuk.
A munkánk központjában a személyes gondoskodás áll.
Az intézményünkben mûködik Családsegítô szolgálat
és Házi segítségnyújtó szolgálat, továbbá helyet biztosítunk az önszervezôdô csoportoknak /Nosztalgia Klubnak
és az Ürömi Hagyományôrzô Egyesületnek /

Az ünnepség résztvevôi
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Laboda Gábor polgármester és Búzás Katalin önkormányzati képviselô virággal köszöntik az idôseket.

Egy kis versikével szeretném intézményünkbe becsalogatni a közösségbe vágyókat.
Szerzô: E. Isenhour
Ha van valamid, ami jó,
Ami barátaiddal megosztható,
Legyen bár csak egy apróság:
Hozhatja Isten áldását.
Add tovább!
Lehet, hogy csak egy dal, mely vidám,
De segít megharcolni egy-egy csatát.
Lehet, hogy egy könyv, mely érdekes,
Egy kép vagy pillantás, mely kellemes.
Add tovább!

Iskolások ünnepi elôadása

Ne feledd a másik fájdalmát!
Te kell, hogy segítsd az úton tovább.
Egy kedves szó vagy egy mosoly
Áldás lehet a másikon.
Add tovább!
Ha tudsz egy kedves történetet,
Vagy hallottál az utcán jó híreket,
Vagy jó könyvet rejt a szobád,
Mely segít elûzni a másik bánatát,
Add tovább!
Ne légy önzô a szívedben,
De viselkedj a legnemesebben.
Tedd a közösbe kenyered,
Hogy társaid is egyenek.
Add tovább!
Ha Isten meghallgatta imád,
S az égbôl áldást küldött le rád,
Ne tartsd meg csak magadnak,
Míg mások sírnak, jajgatnak.
Add tovább!

Óvodások mûsora

Ezúton szeretnék az Idôsek Klubja dolgozói és a magam
nevében jó egészséget és boldog derûs éveket kívánni az
idôs embereknek.
Szemerei Mihályné
Intézményvezetô
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Nyári
élményeinkrôl
Nagy izgalommal készültünk Cserkeszôlôre, ahol egy
hetet töltöttünk el. A gyógyvíztôl és a kezelésektôl megfiatalodva 2009. június 7-én felléptünk a Nemzetközi Nyugdíjas találkozón. A „Gedeon bácsi” címû dalra egy táncot,
és a „Válogatós legény” címû jelenetet adtuk elô, nagy
sikert aratva. Megjelenésünket díszoklevéllel jutalmazták.
Közös ebéden vettünk részt, ahol fehér asztal mellett ünnepeltük meg a sikeres napot. Totó és Családja osztozott
örömünkben, hisz ô a koreográfusunk.

Az ünnepségünket Laboda Gábor polgármester is megtisztelte

A X. Ürömi Nyári Fesztiválon is felléptünk, Korda
György: Fehér Galamb címû dalára táncoltunk. A tapsból ítélve tetszett a közönségnek. Nagyon jó volt látni,
hogy összefogott a falu apraja nagyja és szívvel lélekkel,
színvonalas programokkal összehozták ezt a csodálatos
három napot. Igaz az Ürömi csárdás szövege: „Ürömön
az ember vén vagy fiatal, ha jókedve támad, hát mulatni
akar”. Köszönet a Szervezôknek, Résztvevôknek és a Támogatóknak! Jövôre ugyanitt!
Júniusban megünnepeltük a névnaposokat és a kerek
születésnaposokat (volt egy 55, négy 65, kettô 70 és egy
75 éves klubtagunk). Jókedvünkrôl ismételten Kaiser Zoltán gondoskodott színvonalas zenéjével. Vendégünk volt
Márton József fesztiváldíjas nótaénekes, Fekete Tóth Marika mûsorvezetô, énekes és Molnár József énekes. Csodálatos elôadásukban magyar nótától az operettig számos
dal elhangzott. Meghívásunknak eleget téve a Polgármester úr is megtisztelt jelenlétével. Tarpai töltött káposztával
és aprósüteményekkel vendégeltük meg ôket.
Augusztusban részt vettünk a Berekfürdôn megrendezett háromnapos országos nyugdíjas találkozón, ahol
mûsorunkat ismételten elôadtuk.
Szeptemberben az éves kirándulásunkra Eger és környékét tûztük ki célul, megnéztük egri várat és a Bazilikát.
Szilvásváradon finom pisztrángot ebédeltünk, kisvasúttal
mentünk a Szalajka völgyébe, a visszautat gyalog tettük
meg. Csodálatos tájakon barangoltunk, láttuk a gyönyörû
fátyol vízesést, és a pisztrángtelepet. Hazafelé egy egri
pincében finom bort kóstoltunk.
Reméljük jövôre is hasonló kellemes kirándulást tudunk
szervezni „Ismerd meg hazád” mozgalmunk keretében!

Fellépés a X. Nyári Fesztiválon

Csoportkép a fellépô mûvészekkel

Ürömi Hagyományôrzô Egyesület
Fehér Istvánné elnök
Kaiser Mihály és zenekara biztosította a zenét
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Kertápolás az iskolában
2009 október 10-én - bár tanítás nem volt - az iskola udvarán mégis sok gyermekkel és szülôvel találkozhatott, aki
arra járt. A szép, hosszú ôsznek is köszönhetôen az iskola 2.a osztályos tanulói és szüleik elhatározták, hogy az iskola belsô udvarán található megemelt kôvirágágyást kitisztítják és növényekkel telepítik be. Öröm volt nézni a sok kis
szorgoskezû gyermeket, akik lelkesen gazoltak, kapáltak, ültették saját kis palántáikat. A közel 100 palántát a szülôk
maguk finanszírozták. A végeredmény az udvaron látható. Kevés idô és pénz ráfordításával, szép, hasznos és maradandó alkotható, amelyben mindenki gyönyörködhet és örömét lelheti. Reméljük, kezdeményezésünk inspirálja a többi
osztályközösséget is arra, hogy iskolánk környezetét rendezettebbé és ápoltabbá tegye.
Vidákovitsné Szakál Patricia
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Nyári tábor
Egy napon még a nyári szünet elôtt, a gyerekek
által imádott Berta néni és Annus néni tábort hirdetett. Mindenki lelkesen fogadta a hírt. Jelentkeztek
is szép számmal, így mindkét tervezett idôpontban
beindulhattak a foglalkozások. Reggelente vidáman gyülekeztek a gyerekek a mûvészeti iskolánál.
Több korosztály gyûlt össze, az egész kicsiktôl a
felsôsökig.
A foglalkozásokon egy gyermekdalhoz kapcsolódóan
készítettek rajzokat és papírmaséból készült bábúkat a
résztvevôk. Kiváló munkák születtek, a gyerekek lelkesedése a forróság ellenére se csökkent. A délelôtti órák
gyorsan teltek, majd a finom ebéd után, amit a közeli étteremben fogyasztottak el, egy kis pihenôt beiktatva, folytatódott a délutáni tevékenykedés.
Lehetôséget kaptak, különbözô hangszerek megismerésére és kánonban való éneklésre is.
A második alkalommal a tûzzománc technikát alkalmazva készültek szebbnél szebb remekmûvek. A gyerekek nagy örömére minden munkát hazavihettek és azóta
is büszkén, mutatják minden vendégnek. Reméljük jövôre
is lehetôségük lesz, a tanároknak a tábor megszervezésére és lebonyolítására. Köszönjük türelmüket és szeretetüket, amit a gyerekek irányába nap, mint nap adnak.
Szülôk
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Kedves Szülôk,
Felhívás
Kedves Óvodások!

A József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 2010. április 23-án egésznapos program keretében ünnepli az intézmény
A József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Mûvé- névadójának a 10. évfordulóját. E nagyszabású isszetoktatási Intézmény a 2009/2010-es tanévben kolai rendezvény keretén belül tervezünk:
szeretettel várja minden nagycsoportos óvodás • régi diákok osztálytalálkozóit;
szüleit és hozzátartozóit, valamint a jövô tanévben • fényképkiállítást az elmúlt évtizedek eseményeibôl;
elsô osztályba beiratkozó gyerekeket a következô • egykori tanárok találkozóját;
• emlékezetes események felidézését.
nyílt programjain:
1., 2009. november 9-13 között: Márton napi ünnepség
- november 11. szerda 18.00:
Lámpás felvonulás az ürömi óvodásokkal
- november 13. péntek 09.00-10.00:
Nemzetiségi Nap az iskolában
2009. december 11. péntek 14.00:
Karácsonyi vásár az iskola tornatermében
2009. december 18. péntek 18.00:
Karácsonyi koncert az iskola tornatermében
2010. február 6. péntek 15.00- 17.00:
Farsang (alsó tagozat) az iskola tornatermében
2010. február 7. szombat 19.00-03.00:
Szülôk-pedagógusok jótékonysági bálja
(csak felnôttek részére)
2010. április 23: József Nádor Napok (Névadói ünnepség)

Tisztelettel megkérünk minden olyan ürömi lakost, aki
az elmúlt 10-20-30 …stb. év iskolai eseményeirôl dokumentumokkal (fényképek, igazolványok, tablóképek, bizonyítványok, egyéb érdekes tárgyak..stb.) rendelkezik,
vagy felejthetetlen történeteit, iskolánkhoz kapcsolódó
eseményeket felidézô emlékeit örömmel megosztaná közösségünkkel. Ezeket a tárgyi és írásos anyagokat egy
kiállítás keretében szeretnénk rendszerezett formában településünk lakói és iskolánk tanulói elé tárni.
Ennek érdekében kérjük Önöket, telefonon, E-mailen vagy személyesen keressék fel a rendezvény
szervezôit intézményünkben:
Telefon: 06-20-2898054
E-mail: titkarsag@jozsefn-urom.sulinet.hu
Cím: 2096. Üröm Iskola utca 3.
				
Tóthné Török Mária
intézményvezetô

Népi szólások:
Milyen lesz az idô?

2010. május 28. péntek 14.00-19.00:
Gyerek és Családi nap az iskola udvarán
2010. március 24. szerda Nyílt tanítási órák látogathatók:
08.00-08.45: az alsó tagozaton és a 4. a osztályban
09.00-09.45: a felsô tagozaton és a 4. b osztályban
A fenti idôpontokban szabadon meglátogathatnak minket, betekinthetnek iskolánk életébe. Szívesen válaszolunk kérdéseikre, szükség esetén jó tanácsokkal látjuk el
a leendô elsô osztályosok szüleit.

November
1. Ha Mindenszentekkor levágott bükkfa ága nedves,
kemény tél jô. Ha száraz, akkor nedves lesz a tél.
11. Ha Márton-napi lúd mellcsontja véres, akkor nagyon hideg, ha fehér, akkor havas, ha fekete, akkor esôs lesz a tél.
25. Amilyen Katalin, olyan a január, amilyen a következô
nap, olyan a február.
30. Fehér András rossz év, víg András víg év.

December
1. Oszkár napi éles szél négy heti széllel jár
Hívunk, várunk mindenkit!
21. Disznós Tamással kemény hideg jár.
az intézmény pedagógusai és tanulói 24. Ha Karácsony éjjelén észak felôl fúj a szél, akkor jó
lesz az esztendô.
26. István napi napsugár drágaságot hoz.
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2009/2010. tanév
ökoprogramjairól

Október:
•

A tanév fô pedagógiai célkitûzései, feladatai:
•
Iskolánk 2007. szeptemberétôl viselheti a kitüntetô
„ökoiskola” címet. Az ökoiskolák kritériumrendszerében
megfogalmazott elvárásoknak immár a harmadik tanévben kell megfelelnünk. Éves munkatervünkben helyet
kapnak a már hagyománnyal rendelkezô programjaink,
és új hagyományokat is szeretnénk teremteni. Iskolánk
erre a tanévre támogatást nyert a Pest Megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány pályázatán. Ennek segítségével színesebbé, ösztönzôbbé tehetjük programjainkat.
Ebben a tanévben is kiemelkedô hangsúlyt kap a környezeti nevelés. A környezetvédelem feladatait az általános iskolás korosztályhoz közel szeretnénk hozni, hogy
érezhetôvé váljon számukra a felelôsség kérdése.
Célunk elôsegíteni a környezettudatos magatartás és
életvitel kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvô
nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elôsegítve az élô természet
fennmaradását és a társadalmak fenntarthatóságát.
Öko-faliújságunkon idén is nyomon követhetôk lesznek
programjaink, nemcsak a gyerekek, de a szülôk számára
is.

•

November:
•

•

•
•
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A „szabadulás a labdától” sportprogramon vehetnek részt az osztályok.

Január:
•
•

Kidobós sportversenyeket rendezünk az alsó tagozatosok részvételével.
Januártól az alsó tagozatos diákok minden nap
kapnak egy almát, ezzel is segítve az egészséges táplálkozásukat. Egy októberi pályázat adott
lehetôséget, hogy a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával ingyen almát
kapjunk Mórahalomról.

Február:
•

Tervezett programjaink:
Szeptember:

Állatok világnapja: tematikus nap volt, lehetôség
szerint minden tanítási órán szóba kerültek az állatok. Az osztályok plakátokon mutatták be kedvenceiket a társaiknak. Délután 3. és 4. osztályos
tanulókból álló csapatok vettek részt egy „állatian
jó vetélkedôn”. Erre a programra a pilisborosjenôi
általános iskolából is várunk vendégcsapatokat.
Az érdeklôdô tanulókkal ellátogattunk a Csodák
Palotájába. A költségek mérsékléséhez pályázaton nyert pénzt tudtunk felhasználni.
ôszi papírgyûjtés tartunk új szabályokkal.

Folytatódnak az évfolyamok osztályai közötti barátságos sportmérkôzések. Ebben a hónapban
a felsô tagozatos tanulók mutathatják meg ügyességüket.

Március:

Ebben a hónapban egy szabadon választott
osztályfônöki órán a tanulók átismételték az iskolai
szelektív hulladékgyûjtésrôl tanultakat. Újra meghirdetjük az üdítôs kupakok és a használt elemek
gyûjtését is. Az iskolák közötti gyûjtô versenyben
szeretnénk hasonlóan szép eredményt elérni, mint
az elmúlt tanévekben. Az osztályfônökök a gyerekekkel és a szülôkkel is ismertették az iskolai
papírgyûjtés új szabályait.
A Környezetvédelmi Bizottsággal együttmûködve
megtartottuk az elsô Ürömi Kerékpáros Napot.
ôszi
futóversenyt
rendeztünk Üröm és
Pilisborosjenô között, ahogy már az elôzô években
is tettük.

•

A víz világnapja: tematikus nap, lehetôség szerint
minden órán szóba kerül a víz. Lehetôséget kapnak
a tanulók egyéni felkészülésre, kiselôadások tartására. Délután egy szabadon választható természettudományos program keretében ismerkedhetnek
meg a gyereke a víz tulajdonságaival.

Április:
•

•

A Föld napja: Az alsó tagozatosok a tanösvényre
kirándulnak, a felsô tagozatosok pedig a tavaszi
falutakarításban vállalnak aktív részvételt.
József Nádor napi programsorozat
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•

Madarak és fák napja alkalmából reggel egy totó
kérdésein mérhetik le a tanulók a tájékozottságukat. Délután az érdeklôdôk énekversenyen mérhetik össze tehetségüket. Egyetlen kikötés, hogy a
dalukban szerepeljen valamilyen madár.

Június: ÖKO-hét
•
•
•
•
•

Környezetvédelmi világnap: ÖKO-hét megnyitása
Osztálykirándulások
Kutyás bemutató
Papírgyûjtés
Osztályon belüli „legeredményesebb hetes” verseny eredményének kihirdetése

Közmeghallgatás
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete
2009. november 18.-án 16.00 órakor - képviselôtestületi ülés keretében – KÖZMEGHALLGATÁST
tart, amelyre minden érdeklôdôt meghívunk.

A közmeghallgatás helye:
Polgármesteri Hivatal tanácsterme
(2096 Üröm, Iskola u.10.)

Szelektív hulladékgyûjtés:

A közérdekû kérdések elôtt a testület tájékoztatást
ad a 2008. évi gazdálkodása eredményérôl, a 2009.
évi költségvetésrôl, a megvalósítás helyzetérôl, és az
adóbevételek alakulásáról.

A 2009/2010. tanév során folytatjuk a használt elemek,
üdítôs kupakok, üveg, mûanyag és papír hulladékok szelektív gyûjtését.
Kádiné Pénzes Mária
iskolai ökokoordinátor

Üröm, 2009. október hó
							
Üröm Község Önkormányzat
Képviselô-testülete

Megelôzô védelem az H1N1 ellen
Legfontosabb az egészségünk védelme, fôképp gyermekeink egészségvédelme. Közeleg egy új, ismeretlen járvány - H1N1-, amely tömeges megbetegedéseket okozhat, fôként az iskolákban, óvodákban. Ennek
elkerülése érdekében - elôrelátóan - úgy döntött az
ürömi önkormányzat, hogy minden osztályterembe
és mosdóhelyiségbe elhelyeztet kézmosó folyadékot
tartalmazó készülékeket. Ezeket a készülékeket még
nyáron, az iskolakezdésre felszereltették és utántöltô
fertôtlenitôszerrôl is gondoskodtak.
Az önkormányzat a legfontosabb feladatnak a
megelôzést tartotta: a kézmosók gyakori használatával
csökkenthetô a gyermekek fertôzôdése.
A kézmosók használatához a gyerekek hamar hozzászoktak, elfogadták és használják, hiszen mindez az ô
érdekükben történik.
Reméljük, hogy az idei influenzaszezonban nem történik
majd tömeges megbetegedés az iskolában.
Tóthné Török Mária
igazgató
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Ôszi zöldhulladék
elszállítás
Az idei évben is megszervezésre kerül a településen az

ingyenes ôszi zöldhulladék elszállítás.

November 12-én csütörtökön
a lakosság által zsákokban összegyujtött falevelet ,
kerti nyesedéket a Saubermacher-Bicske Kft. összegyujti
és elszállítja a településrôl. Az akció keretében csak a
lakosság által bezsákolt, szállításra alkalmassá tett kertben keletkezett zöldhulladékot - nyesedéket, leveleket,
stb. - szállítanak el a RUMPOLD Kft. szakemberei. Kérek mindenkit, hogy az elszállítás napjáig keletkezô kerti
hulladékot tárolni szíveskedjék, és mellôzze annak
égetését.
Kérünk mindenkit , hogy legyen szíves mellôzni
az avar égetését az elszállításig, hiszen az zavarhatja lakótársainkat!

Veszélyeshulladék gyûjtés
Ürömön két év óta minden ôsszel megrendezésre
kerül a lakossági veszélyes-hulladék gyûjtés . A korábbi
évek tapasztalatait figyelembe véve illetve a lakossági igényekre tekintettel az önkormányzat az ide évben is megrendezi az
INGYENES VESZÉLYES-HULLADÉK GYÛJTÉSi
AKCIÓT.

Az akció idôpontja : 2009. November 14. /szombat/
Helyszínei :
Önkormányzat elôtti tér
8:00-10:30
Kosztyu Zoltán telepe
11:00-13:30.
Az átvételre és elszállításra kerülô anyagok jegyzéke :
OLDÓSZEREK, HIGÍTÓK	EWC-szám:		
NÖVÉNYVÉDÔSZER MARADÉKOK			
FESTÉKEK, TINTÁK RAGASZTÓK, GYANTÁK		
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FÉNYCSÖVEK					
HIGANYTARTALMÚ HULLADÉKOK			
SAVAK					
LÚGOK					
ELHASZNÁLT ÉTOLAJ, ZSÍR			
SZÁRAZELEMEK					
GÉPJÁRMÛ AKKUMULÁTOR			
ELEKTRONIKAI HULLADÉK				
EGYÉB MOTOR-, HAJTÓMû- ÉS KENÔOLAJ		
LEJÁRT SZAVATOSSÁGÚ GYÓGYSZER		
VESZÉLYES ANYAGGAL SZENNNYEZETT
ÜRES GÖNGYÖLEG				

200121
200121
200114
200115
200126
200133
200133
200135
130208
200131
150110

Kérek minden ürömi lakost, hogy éljen az ingyenes elszállítás lehetôségével és a háztartásban felhalmozódott veszélyes-hulladékot az átvételi helyszíneken leadni szíveskedjék!
Vidákovits Tibor
Környezetvédelmi és Településfejlesztési
Bizottság elnöke

Szelektív
hulladékgyûjtés
Szeptemberben az Önkormányzat a településen a
Saubermacher-Bicske Kft -vel közösen , bevezette a
“Házhoz menô Szelektív Hulladékgyûjtés” szolgáltatását.
A szervezett elszállításban mindazok vehetnek részt, akik
szerzôdéses kapcsolatban állnak a Saubermacher-Bicske
Kft-vel /korábban Rumpold - Bicske Kft./, és átvették az
ingyenes zsákokat vagy megvásárolják az elszállításra hivatott “sárga zsákot” ./ A zsákok megvásárolhatóak a Rókahegyi CBA-ban (Rókahegyi út); Kiss ABC-ben (Kossuth
Lajos u. 4); Táborföldi Delikát-ban ( Ürömi út 30/c)./ A sárga zsákban gyûjtött szelektív hulladékot , minden hónap
utolsó szerdáján szállítják el a településrôl , míg az összekötegelt papír a hó elsô szerdáján kerül összegyujtésre.
Azon lakosok számára, akik még nem vették át ingyenes “sárga gyûjtôzsákjaikat”, az önkormányzat
lehetôséget biztosít, hogy hétfôtôl csütörtökig 7:30 17:00 óra között, illetve pénteken 7:30 - 12:30 óra között
az Ügyfélszolgálati irodán átvegyék azokat.

200113
200119
200127
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Téli kertgondozás
Jégpáncél, zúzmara és egyéb téli veszedelmek ellen
Bármilyen szépek is a hófehér zúzmarakristályok, a növények számára nagyon veszélyesen, mert súlyuk alatt az
ágak is letörhetnek. Legveszedelmesebb azonban a fák
és bokrok ágain kialakuló jégpáncél. Az ónos esô sokszor
tetemes súlyú jégréteggel vonja be a fák és bokrok ágait,
vesszôit, amelyek a nagy terhelés következtében meghajlanak, lerepednek. A jégpáncél légmentesen vonja be a
növényeket, amelyek, télen is- ha kisebb mértékben is lélegeznek. A kegajtívabban lélegzô rügyek a jégbevonat
alatt nem jutnak oxigénhez megfulladnak, elpusztulnak.

Ha a jégbevonat egy napnál tovább tart, akkor óvatosan le kell veregetni az ágakról. (Hasonlóképpen a zúzmarát és a vastag, súlyos hóleplet is.) Erre a célra legalkalmasabb szerszám egy cirokseprû, amellyel az ágak
megsebesítése nélkül a havat, a jég- és zúzmarabevonatot eltávolíthatjuk.
A fenyôfélék, örökzölt tûleveleikkel a tél folyamán is
lélegeznek és asszimilálnak, vagyis vizet fogyasztanak.
Minthogy a fagyos talajból a fenyôk gyökerei nem képesek vizet felvenni, ezért gyakrabban szenvednek a szárazságtól, mint a hidegtôl. A fenyôket és az egyéb örökzöld fákat és bokrokat tehát fagymentes idôben télen
szükséges egy-két alkalommal alaposan megöntözni.
(szerk.)

Márton-napi
libasültek
Szent Márton a középkor egyik legnépszerûbb szentje
volt, kultusza hazánkban is virágzott.
A Dunántúlon általában ezen a napon vágták le a libákat és kóstolták meg hozzá az újbort.
Két könnyen elkészíthetô, ízletes libaételt ajánlunk e
neves napra.
Jó étvágyat kívánunk! (szerk.)

Ludaskása

Töltött libanyak

Hozzávalók: 2 liba aprólékja, 20 dkg vegyes zöldség,
30 dkg rizs, 5 dkg zeller, 10 dkg. gomba, 1 kis fej vöröshagyma, 8 dkg zsír, 2 g törött bors, 1 csomó zöldpetrezselyem, 3 dkg só

Hozzávalók: 1 tejben megáztatott zsemle, 1 tojás, 1 kis

Az aprólékot feldaraboljuk. A zúzát kétfelé vágjuk. Kb.
egy liter vízben feltesszük fôni. Közben a zöldséget megtisztítjuk, és hasábokra vágjuk. Ha a hús félig megpuhult,
hozzáadjuk. A zsírt egy lábasban felmelegítjük, hozzáadjuk
a finomra vágott hagymát, és üvegesre pároljuk, hozzáadjuk a gombát, a finomra felvágott zöldpetrezselymet és
a rizst. A rizst nem szabad pirítani! Fölengedjük a közben
megpuhult aprólék levével. Megsózzuk, és amint felforrt,
takaréklángon, fedô alatt, puhára pároljuk. A megpuhult
rizst óvatosan összekeverjük az aprólékkal, meghintjük
törött borssal. Tálaláskor reszelt sajttal is megszórhatjuk.

A fôtt libanyakról lehúzzuk a bôrét. Ezt a bôrt
töltjük a következô töltelékkel:

fej hagyma, petrezselyem, majoránna, egy kevés fôtt
zöltség, a nyakról lefejtett hús, 2 evôkanál zsír vagy olaj,
só, bors.

A zsemlét kicsavarjuk, összemorzsoljuk, hozzáadjuk a tojást, majd a húst és a zöldségféléket darálva, az
egy evôkanál zsírban vagy olajban pirított hagymát, a
fûszereket és összekeverjük. A libanyak egyik végét zsineggel szorosan összekötözzük, betöltjük a tölteléket,
bekötjük a másik végét. Forró olajban megforgatjuk, és a
sütôben pirosra sütjük.

IX.-X.-XI. hó
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Ürömi Tükör
Polgárörség

POLGÁRÔRSÉGI
HÍREK

zetekkel. Az önkormányzat kifejezetten pozitívan áll munkánkhoz, támogatásuk nélkül ezt a munkát nem is lehetne
elvégezni.

Hét év után leköszönt Ollé Kálmán az ürömi
Hegyvidék Polgárôr Egyesület elnöki posztjáról. Az
egyesület közgyûlése többségi szavazással Sajti
Miklóst választotta új elnökévé június 1. hatál�lyal. Ez alkalommal beszélgettünk az új elnökkel a
polgárôrség céljairól, feladatairól és problémáiról.

SM: Technikai értelemben stabil – ez alatt azt értem,
hogy könyvelésünk naprakész, beszámolóinkat határidôre
elkészítjük. Anyagi értelemben azonban vannak gondjaink. Mint egyesület kizárólag adományokból tartjuk fenn
magunkat. Jelenleg fô bevételi forrásunk az Önkormányzat éves hozzájárulása, de ez hozzávetôlegesen másfél
millió forinttal kevesebb, mint amire szükségünk lenne.
Tagjainknak a szolgálat ellátásához ruházatra, felszerelésre van szüksége, szolgálati autónk javítása és üzemanyaggal való ellátása sem kevés pénz. Vannak elképzeléseink a lakosságot célzó közbiztonsági és egyéb érdekes programok megvalósítására, de errôl jelenleg csak
álmodni tudunk.

R: Ha már a támogatásról van szó, gondolom ehhez a
munkához is szükségük van forrásokra. Milyen állapotban van a gazdálkodásuk?

Riporter: Van-e értelme településünkön polgárôrség
mûködtetésének?
Sajti Miklós: Ha röviden kellene válaszolnom akkor
azt mondanám, bárcsak ne lenne szükség. Üröm egy biztonságos hely ahol sok pest megyei településhez képest
öröm élni, de sajnos nálunk is történnek sajnálatos események. Ezek jelentôs része elkerülhetô lenne az egymásra való odafigyeléssel. Tapasztalatom szerint azonban az
emberek jelentôs része úgy gondolja, hogy a baj vele sosem történhet meg, ezért nehéz összefogásra bírni még
saját szomszédjainkat is. Vannak olyanok, akik ebbe nem
törôdnek bele és saját szabadidejüket feláldozva tesznek
a biztonságért. Amikor csatlakoztam hozzájuk számomra is döbbenetes volt, hogy hétköznapi emberek ennyire
szívükön viselik a település érdekét. Büszke vagyok egyesületünk minden tagjára, mert komoly önfeláldozást jelent
havonta több órát éjszaka járôrözéssel tölteni.
R: Mibôl áll munkájuk?
SM: Alapszabályunk szerint elsôsorban éjszakai közbiztonsági figyelô járôr szolgálatot teljesítünk, de rendezvények esetén forgalomirányítási feladatokat is ellátunk.
Ezen kívül természet- és környezetvédelmi tevékenységet is végzünk, sajnos ez utóbbi leginkább a gyújtogatások miatt kialakuló erdôtüzek oltását jelenti. De figyelünk
az illegális szemétlerakókra és az illuminált állapotban
közlekedô gyalogosokra is. Kerestünk már eltûnt gyermeket, valamint öngyilkossággal fenyegetô ember felkutatásában is segédkeztünk.
R: Ezt mind önállóan a Polgárôrség végzi?
SM: Természetesen nem. Szoros – és azt kell,
mondjam kiváló – együttmûködésünk van az Ürömi és
Pilisborosjenôi körzeti megbízottakkal, a tûzoltósággal, a
Piliscsabai rendôrôrssel, valamint más helyi civil szerve-
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R: Mit sikerült elérni az elmúlt pár hónap alatt?
SM: Egyedül semmit. Mint minden szervezetben, nálunk is vannak aktívabb és passzívabb tagok. Nagyon sok
segítséget kaptam a két szervezô titkárunktól, elôdömtôl,
és több – általam félig viccesen „alelnöknek” titulát – tagunktól. De, hogy konkrétumokról is beszéljük: elkészült a
www.uromipolgarorseg.hu címen található honlapunk ahol
jó tanácsokkal segítünk elkerülni a bajt és adószámunk és
bankszámla számunk is megtalálható melyre örömmel fogadunk adományokat. 24 órás ügyeleti telefonszolgálatot
szerveztünk így perceken belül a helyszínen tudunk segítséget nyújtani ha szükséges. Több rendezvény sikeres lebonyolításában részt vettünk, az Ürömi Nyári Fesztiválon
végzett munkánkra különösen büszke vagyok.
R: Mit vár ennek a cikknek a megjelenésétôl?
SM: Szeretem a nyílt, egyenes beszédet. Három dologra van égetô szükségünk: Figyeljünk oda jobban egymásra! Ha megszólal egy riasztó, akkor nézzünk ki mi a
baj. Ha azt látják, hogy Ürömön az emberek törôdnek
egymással akkor a bûnözök keresnek inkább más települést áldatlan tevékenységük elvégzésére. Szükségünk
lenne tagokra is, hiszen ha sûríteni tudjuk a járôrözést az
a sikerességünket – és végeredményben a településünk
biztonságát – növeli. És végül arra amire Napóleonnak is
szüksége volt: pénz, pénz, pénz! Már havi egy-két ezer
forintos támogatás is sokat jelent.
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További jó munkát kívánunk!

Ürömi Tükör
Közhasznúsági jelentés
Az Üröm Öröm Néptáncmûhely Alapítvány
Székhely:2096 Üröm, Rákóczi u. 82.
Adószám: 18688227-1-13
Közhasznúsági végzés: 2000.március
8.Ptk. 1959.évi IV.tvk.
2008. évi
• Egyszerûsített beszámoló mérlege
• Tárgyi eszközök
• Követelések
• Pénzeszközök
• Aktív idôbeli elhatárolások
Eszközök összesen:

•
•
•
•
•

Jegyzett tôke
Tôkeváltozás
Tárgyévi eredmény
Rövid lejáratú kötelezettség
Passzív idôbeli elhatárolás
Források összesen:

és a hagyományok ápolása, megôrzése. Táborozások és
egyéb, költségekkel járó programok alkalmával a szociálisan rászorulókat alapítványunk anyagilag támogatja. A
néptánc oktatáson kívül fellépünk falunk és a környezô települések rendezvényein, két nagyszabású fesztivál teljes
lebonyolítását végezzük.
2008-ban történt események és rendezvények, melyek szervezôi, résztvevôi voltunk:

279
460
2.453
0
3.192
20
2.461
- 657
768
600
3.192

Február
		
		

- Borosgazdák bálján fellépés
- József Nádor Ált. és Mûvészeti Isk.
farsang és félévzáró elôadás

Március
		

- A Hagyományôrzô Egyesület 			
Tavaszköszöntô programjá fellépés

Április
		
		
		
		

- Gyermek Népzenei és Néptánc Fesztivál
(szervezés, lebonyolítás) több mint 500 		
gyermek résztvevô
- Pilisszentiváni fellépés		
- Szent György Nap (szervezésben segítés)

Május
		
		
		
		

- Majális Május fa állítás (szervezés)
- Törökszentmiklóson fellépés
(Nagy Csillag, Botladozók)
- Kerekes Majális: Pilisborosjenôn fellépés 		
(Búzavirág, Kis Csillag, Nagy Csillag)

Június
		
		
		
		
		

- József Nádor Ált. és Mûvészeti Isk. évzáró
elôadása, fellépés
- IX. Ürömi Nyári Fesztivál
(teljes megszervezés, lebonyolítás) nézôk 		
létszáma kb.:5000 fô, és 600 fellépô
- Vörösmarty téren fellépés
- egy hetes Márokpapi néptánc és 			
kézmûves tábor (szervezés, lebonyolítás)

Szeptember
		
		
		
		
		

- Hagyományôrzô Egyesület Szüreti
Mulatság programján fellépés
(Búzavirág, Kis Csillag, Nagy Csillag)
- Egy hetes tanulmányút, tánctanulás 		
Gyimesközéplokon (Nagy Csillag,
Botladozók)

Október

- Vöröskeresztesek bálja (fellépés)

November

- Márton napi lámpás felvonulás (résztvevôk)

December
		

- Mikulást váró játszóház és táncház
lebonyolítása

Egyszerûsített beszámoló eredmény levezetése

•

Összes bevétel
- Értékesítés árbevétele
- Központi költségvetéstôl
- Helyi önkormányzattól
- Egyéb bevételek
- Pénzügyi mûveletek bevétele

Anyagjellegû ráfordítások
Személy jellegû ráfordítások
Értékcsökkenés
Egyéb ráfordítás
Összes ráfordítás
Adózás elôtti eredmény
Fizetendô társasági adó
Jóváhagyott osztalék
Tárgyévi eredmény

26.200
5.520
7.999
8.500
4.147
34
17.147
9.389
321
0
26.857
- 657
0
0
- 657

Közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója:
Az Ürömi Öröm Néptáncmûhely Alapítvány a 2008-as
évben az Alapszabályban lefektetett célkitûzéseit szem
elôtt tartva végezte munkáját.
Az Alapítvány mindennapi munkájában az oktatás és
ismeretterjesztés alaptevékenységnek számít. Jelenleg a
néptáncegyüttesben a néptáncoktatás nyolc csoportban,
(az óvodás kortól a felnôtt korig), a balett oktatás két csoportban folyik.
Alapítványunk célja az Ürömi öröm Néptánccsoport
mûködésének hatékony segítése, azaz elôadásainak,
táncmûsorainak, fesztiváljainak, néptánc táborainak
szervezéséhez és lebonyolításához szükséges anyagi és
egyéb eszközök biztosításának elôsegítése, a népi kultúra

Tokai Tibor			
az Alapítvány elnöke		
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Szilvási Károly
az Alapítvány képviselôje
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Ürömi Tükör
Közösségi ház

A KÖZÖSSÉGI HÁZ

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

Legkisebbeknek:

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

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

CSIRI- BIRI TORNA - IDôPONT VÁLTOZÁS !
A játékos mozgásfejlesztô foglalkozás szeptembertôl
szerdai napokon 9-10 órakor lesz.
Kezdés: szeptember 2.

Minden korosztálynak:
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.
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AEROKAI-DO

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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Ürömi Tükör
Rendeletek
Üröm Község Önkormányzat Képviselôtestületének 13/2009 (IX. 25)Kt. számú rendelet a
36/2008 (XII. 15.) Kt. számú rendelet módosítására
az általa fenntartott intézményekben a 2009. évben
fizetendô térítési díjakról

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete a Közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX tv.
115. § (3) bekezdésében, továbbá a 121. § (1) bekezdésének 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján a
2009. évre vonatkozóan az általa fenntartott intézményekben fizetendô térítési díjakról az alábbi rendeletet
alkotott rendeletét az év közbeni Áfa törvény változása
miatt az alábbiak szerint módosítja.
1.§
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben az ellátást igénybe
vevôkre, illetve az intézményben foglalkoztatott és az
étkezési lehetôséget igénybe vevô személyekre.
2.§
A Képviselô-testület az általa fenntartott intézményekben
az alkalmazandó napi élelmezési nyersanyagköltségeket,
illetve a fizetendô étkezési térítési díjakat a következôk
szerint módosítja, illetve állapítja meg a 2009. évre

Intézmény
József Nádor
Tízórai 		
Ebéd 		
Uzsonna
Összesen

3.§
Az alkalmazottak étkezési térítési díja az önkormányzat
által fenntartott intézményekben:
a.)
Napi egyszeri étkezés (ebéd) 590 Ft/fô /nap.
b.)
Az a.) pont a József Nádor Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményre nem vonatkozik,
ott a felnôtt étkezés (ebéd) 435 Ft/fô/nap
a diétás ebéd 446 Ft/fô/nap
c.)
Étkezésre kötelezettek napi háromszori étkezési
díja: 460 Ft/fô/nap
d.)
Vendégétkeztetés: 530 Ft/ebéd
e.)
Vendégétkeztetés az Öregek Napközi Otthonában
630 Ft/ebéd.
4.§
Záró rendelkezések
1.)
A rendelet a kihirdetésének a napján lép hatályba
2.)
A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.
Üröm, 2009. szeptember 24.
Laboda Gábor 				
Polgármester 				

Dr Balogh Szilvia
jegyzô

Záradék:
Kifüggesztve és kihirdetve:
Üröm, 2009. szeptember hó 25.nap 				
Dr Balogh Szilvia
							
jegyzô

Ft/fô/nap
Áfa
Fizetendô térítési díj
Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
72		
18		
90
317		
79		
396
76		
19		
95
465		
116		
581

Napraforgó Óvoda
Tízórai 		
64		
Uzsonna
92		
Ebéd 		
268		
Összesen
424		

16		
23		
67		
106		

80
115
335
530

Öregek Napközi Otthona
Reggeli
124		
Ebéd 		
392		
Összesen
516		

31		
98		
129		

155
490
645

Házi segítségnyújtás
		
300				
Összesen
300				

300
300
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Ürömi Tükör
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
Polgárôrség 0-24
ügyelet: 06-30-621-06-15
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. november
01. Dr. Fehér Eszter
02. Dr. Fehér Eszter
03. Dr. Horti Szilvia
04. Dr. Fehér Eszter
05. Dr. Gaál Gabriella
06. Dr. Gelencsér Tamás
07. Dr. Kovács Levente
08. Dr. Kovács Levente
09. Dr. Fehér Eszter
10. Dr. Horti Szilvia
Hétfô:

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

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

8-tól 12 óráig
Dr. Fehér Eszter
16-tól 19 óráig
Dr. Horti Szilvia
Üröm, Orvosi rendelô
tel.: 350-224
12-tól 18 óráig
Dr. Kovács Levente
Pilisborosjenö, Orvosi rendelô
tel.: 336-308
Kedd: 8-tól 11.30 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 17.30 óráig Dr. Horti Szilvia
Üröm, Orvosi rendelô
tel.: 350-224
Csüt.:
8-tól 14 óráig
Dr. Gaál Gabriella tel.: 06/70-940-5919
8-tól 10.30 óráig Dr. Horti Szilvia
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
11-tól 13.30 óráig Dr. Horti Szilvia
12-tôl 14 óráig
Dr. Gaál Gabriella tel.: 06/70-940-5919
14-tôl 18 óráig
Dr. Gelencsér Tamás

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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Ürömi Tükör
Közérdekû információ

KARÁCSONYI GÁLA
KONCERT 2009.
Hagyományteremtô céllal indítottuk útjára 2 éve Karácsonyi Gála Koncertünket, amelynek célja, hogy a színvonalas és ünnephez illô szórakoztatáson kívül bevételével
Üröm és az ürömi lakosok kényelmének, településünk
apró, de remélhetôleg mindenki megelégedésére szolgáló fejlesztésére fordítsuk. 2007-ben a Közösségi Ház
színháztermének kényelmesebbé és szebbé tételét tûztük
ki célul, 2008-ban az iskola számítógép parkját sikerült
bôvíteni, illetve a gyönyörû, új óvoda auláiba tudtunk
ülôgarnitúrát vásárolni.

Ez évben ismét szeretnénk kérni együttmûködésüket. A
mai gazdasági helyzetben minden támogatás kiemelkedô
jelentôséggel bír. Sok apróbb segítségbôl is megvalósulhat több gyermek vágya.
A támogatásokat a pénzügyi átláthatóság érdekében
november 20-áig az

Ezúton is szeretnénk ismételten köszönetet mondani a
támogatóknak.

Ürömi József Nádor Általános és
Népmûvészeti Iskola Fejlesztéséért Alapítvány,
2096 Üröm, Iskola u.3.
Számlaszám: 65700093-10126590
köszönettel várjuk.

Az idei Karácsonyi Gála célkitûzése a német tanulásban jó, vagy kiemelkedô eredményt elérô, nehéz anyagi helyzetben élô tanulók német nyelvi táborozásához szükséges pénzbeli segítségnyújtás.

Kapcsolat:
Lengyel Katalin, alpolgármester (06/30-949-7849)
Rábóczki Zsuzsa, Közösségi Ház igazgatója ( 06/30-2509666)

Ürömi Öröm
Néptáncmûhely
Mozgalmasan kezdôdött a tanév az Ürömi Öröm
Néptáncmûhely tagjainak:
2009. szeptember 5-én a Kis Csillag és Nagy
Csillag csoport fellépett a pilisborosjenôi Önkéntes
Tûzoltó Egyesület által szervezett jótékonysági napon.
A tûzoltók látványos bemutatókon (pl. égô autó eloltása)
keresztül mutatták be munkájukat. Az adományokból
befolyt összeget tûzoltó felszerelésük bôvítésére
használják fel.
2009. szeptermber 12-én a Búzavirág, Kis
Csillag, Nagy Csillag csoport a Petôfi Csarnok
Évadnyitó táncházán lépett fel. A mûsor után táncházat
tartottunk.
Az elôadás után Mucsi János segítségével a csoport
megnézte a Hôsök terén a Kínai agyagkatona kiállítást.
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2009. október 10-én a Nagy Csillag csoport
leányai a Hagyományok Házában Osskó Endréné Magdi
néni emlékmûsorán léptek fel.
Magdi néni a Bem Néptáncegyüttes örökös és
tiszteletbeli mûvészeti vezetôje, a Magyar Köztársaság
kiskeresztjével
kitüntetett,
Életfa-díjas
néptánc
pedagógusa és koreográfusa volt. Tanított táncot
itthon és külföldön, vizsgáztatott néptáncoktatói
tanfolyamokon, zsûrizett fesztiválokon. A Népmûvelési
Intézet külsô munkatársa, a Gyermektáncok címû kötet
egyik szerkesztôje volt. Pályafutása 60 éve alatt rengeteg
koreográfiát készített gyerekeknek és felnôtteknek
egyaránt, több száz táncost tanított, nevelt táncra és
emberségre.
Magdi néni nem ismeretlen az ürömieknek, hiszen az
Ürömi Gyermek Népzene és Néptáncfesztivál fôvédnöke
volt, több éven keresztül segítette tanácsaival, építô
kritikáival munkánkat

IX.-X.-XI. hó

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

Z Ö L D K Á RT YA �

06/30/2815-789
TELJES KÖRŰ
KERTÉSZETI
70/948-9257
gyenes cégalapítás - ha nálunk
SZOLGÁLTATÁS
könyveltet!
HA hörög, HA zörög, HA zajos, HA lóg, hozza hozzánk!
ÁLLATORVOSI RENDEL�
COBRA-CONTO
kft.
unkaügy- bér,
TB-ügyintézés,
Korompai
Balázs/O2
Consulting
Bt.u. 120.
Solymár,
Terstyánszky
INGATLANIRODA
1139
Budapest
COBRA
CONTO
KFT.
önyvelés (visszamenőleg
is!) Fáy u.
1138
Bp.
Népfürdô
u. 12/c
19/c
AUTOMATA
ÖNTÖZŐRENDSZER
KIPUFOGÓ
KLINIKA
Dr. Molnár Attila
1138
Budapest
Népfürdô
u. 19/c
APEH, TB előtti
képviselet
ÜGYVÉDI
KÖZREM�KÖDÉSSEL
70/948-9257
Telefon:
Kipufogódobok, rendszerek
készítése, szerelése,
javítása!
tervezése,
telepítése,
karbantartása.
06-30-984-6692
- APEH, TB előtti képviselet

Szolgáltatásaink:
(adóproblémák kezelése)

(adóproblémák
kezelése)
06-1-238-0214
, 06-1-238-0215
Katalizátorok, ﬂexibilek szerelése 18 hónap garanciával
Telefon:
INGYENES
NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL
06-26-360-919
06-1-238-0214,
06-1-238-0215
06/20/495-1170
TELJES KÖRŰlfjKERTÉSZETI
. Dr. Molnár Attila
Gyorsszervíz

Olajcsere

Szolgáltatásaink:
Szolgáltatásaink:
Ingyenes
cégalapítás
- ha nálunk
Bejelentkezés telefonon:
Ingyenes cégalapítás,
ha nálunk
könyveltet!
könyveltet!
06 26 350 671
TB-ügyintézés,
-MunkaügyMunkaügy-bér-,
bér, TB-ügyintézés,
ÜGYVÉDI
KÖZREMŰKÖDÉSSEL
THULE termékek!
könyvelés (visszamenôleg is!)
06 70/210
5896
könyvelés
(visszamenőleg is!)
Bp. 1039 Árpád u. 23.
APEH, TB elôtti képviselet
- APEH,
TB előtti képviselet
INGYENES
NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL
Bp. 1039ÜRÖM,
Battyhyány u. 46. (új Szentendrei út)
(adóproblémák kezelése)
(adóproblémák kezelése)
Tel.: 240-5603 Tel./fax: 436-0356

06-30-964-2160
ÁLLATORVOSI
RENDELŐ
SZOLGÁLTATÁS
Solymár,
Terstyánszky
u. 120.
Véd�oltások,
ultrahang, laborINGATLANIRODA
SPORTKIPUFOGÓK
vizsgálat, sebészeti m�tétek
Korompai Balázs/O2
Consulting
Bt.
Dr. Molnár
Attila
Rendelési id�: kedd: 14-19h,
06-30-984-6692
70/948-9257
csütörtök: 14-19h, szombat: 9-12h
06-26-360-919

Dózsa György út 47.

Bejelentkezés telefonon:
INGATLANIRODA
06 26 350 671
ZEKE ÉSÜGYVÉDI
FIA BT.
Szennyvízszállítás,
KÖZREMŰKÖDÉSSEL
06 70/210
5896
INGYENES NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL
gépi
és
kézi
ÜRÖM, földmunka.
GÉPI FÖLDMUNKADózsa
György
47.9431-555
T: (26)
321-351,út(30)

Gyermekfelügyeletet vállalok!
06/20/527-8555

Bejelentkezés telefonon:
06 26 350 671
TEHERAktuális
információk és hirdetési
lehetôségek:
06
70/210
5896
LA-PE
BT.
Platán
Idősek
Otthona/Üröm
FUVAROZÁS
ÜRÖM,
Épít�anyag
Épít
anyag
Gyártó és
felvételre
keres:
Dózsa
György
út 47.
Értékesít� Betéti Társaság

KE ÉS FIA BT.

www.urom.hu
szakácsot, kézilányt, takarítót.

PI FÖLDMUNKA
ZEKE ÉS FIA BT.
felvételre keres:
TEHERszakácsot,
kézilányt,
takarítót.a.
gépi
kézi
földmunk
Tel.:és
06-20-9382-405
Jelentkezni
lehet:
BT.(30) 9431-555
06-26-350-247
FUVAROZÁS
GÉPI FÖLDMUNKA LA-PE
T: (26)
321-351,
06/26/551-500
Jelentkezni lehet:
Üröm,
Platán2096
Idősek
Otthona/Üröm
06/26/551-500
Budakalászi
út 0/64/7
Szennyvízszállítás,

Építőanyag Gyártó és

TEHER- Értékesítő
Nyitva Betéti
tartás: Társaság
H—P: 07—17
Sz.:
07—12
LA-PE BT.
FUVAROZÁS

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

Építőanyag
2096
Üröm, Gyártó és
Értékesítő
Budakalászi
út Betéti
0/64/7Társaság
CSECSEMŐMÉRLEG BÉRLÉSE, ÉS
2096 Üröm,
FORGALMAZÁSA
Tel.: 06-20-9382-405
Budakalászi út 0/64/7
06-26-350-247
Mérleglabor Kft.

2096 Üröm,
Rákóczi u. 19.
Tel.: 06-20-9382-405
06-26-350-247
Nyitva tartás:
H—P: 07—17
Tel.: 26-550-057
Sz.: 07—12
Mobil: 30/308-8939

Nyitva tartás: H—P: 07—17
Sz.: 07—12

CSECSEMŐMÉRLEG BÉRLÉSE, ÉS
2096 Üröm,
CSECSEMŐMÉRLEG BÉRLÉSE, ÉS
FORGALMAZÁSA
2096 Üröm,
ő utca 1. (Ipartelep)
FORGALMAZÁSA
Mérleglabor
Kft.
Fő utca 1. (Ipartelep)
06-26-351-465
Mérleglabor Kft.
06-26-351-465
2096 Üröm,
Rákóczi u. 19.
bil: 06-30/9-508-192
2096 Üröm, Rákóczi u. 19.
Mobil: 06-30/9-508-192

Tel.: 26-550-057
Tel.: 26-550-057
Mobil: 30/308-8939
Mobil: 30/308-8939

M�tétnap:
szerda 9-13h
lfj. Dr. Molnár
Attila

06-30-964-2160

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Védőoltások,
ultrahang, u.
laborSolymár, Terstyánszky
120.
vizsgálat, sebészeti műtétek
Dr. Molnár Attila

Pilis Motor Bt.

06-30-984-6692
Rendelési
idő:
kedd: 14-19h,
Aprilia
motorszerviz,
06-26-360-919
csütörtök:
14-19h,
szombat:
valamint vállaljuk olasz 9-12h
lfj. Dr. Molnár Attila
és japán
robogók,
Műtétnap:
szerda
9-13h
06-30-964-2160

motorkerékpárok szervizelését,
Védőoltások, ultrahang, laborjavítását.
vizsgálat, sebészeti műtétek

Solymár
Pilis2083
Motor
Bt.

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

Aprilia motorszerviz,
H-P.:
8-17-ig
valamint
vállaljuk
olasz
és japán robogók,
motorkerékpárok szervizelését,
Apriliajavítását.
motorszerviz,

Pilis Motor Bt.

valamintSolymár
vállaljuk olasz
2083
és japán robogók,
Külső
Bécsi út 23/a
motorkerékpárok szervizelését,
Tel: 06-20-518-3791
javítását.
2083 Solymár
H-P.:
8-17-ig
TOYOTA JAVITÁS

Külső Bécsi út 23/a

Gyári-, és utángyártott alkatrészekkel
Tel: 06-20-518-3791
Garanciaid�n
belüli-kívüli id�szakos szervizek

H-P.: 8-17-ig
KÉZI AUTÓMOSÓ

ZÖLDKÁRTYA

Mobil 1

GYORSSZERVIZ
FUTÓM�ÁLLÍTÁS GUMISZERELÉS
HÉTF�–PÉNTEK:

Üröm, F� út 1.

7.00 – 17.00

TEL: 26/ 550 - 140
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Gyári-, és utángyártott alkatrészekkel
TOYOTA JAVITÁS
Garanciaidőn belüli-kívüli időszakos szervizek
Gyári-, és utángyártott alkatrészekkel

ZÖLDKÁRTYA
KÉZI
AUTÓMOSÓ
Garanciaidőn belüli-kívüli
időszakos
szervizek
ZÖLDKÁRTYA
MobilKÉZI
1 AUTÓMOSÓ

GYORSSZERVIZ
Mobil 1
GYORSSZERVIZ

FUTÓMŰÁLLÍTÁS GUMISZERELÉS
FUTÓMŰÁLLÍTÁS GUMISZERELÉS
HÉTFŐ–PÉNTEK: 7.00 – 17.00
HÉTFŐ–PÉNTEK:

7.00 – 17.00

Üröm,
Fő út 1. TEL: 26/ 550 - 140
Üröm, Fő út 1. TEL: 26/ 550 - 140
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Ürömi Tükör
Critical
xxx mass

I. ÜRÖMI
CRITICAL MASS
2009. szeptember 22-én az
európai autómentes napon került
megrendezésre az I. ÜRÖMI
CRITICAL MASS. A kerékpáros
felvonuláson - amely nyugodt
szívvel nevezhetô egy jókedvû
közösségi kerékpártúrának 115-en tekerték végig a 8,8
km-es távot, amely végigvitt Üröm dimbes-dombos
utcáin. A rendôri és polgárôri biztosítás mellett megtett
kilométerekkel nem volt célunk a biciklizés ráerôltetése a
lakosságra, csak a közösségi szintû gondolkodás és az
ésszerû mobilitás térnyerése kívántuk mindenki figyelmét
felhívni.
Az I. Ürömi Critical Mass résztvevôi a kerekezést
követôen kerékpáremeléssel kívánták felhívni a figyelmet
ezen közlekedésforma létjogosultságára, illetve hátrányos
helyzetére.
A résztvevôk egy critical mass emblémával ellátott
kitûzôt kaptak emlékül, illetve adományozók jóvoltából
almával, müzlivel és üdítovel frissíthették fel magukat.
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Ezúton kívánok köszönetet mondani az I. Ürömi Critical
Mass megrendezésében segítséget nyújtó rendôreinknek
és polgárôreinknek, továbbá az ürömi Dió-bolt
tulajdonosának Diósi Istvánnénak, a Fô utcai Zöldségbolt
tulajdonosának Vogt Lászlónak, továbbá Balázs Juditnak,
Kosztyu Zotánnak, Vasvári Péternek.
Vidákovits Tibor
Ezen a napon a világ számos városában,
településén megrendezték a Critical Mass-t,
melynek résztvevôi a közlekedési célú, mindennapos
kerékpározás népszerûsítéséért, a várost érô
forgalmi terhelés, és szmog csökkenéséért
demonstráltak.
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Séta nyitott
szemmel Ürömben
Az elmúlt hónapban - szeptember 19-20-án
- a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, országos
rendezvény keretében hirdette meg “Kulturális
Örökség Napjai”
címû kulturális programját. A programhoz Üröm
nagyközség egy civil szervezet /ÜBT/ közremûködésével
csatlakozott. Bár az említett hivatal kultikus emlékek,
emlékhelyek bemutatását szorgalmazta 1-1,5 óra
idôtartamban, az adott programtól - figyelembe véve a
helyi adottságokat - eltértünk. Mintegy 4 óra alatt, 2530 fônyi érdeklôdôvel - lelkes helybeliekkel és néhány
fôvárosi érdeklôdôvel - sétát tettünk a Szent Alexandra
klasszicista kápolnához és a kápolna mellett elhelyezett
ortodox sírkerthez, a római katolikus Szt. György
tiszteletére emelt templomhoz, megtekintettük a Fô teret,
majd sétát tettünk az Iskola utcában, a Pincesoron, a
Kossuth Lajos és a Rákóczi utcákban. Sok szó esett a falu
történelmi múltjáról és az építészeti hagyományôrzésrôl,

elsôsorban a múltat idézô sváb házak kapcsán. Az egykori
pincék hasznosításának kézenfekvô szép példájával
találkozhattunk az Öreg Sváb vendéglôben. A Rákóczi
köz és a Budakalász útszakasz /Jókai utca és Jókai tér/ az
egybegyûltek véleménye szerint, bizony jobb sorsra volna
érdemes. /Tisztelet és elismerés csak a kivételeknek
szólhat./ Úgy tûnik a helyi építészeti védettség keveseket
inspirál és kötelez tenni akarásra. Pedig éppen ezen a
helyen építtetett az önkormányzat térburkolatot elsôként,
elsôbbséget adva más, a települést érintô területekkel
szemben. Az említett kivételek egyike a Budakalászi út
közelében található kisméretû kegykápolna. Az esztétikai
élményt bizonyára fokozná a belsô tér teljes értékû
felújítása, a fellelt kegytárgyak restaurálását követô
elhelyezése és a belsôtér folyamatos megvilágítása.
Múltat idézô sétánk a jelenrôl is szólt. Ezt
láttuk Ürömön 2009. szeptemberében József
Nádor nyomában: Üröm nevezetességei címmel
meghirdetett helyi programunk keretében .
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okl. építészmérnök
túravezetô
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Szüretelni Öröm!
Idei évben elôször szeptember 8.-án a Néptáncmûhely Alapítvány Szilvási Károly és Tarnai Ildikó vezetésével, szülôi segítséggel ,szüretelést
szervezett a néptánccsoport tagjainak ,kicsiknek
és nagyoknak egyaránt.
A napsütéses délutánon Mini Manóktól a Nagycsillagig
óriási örömmel szedték és taposták a szôlôt facsarták a
mustot a gyerekek.
Huszti Gábor borosgazda
nagy örömünkre bevezetett minket a szôlôszedés, must és borkészítés
alapvetô fortélyaiba, nekünk felnôtteknek is érdekes volt
hallani rövid történetét az Ürömön hosszú ideje tartó
szôlôtermesztéssel kapcsolatban.
Az édes must elfogyasztása elôtt nagyon józû paprikás krumplit és somlói galuskát ettek a gyerekek, majd
hatalmas fogócskázással és játékkal zárták ezt a felejthetetlen délutánt.
Köszönjük Ildikónak és Karcsinak a vendégül látást reméljük, hogy jövôre is ott lehetünk!
Szüretelni Öröm!
Üröm Öröm Néptáncmûhely Alapítvány
www.neptancmuhely.hu
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Teljes gôzzel az
oviban
2009. szeptember 1-jén megkezdtük dolgos évünket.
A júniusban elballagott gyerekek helyére, új csemeték érkeztek. Szeptember a fokozatos beszoktatással és
„régi” óvodásaink visszaszoktatásával telt. Sok érdekességet tartogatott ez a hónap. Megismertük a szülôket,
gyerekeket, s ôk is az új pajtásaikat, s az óvónôk, dajkák
személyében azokat a felnôtteket, akik az óvodai életük
során a biztos pontot jelentik.
Akik, ha órákra is, de „átveszik az édesanya szerepét”.
Akinek az ölébe ülhetnek, s aki símogatásával, puszijával a melegséget árasztja, tanítgatja ôket sok szépre, s
vígasztalja, ha bánatos a kis lurkó.
Bizony a nem beszédes gyermekek viselkedése is sokatmondó számunkra. Látszik, kivel foglalkoznak, melyik
gyermek hiányzik valójában otthon, s ki az, akit minden
tanfolyamra beiratnak szülei, csak otthon ne legyen.
Nem tudva, hogy gyermekük idegrendszerének, érzelmi
fejlôdésének, milyen károkat okoznak! Kár, hogy sokan
bele sem gondolnak, milyen visszahozhatatlan percektôl,
élményektôl fosztják meg magukat, s így gyermeküket is,
amit együtt tölthetnének.
Miután összeszokott minden csoport, kirándulásra
kerekedtünk fel. A nagycsoportosokban bôvelkedô kis
csapatok a szentendrei Skanzent látogatták meg, ahol
mustot préseltek a duzzadó szôlôszemekbôl és megismerkedtek a régmúlt idôk életével.
A kisebbekkel a piliscsévi Kovács Kerámia parkot kerestük fel. Itt vonatoztunk, ajándék kerámiatárgyat készítettünk, kürtös kalácsot sütöttünk. Mindkét helyen érdekes játékok színesítették programunkat.
Szép élményekkel gazdagodva tértünk haza!
Pálvölgyiné K. Henriette
óvodapedagógus
Az óvoda csak kiegészítô szerepet játszik a gyermek
számára – szükség van rá a gyermek szocializációja
szempontjából is, - de a legfejlesztôbbnek a családi körnek kellene lennie.
Hogyan legyenek érzelmileg stabilak a felnövekvô
fiúk, lányok, ha ôk maguk még azt sem tudják délután
az oviban, hogy kivel töltik otthon az estét, ki ad „jóéjt”
puszit? A babysitter, vagy az édesanya? Érdemes lenne
a szülôknek belegondolniuk abba, mit érezhet egy gyermek, aki reggel 7 órakor érkezik és délután 17 óra után
utolsóként távozik az óvodából. 10 óra édesanya, édesapa nélkül. Mi játszódhat le a gyermek lelkében? Nehéz
idôket élünk, de a gyermek az igazi jó befektetés, nem
lehet a pénz mindenek felett az elsô.
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JÓTÉKONYSÁGI MÛSOR

Az ÜRÖMI KÖZÖSSÉGI HÁZBAN
2009. november 7-én, szombaton 16 órától
A Fehérbot Alapítvány és a Közösségi Ház szervezésében a Vakvezetôkutya Kiképzô Iskola javára
Az alapítvány képviseletében könnyûzenével és musicallel, hangszeres kísérettel fellépnek:
Krizbai Teca
Könnyûzene ének, szintetizátor
Krizbai Edit 	 Könnyûzene ének
Székely Attila 	 Könnyûzene ének, szintetizátor
Helle Maximilian
Könnyûzene ének, szintetizátor

Az Ürömi József nádor Általános és
Mûvészeti Iskolából:
Gombai Tamás tanítványai
Hamvai Hajnalka és Tolvaj
Annamária tanítványai
Havasréti Pál tanítványai
Tárnoki Bea tanítványai

hegedû
zongora
tekerô
ének

A pilisborosjenôi Kerekes Együttes ( együttesvezetô: Jávor Csaba)
Garai Judit énekiskola tanítványai ( könnyûzene)

A belépés ingyenes.
Adományaikat a helyszínen elhelyezett urnába köszönettel fogadjuk.
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Karácsonyi Gála Koncert
2009. december 12-én,
szombaton,
19 órakor
Az Ürömi Közösségi Házban
(2096 Üröm, Iskola u. 4.)

A színpadon ismét népszerű
színművészek
Belépő ára: 1500 Ft.

Várjuk szeretettel!
IX.-X.-XI. hó
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TRUNK

A nyerők technikája!

Építôanyag forgalmazó és fuvarozó vállalkozás

Cégek, önkormányzatok és egéb közigazgatási
szervek netto 130 000 Ft feletti vásárlás esetén
lizingelési lehetôséget biztosítunk.
Érdeklôdjön e-mail címünkön.

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

ÉPÍTôANYAG ELADÁS
KEDVEZô ÁRON!

www.erparker.hu

ERPARKER BT. BUDAPEST III., CSILLAGHEGY, ÁRVÁCSKA U. 6.
(bejárat az Ürömi útról)
Tel.: 1/240-0120 Tel./Fax: 1/240-3011 Mobil: 30/9320-138
Üzlet nyitva: hétfőtől péntekig 8-17 óráig, szombaton 8-12 óráig
Szervíz nyitva: hétfőtől péntekig 8-16 óráig

bolt@erparker.hu

FŰRÉSZLÁNCOK MINTA ALPJÁN MINDEN TÍPUSHOZ!

Érdeklôdés és konténer rendelés:

06-30/934-2838

Kötelezô Biztosítás Váltás
HA MÁR KÖTELEZÔ, AKKOR LEGYEN KEDVEZÔ!!!
2009. november 01-30 között
több ezer forintott is spórolhat
ha hív, vagy felkeres irodámban
Tel: 06-70-549-60-84
Online kötés: www.swiss-group.hu
SZÛCS GYULA
Iroda: 2096 Üröm Táncsics Mihály u. 36.

15 biztosító ajánlata egy helyen
KÉRJEN AJÁNLATOT érdemes!!!
Ezt könnyen megteheti,
és nem kerül semmibe Csak 10 perc az életébôl
Higgye el, megéri!!!

• 170 éves pinceéttermünkben
italok és ételek bô választéka
• Esküvûk, bankettek,
családi rendezvények szervezése
• Hétköznap 2 fogásos menü 800.- Ft/fô
Asztalfoglalás: 26/ 350-346  www.oregsvab.hu

Novemberi programok:
•
•
•
•

8-án Hajós-Fábry szópárbaj  Belépô: 2500.- Ft
10-én Márton napi Borvacsora
20-án Kaiser Retro Disco Belépô: 1000.-Ft
28-án Erzsébet-és Katalin Bál! Svédasztal, élôzene Belépô: 4900.-Ft/fô

Decemberi ajánlatból egy kis ízelitô:
•
•
•

Kaiser Retro Disco december elsô péntekén!!!
December 6-án Télapó ünnepség
Téka koncert

• Szilveszteri Bál.

