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MEGHÍVÓ
2010. mácius 15-i ünnepségre
Szeretettel meghívjuk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére tartandó községi megemlékezésre és ünnepségre, amelyet

2010. március 12-én 12.00 órakor tartunk.
Az ünnepség keretében:
Laboda Gábor Üröm polgármestere és a civil szervezetek koszorút helyeznek el az ürömi Kossuth Lajos emléktáblánál.
Ezt követôen a Mûvelôdési Házban ünnepi beszédet mond
Vidákovits Tibor Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság elnöke.
A József Nádor Általános Iskola tanulói ünnepi elôadással emlékeznek.

Mindenkit szeretettel várunk!
Üröm Község Önkormányzata
József Nádor Általános Iskola

XI. Ürömi Gyermek Nemzetközi Népzenei és Néptáncfesztivál
Részletes program a hátoldalon található!

Ürömi Tükör
önkormányzat

Csoóri Sándor köszöntése
„Akkora itt a köd az Ürömhegy alatt, hogy a szemközti házsor kerítéseit, fáit is úgy látom csak, mintha
tejüvegen át nézném. Az átellenben lakó „Kutyás nô”
most húzza föl a recsegô mûanyag redônyét, s utána
rögtön kinyitja az ablakot is, de a megszokott, reggeli jelenetekbôl semmit se látok. Televíziós nyelven
szólva: eltûnt a kép, csak a hang él. Semmiség az
egész, de ideges leszek tôle. Gyorsan el kell képzelnem: mi történhetik, amit nem látok. Most is tapogatja törülközôvel körülcsavart fejét, mint máskor, vagy
épp selyempincsijét ülteti ki az ablakba, hogy ma is
megmutassa neki a külvilágot? Képzelôdés közben
olyannyira megenyhülök, hogy már mosolyogni is tudok rajta.

Laboda Gábor polgármester köszönti Csoóri Sándor költô-író úrat

Ha a köd mögül csak recsegô, nyikorgó, kép nélküli
hangokat hallanék, sántán indulna el a napom. Nem lehet, hogy hiányos képem legyen a valóságról. Úgy tetszik: ahogy a testi egyensúly megbillenésére a test azonnal megpróbálja visszaállítani a természetes egyensúlyt,
ösztönösen így cselekszik a lélek is.”( Heti Válasz, 2003.
szeptember 26.)
Talán erre az egyensúlyra törekvés, a világra való nyitottság, az évtizedek alatt begyûjtött tudás adja azt az
erôt, derûs nyugalmat, amely a 80 éves Csoóri Sándorból
árad.
A számos kitüntetéssel – többek között Kossuth-díjjal,
József Attila-díjjal, Herder-díjjal Prima Primissima-díjjal elismert költôt, esszéírót, dramaturgot születésnapja alkalmából köszöntötte Laboda Gábor Üröm község polgármestere és Kosztyu Zoltán a képviselô- testület tagja.
Sokféle lehet egy születésnapi köszöntés. Amikor egy
település vezetôje meglátogat egy híres személyt, az
többnyire elég hivatalos és formális.
Ez alkalomból nem volt formalitás, feszengés, egy nagyon jó hangulatú kötetlen beszélgetés alakult ki, amelynek során egy-egy rövid emlék felidézésével képet kaphattunk a zámolyi földmûves család fiának az útjáról
a különbözô újságokon, a Lakatosipari Vállalaton át a
Mafilmen keresztül a Magyarok Világszövetségéig, amelynek elnöke volt.
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Kosztyu Zoltán önkormányzati képviselô köszönti Csoóri Sándor költô-író úrat

Számos élményt, történetet mesélt az ünnepelt és ehhez kapcsolódóan a Polgármester úr is. (Legalább megtudhattuk, hogy mûszaki újítással is büszkélkedhet. )
Csoóri Sándort órákig hallgattuk volna, hiszen élete során nagyon sok mindennel foglalkozott, rengeteg élményt,
tapasztalatot gyûjtött. Versek, szociográfiák, film (forgatókönyvíróként mûködött közre Kósa Ferenc Tízezer nap,
Ítélet, Hószakadás és Sára Sándor Földobott kô, Tüske a
köröm alatt, 80 huszár címû filmjeiben), esszék, gyermekversek, a Duna Televízió megálmodása.
Mindezek ellenére, vagy talán ezért, szerény és tájékozott. Nemcsak a nagyvilágban, hanem szûkebb hazájában Ürömön is, ahol 10 éve él. Örül a fejlôdésnek, örül, ha
vannak célok, hiszen még neki is nagyon sok van.
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Csoóri Sándor költô-író úr

Elgondolkodhatunk mi a titka annak, hogy 80 évesen
szellemi frissességben, tele tettvággyal éljük az életünket.
Küzdjünk azért, ami vallunk? Járjuk az utunkat egy életet
vezérlô elv irányában hûségesen? Nyissuk ki szemünket
a világra és vegyük benne észre a szépet? Tudjuk, hogy
hova tartozunk, hol a helyünk? Ne hátráljunk meg a nehézségek elôl és bontakoztassuk ki a bennünk rejlô tehetséget ? Csoóri Sándor példája mutatja : igen
Kosztyu Zoltán, ajándékul egy márványlapra írt
idézettel köszöntötte a költôt:

KÖSZÖNTÖM
A HÖLGYEKET!

..”Nem voltam pap, s nem lettem próféta sem,
csak egy ember, aki még beszélni tudott
a kövekkel és a tûzvészekkel is,
amikor már a szónak sem volt szíve
és a levegõ is bûnnel volt tele
s a kényes Hold a föld alá futott.”
(Csoóri Sándor: Harangok zúgnak bennem - Új versek)
Isten éltesse az idôs polihisztort még sokáig, adjon erôt
és egészséget további álmai megvalósításához.
R.Zs.

Örömet szerezzen a pompázó virág
Táruljon ki elôttük ma az egész világ
Kiérdemelték ezt tôlünk – nagyon-nagyon régen –
Idelent a földön és ott fent az égben!
Sásdi Ernô

Jöjjön a meleget árasztó, szépséges tavasz
Maradj, ami voltál: huncut és ravasz
Adjál sok virágot a harmatos rétnek
Virágszirmok hirdessék: vége van a télnek!
Tavasz elején is köszöntsük a nôket
Érettünk élôket, a gyermek nevelôket
De ne feledkezzünk meg a szép leányokról
Szeretetre vágyó, leendô anyákról
Adjad nékik a család meleg szeretetét
Hálával simogassuk mindkét dolgos kezét
Állítom, hogy megérdemlik, mindent adj a nôknek
Önzetlenül, kedvesen, rajtunk segítôknek
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Kis örömök nagy pillanatok
Február 11.-én az ürömi Önkormányzat jóvoltából a
Nosztalgia klubbal és a Hagyományôrzô Egyesülettel és a
Pilisvörösvári Idôsek klubja tagjaival közösen „Télbúcsúztató farsangi bált” tartottunk. A rendezvényre az intézményt farsangi hangulatra díszítettük fel, a nagymamák
pedig finom süteményekkel: farsangi fánkkal és csörögével várták vendégeinket. A vidám hangulatú ebéd után
kezdôdött a mulatság. A pilisvörösvári vendégek vicces
jelmezekbe öltözve vidám jelenetekkel szórakoztatták a
közönséget.
Rendhagyó módon sikerült Margit néninek a kerek
évfordulós születésnapi meglepetése, melyet családja,
gyermekei, barátai figyelmességének és szeretet teljes
munkájának is köszönhetünk. A dolgozók és számomra
is nagy öröm, hogy a nagyon segítôkész odaadó Margit
néninek intézményünkben sikerült felejthetetlen meghitt
pillanatokat szerezni. Ezúton is nagyon sok boldog születésnapot kívánunk, és az isten éltesse sokáig, jó erôben
és egészségben!
Szemerei Mihályné
intézményvezetô
Margit néni köszöntése

Itt a farsang
Reggel a kakas hangos szóval ébreszt
Itt a farsang itt a farsang
Öltözzetek maskarába
Úgy jöjjetek mulatságba
Finom étel és a jó bor
Ki ne fogyjon mostantól.
Elfutott a tél bánatában
Megjött a tavasz új ruhában
Felbuzog a kedvünk
Vígan énekelünk.
Minden fázós emlékünket
Ettôl gyorsan elfeledünk.
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Farsangi fánk, csöröge fánk
Jaj de finom mondta Apánk
Anyánk cukrot szórt rá úgy adja,
A meglepetést a gyerekhad elragadja.
Egy szempillantás alatt odalett a fánk
Jó fûszeres borral öntözte Apánk.
Gyertek Julika, Terike, Sári
Most lehet a szép legényt megtalálni
Akivel egybe kelhettek nemsokára.
Jöjjön hát a farsangi sokadalom
Kezdôdjék a téltemetô vigadalom.
Göröcs András

Ürömi Tükör
ÖNO

Egyszerû és
nagyszerû
Ürömön 2010.február 11-én immár tizedik éve tartják meg testvéri kapcsolatukat a Pilisvörösvári és ürömi Idôsek Klubja tagjai.
Dicséret illeti a szervezôket: Katikát és Magdikát, akik mindent
megtettek, hogy az 50 fôs vendégsereg jól érezze magát.
Volt ott éneklés magyarul, németül, élôzenére tánc, viccmesélés,
verselés, „télégetés”, ajándékozás.
Bebizonyosodott, hogy az emberek egymáshoz jók, megértôk,
barátságosak, figyelmesek tudnak lenni – tele mosollyal.
Nekem az ott tapasztaltak, nagy élményt nyújtottak.
Az ilyen találkozás:” egyszerû és nagyszerû”
„ Virágos rét, lombos erdô
Boldog volt ott – Sásdi Ernô”
egészségben klubtársai, barátai és családja körében.

FARSANG AZ ÖNO-BAN
I.-II.-III. hó
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„Itt a Farsang, áll a bál,
Keringôzik a kanál.”
A József Nádor Általános Iskolában nem kanalak és
rézmozsarak roptak táncot február 5-én és február
12-én, pénteken, hanem az iskola diákjai!
A farsangi szezon az egész országban jelmezes,
vidám kavalkád, bálok és - ahogy egy tanítvány
mondta – a bulik ideje.
Hát, ha buli, legyen buli, végül is így is nevezhetjük,
mindenesetre nyugodt szívvel állíthatjuk:

FERGETEGESRE SIKERÜLT!
Február 5-én már kora reggel óta lázban égett minden
alsós nebuló. Sminkelni, öltözni vágytak, mert látták,
készül az épület (ácsolták a dobogót, világítás, hangosítás
- köszönet érte a közremûködôknek), és különben is,
hetek óta próbálták mûsoraikat tanítóik segítségével.

Kora délután végre gyülekezni kezdtek
a vendégek és 5-én, 15 órától kezdetét
vette a kicsik Farsangi mulatsága!
Elsôként a Hip-hop táncosok produkciója alapozta
meg a jó hangulatot, majd az elsôsök következtek: az 1.b
pizsamás tánca cseppet sem volt álmosító!
Az 1.a-sok a múltszázad felejthetetlen alakját, Charlie
Chaplint idézték meg, forgott a film, és a kicsik tökéletesen
utánozták a nagy színész rendezôt!
A 2.a-val tengerre szállhattunk: Irány Amerika! Naná,
hogy a Santa Maria fedélzetén! A taps itt sem maradt el,
hisz oly ügyesek voltak a kis tengerészek!
A 2.b a felejthetetlen hatvanas évek hangulatát
varázsolta a színpadra. A Grease-t mindannyian láttuk,
de bizton állíthatom a gyerekek felülmúlták Olivia Newton
John-t és John Travoltát!
A 3.a igazi ördögbarlangot varázsolt a dobogóra, csak
úgy vibrált a levegô, ahogy a kis ördögpalánták ropták a
táncot a tûz körül.
A show nem állt meg a közönség legnagyobb örömére,
de azt senki sem sejtette miért is hordják a kukákat a
színpadra, de hamar kiderült! A kukákban SZELLEMEK
laktak! Sebaj, a 3.b-nek ez kicsit sem okozott gondot,
mind egy szálig kiirtották ôket!
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Szinte már sajnáltuk, hogy közeledik a mûsor vége,
már csak a 4-esek produkciói voltak hátra.
A 4.a tánca sem aratott kevésbé viharos sikert, amin
nyilván senki sem csodálkozhat, hisz a szívek rögtön
hevesebben dobogtak, amint a pódium közepére pattant
a „vörös hajú, szemüveges, minden lány bálványa”…
Omlott is érte az egész csapat!
A „bések” végül olyan színes, édes (gumi) maci
tánccal zárták a mûsort, amit még utána is dúdolt az
egész suli, és még legalább 3x megnézett volna, ha teheti!

Szerintem senki sem felejti egyhamar a limbóversenyt
(benevezhetne a suli a világ leghosszabb sorú, és legtöbben
próbálkozó limbósok versenyébe!), az össztáncot, ahol
még a szülôk sem voltak szégyellôsek és együtt ropták a
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gyerekekkel a táncot. Aki pedig tombolaajándékkal
gazdagodott, csak még nagyobb örömmel hajthatta este
álomra fáradt kobakját!

Kovácsics Laci és Naményi Rayen igazi dzsungel
hangulatot csempésztek a porondra, de az Igazgató
néni sem maradt le tôlük! Vágta is haptákba magát
minden „jómadár”, és egy ilyen szabályos tisztelgést
még az igazi kiskatonák is megirigyelhetnek!!
…és tánc, tánc, tánc! A zene hangerejére nem
lehetett panasz, a felnôttek bizony 2 napig gyógyították
dobhártyáikat, de azt hiszem, ezt cseppet sem bántott
senkit!

12-én sem volt kevésbé tartalmas a
felsôsök farsangja!

Ahogy már lenni szokott a színvonal mindkét
nap most is kimagasló volt, azt hiszem diák
és tanár egyaránt kitett magáért, és csak
reménykedhetünk benne, hogy meghívott
kedves vendégeink szép élményekkel távoztak,
jövôre pedig újra az iskola vendégei lesznek egy
önfeledt kikapcsolódásra!
Török Mária
igazgató

Természetesen
(korosztályhoz
méltóan)
ezen
a délutánon már a disco volt a csúcspont, de a
6.b-sek
„hátborzongató”
„temetô-horror-show”-ja,
a 6.a-s Korsós Viki és Papczun Réka fergeteges
táncprodukciója méltán érdemelt tapsot!
Az ötödikesek is kitettek magukért, Mészáros Viktor
igazi vetélytársa lehet Michael Jackson-nak, az osztály
pedig felülmúlta a várakozásokat, mert hamarosan a
díszes publikumot cinegévé „alakította”, és mindenki úgy
verdesett a szárnyaival, mint egy vérbeli madár!
Szabó Panka csodaszép ruhája már a báli szezon
hangulatát idézte, Kádi Marika néni tanítványai pedig
szépséges vámpírlányokká alakultak, így aztán még a
Terra-Pop Andiék tevéje sem ijedt meg tôlük. Hacsak
a katonák nem voltak egy kicsit félelmetesek!

I.-II.-III. hó
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Eltelt négy év…
Emlékeinkben nem is tûnik olyan távolinak,
amikor négy évvel ezelôtt osztályunk tanulói
megszeppenve léptek be az iskola kapuján.
Ez alatt a négy év alatt szépen összekovácsolódtunk; mindenki talált magának barátot,
játszópajtást, „cinkostársat”.
A kezdeti visszafogottság után hamar feloldódtak
a gyerekek. Mi még iskolaotthonos rendszerben
tanultunk/tanítottunk, így az egész napot együtt töltöttük.
Órarendünkbe nem csak a kötelezô órák, hanem a
mûvészeti órák, az úszás, a szabadidôs tevékenységek
is beépültek. Mindenkinek lehetôsége nyílt arra, hogy
megtalálja azt a területet, amiben kitûnhet és ami számára
pozitív élményt is nyújt.
Az órák és a szabadidôs tevékenységek mellett
összehoztak minket a különbözô iskolai -, illetve
osztályprogramok, a közös szánkózások, kirándulások.
Minden
alkalommal
részt
vettünk
az
iskolai
sportversenyeken, családi napokon, gyereknapokon.
Jókat nevettünk a farsangi próbákon. Nem csak saját
szüleinknek adtunk minden évben sikeres anyák napi
mûsort, hanem több alkalommal hívták osztályunkat
az ÖNO-ba és a Platán Idôsek Otthonába is. 3.ban karácsonykor betlehemest adtunk elô az iskolai
ünnepségen, melyre nagyon
sokat készültünk. 4. osztályban
megemlékeztünk az idôsek
napjáról, mely alkalommal
mûsort adtunk elô. ÖKO-iskola
lévén minden évben ültettünk
virágot az iskola udvarára is.

Mindezek mellett tanulmányi versenyeken is részt
vettünk, helyi és országos szinten egyaránt.
Nehéz ilyenkor elengedni egy összeszokott társaságot,
nem lesz egyszerû az elválás…
Reményeink szerint az együtt eltöltött idôre a gyerekek
is szívesen gondolnak majd vissza.
S ha ez így lesz, elmondhatjuk: minden megérte!

Szinte hagyománnyá vált,
hogy a karácsonyi vásárra
szülôkkel együtt kézmûves
„teadélutánokat” szerveztünk.
Családi programjaink is voltak,
melyeket javarészt a lelkes
szülôi gárda koordinált; pl.
szalonnasütés a kôbányában,
a
foci
pálya
mellett,
akadályversennyel összekötött
kirándulás az „egri várhoz”,
sportprogram, barlangtúra…
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Pestiné Hégely Ágnes és Kis Gyula
4.a –s osztályfônökök
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„Zene nélkül
lehet élni, de nem
érdemes.”

/Kodály Zoltán, 1974. a., 210/

Kodály Zoltán zenepedagógiája a test, a lélek,
az ember életében elérhetô belsô és külsô harmóniájára való törekvésrôl, a nemzeti tudat kialakításáról, a gyermekek korai zenei fejlesztése
által történô teljes embernevelésrôl szól. Koncepciójából megismerhetjük, hogy miként lehet a zenével nevelni.
(Kodály, 1974/a.,b.)
Az egyik kodályi alapgondolatból kiindulva (mely szerint a zenei fejlesztést az anya születése elôtt kilenc hónappal érdemes elkezdeni) átfogó képet kaphatunk a
zene személyiségfejlesztô hatásáról a különbözô életkori
szakaszokat, sajátosságokat figyelembevéve. Megismerhetjük a zene személyiség-, és kognitív képességeket
fejlesztô hatásait, és egyéb funkcióit (pl.: megnyugtató,
szemléltetô, motiváló, ellazító hatását) a perinatális korban, a születés után, az óvodáskorban, a kisiskolás korban, az iskoláskorban és végül a felnôttkorban.
Az óvodás korú gyermekeknél a zene és a mozgás
szorosan összekapcsolódva örömforrásként, az önkifejezés, érzelmek kifejezési módjaként és társas élményként
jelenik meg. (Forrai, 1991)
Iskolába lépéskor – az eddig ismertetett funkcióin túl
- a zenés játék megkönnyítheti a társakkal való ismerkedést, a zenei írás-olvasás elsajátításával megfejthetik a fekete kottafejekbe rejtett dallamokat. A zene pozitív transzferhatásain keresztül érvényesül a kognitív fejlesztés és az
esztétikai nevelés. Ezek a folyamatok mélyülnek el az iskola további éveiben is, más tantárgyak tanulásánál pedig
kiegészülhetnek a zene funkciói a szemléltetés és a tanulási folyamatot motiváló, segítô funkcióival. (Kokas, 1992)
A zene neveléselméletben betöltött helye és szerepe
megmutatkozik a közösségfejlesztô és önfejlesztô magatartás és tevékenységformákon keresztül. A zene a konstruktív életvezetés megalapozásában nyújtotta elônyei és
lehetôségei utolérhetôk a jellemformáláson, az esztétikai
élménybefogadáson, az érzelmi nevelésen, az akaratformáláson és a szükségletrendszeren keresztül. (Bábosik,
1994)
A zene pozitív hatásai a zene értékközvetítô szerepét
a történelmi korok nevelési elméletei is ôrzik. A Nemzeti alaptanterv mûveltségterületei között megtalálható
ének-zene meghatározásban olvashatunk a zene sokféle
funkciójáról, a léleknevelô, embernevelô, nemzeti identitást alakító, harmonikus személyiség alakulását elôsegítô

hatásáról. (NAT,2003) A zenei oktatással fejleszthetjük a
különbözô kompetenciákat.
A zenei nevelés témakörében elengedhetetlen megemlíteni a különleges bánásmódot igénylô tehetséges gyerekek meghatározó jellemzôit, a különbözô tehetségmodelleket, és a tehetséggondozás lehetôségeit. (Gyarmathy,
2006)
A zene funkciói között megtaláljuk a gyógyító funkciót,
melynek hatására eredményeket érhetünk el nem csak a
lélek területén, hanem a kogníció területén is. A zenének
jótékony hatása van az emberi agyra, a jobb és bal agyféltekék mûködésére, az agyféltekék közötti neuronhálózatok kialakulására, a tanulási folyamatra.
Kodály Zoltán zenepedagógiája olyan meghatározó
gondolatok összessége, mely a zene transzfer hatásaira
is kiterjed.
„… a zene nem csak zenére tanít. Ezek a gyermekek jobban számolnak, mert a szám nem elvont fogalom
nekik, testükben érzik a ritmussal. Hamarább olvasnak
folyékonyan, mert a mondatban érzik, éreztetik a zenei
formát. Szebben, pontosabban írnak, mert a kottaírás nagyobb vigyázatra szoktat, ott egy kissé félrecsúszott pont
már más hangot jelent. A helyesírást is gyorsabban megtanulják, grafikai érzékük is fejlôdik. Végül: nô a gyermek
önérzete; valamit tud, amit a felnôttek sem kicsinyelnek,
vagy éppen nem is tudnak.
A felnôttek régi elnézô mosolya a gyermek mai zenélô
próbálkozásai hallatára eltûnik, megfagy. A gyermek emberi fejlôdésének nincs ennél hatásosabb eszköze.”
/Kodály, 1974/a.,305./
1. A zenei tagozaton történô oktatás pozitív hatással
van más tantárgyak eredményeire.
2. Az emelt szintû zeneoktatásban résztvevô diákok
jobb eredményt érnek el a memóriavizsgálatok során.
(verbális memória, vizuális memória)
3. A zenei tagozaton történô oktatás a gyermek közösség iránti attitûdjét pozitívan befolyásolja.
4. A zenei tagozaton történô ének-zene oktatás hatására a gyermek erkölcsi beállítódása pozitív irányban módosul.
5. A zenei tagozaton tanuló diákok empátiás készsége
magasabb szintû.
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Boros Gitta
mûvészeti iskola vezetôje
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Ürömi
Ürömi Tükör
Tükör
Közösségi ház

Egy kiállítás
megnyitójára
ANNO… - életképek, emberek
Üröm múltjából
Georg Orwell a következô sorokat írta méltán híres
1984 címû futurisztikus mûvében:
„- Akkor hát hol létezik a múlt, ha egyáltalán létezik?
- A feljegyzésekben. Le van írva.
- A feljegyzésekben. És?
- Az emlékezetben. Az emberek emlékezetében.
- Az emlékezetben. Akkor rendben van. Mi, uralunk minden
feljegyzést, s mi uraljuk az emberek emlékezetét is. Tehát uraljuk a múltat. Igaz?”
Daniel Dennett az emlékezés torzulásának két
típusát (vagy még inkább:
fokozatát) különböztette
meg. E két típust némi
fekete humorral „sztálini”
és „orwelli” emlékezetnek
nevezte, amelyek rögvest
kvázi terminusokká váltak
a kognitív tudományban.
Mindkét esetben arról
van szó, hogy valamit láttam a világban, s amikor
kérdeznek felôle, nem
egyszerûen máshogyan
számolok be, hanem az
emlékem is megváltozik.
Sztálini módon emlékezünk, ha az elvárásoknak megfelelôen hamisan válaszolunk
(miközben tudjuk, mi a valóság), míg orwelli módon torzítunk,
ha utólag valóban megváltozik az emlékezetünk.
Mindannyian töltöttük idônket azzal, hogy lomtalanításkor kidobásra szánt régi, fekete-fehér fényképeket vagy régi
újságképeket nézegettünk, majd a képeket cinikus humorral
mutogattuk, elemeztük családtagjainkkal, ismerôseinkkel.
Sokszor talán el is játszottunk a gondolattal, hogy azok a képek saját életünket örökítették meg.
Mivel a családi albumok képei mindig mindenkinél szinte
ugyanolyanok, bennük ugyanolyan figurák sorakoznak hasonló
pózokban, egyforma helyszíneken, egyforma családi események közben, ugyanolyan ruhákban, ugyanolyan frizurákkal,
ugyanazt a korhangulatot tükrözve, így szinte teljesen mindegy,
kirôl készült a fotó. Ez itt a nagynéném – mondhatnánk az egyik
ismeretlen nôi alakra –, az pedig ott, a ház elôtt a nagyapám.
A fénykép tárgyiasult emlék, pontosabban: az emlék helyébe lépô tárgy. Ha fotókat nézünk a velünk történtekrôl, az
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elmében gyakran a kép emléke lép a valódi (eredeti) emlék
helyébe. Sôt, a fénykép segítségével olyan dolgokra is emlékezni tudunk, amik ténylegesen meg sem történtek velünk.
Márpedig életünk végsô soron emlékek füzére, a megélt
élettörténet nem más, mint önéletrajzi emlékezés. Emlékezetünkre támaszkodva újra meg újra megfogalmazzuk önmagunkat, újra meg újra megteremtjük önazonosságunkat.
Emlékeink fôként arról vallanak, mely történések váltak
számunkra megôrzésre méltóvá, vagyis eseménnyé. De vallanak arról is, hogyan nézünk szembe mindazzal, ami köznapi tapasztalásainkban elénk kerül. Az emlékezés amolyan
Janus-szerû istenség. Egyrészrôl a tapasztalás végeredménye. Másrészrôl azonban a fénykép maga hozza létre a tapasztalást, pontosabban: teremti meg azt, mivel összerakódik
a már meglévô, elraktározott töredékes benyomásokból. Az
adathalmazból, melyet világunkként élünk meg, az emlékezés
folyamán utólag hozzuk létre azokat a részleteket, melyeket
késôbb élettörténetünk eseményeiként azonosítunk. Vagyis
emlékezéskor önazonosságunk a tét. Az emlékekbôl táplálkozó önazonosság elemi érzetére épülô identitásunk nem pusztán sablonok gyûjteménye, hanem létélmény. Nélküle semmivé foszlunk.
Szokásunkká vált kézzel fogható emlékeket gyûjteni, utazásból, családtól, barátoktól. Ezek a modern korban
már fotó formájában is elraktározódhatnak. Mi is az,
amit elraktározunk, mint
emlékkép. Nem többek
egy-egy hangulatnál, íznél,
történetnél. Az egyén, a
család, a közösség emléke.
Az én egyik ilyen emlékem egy fotó, állok
egy széken a konyhában
és teát fôzök egy piros
kávékiöntôvel.
Ha feltennénk a kérdést „Mi az elsô emléked, amire vissza tudsz
emlékezni?”, lehet, hogy
meglepô válaszok érkeznének. Lehet, hogy a válasz az lenne: „Semmi személyesre
nem emlékezünk, a szüleink ugyanis minden fontos vagy kevésbé fontos eseményt fényképre vagy videóra rögzítettek.
Mi már csak a fényképen, videón látottakra emlékezünk.”
A Magyar Kultúra Napja alkalmából megnyíló „ANNO…életképek, emberek Üröm múltjából” címû idôszakos kiállítás képei Üröm emlékképei, számunkra sokszor ismeretlen
emberekrôl, eseményekrôl, de közös élményünkké lesznek
Juhász Éva odaadó fotógyûjtése eredménye képen.

Vidákovits Tibor
Köszönjük továbbá Bereczkiné Szendrey Évának,
hogy rendelkezésünkre bocsájtotta a kiállításon látható viseleteket, Borbély Viktória elôadómûvésznek,
és az Ürömi Öröm Néptáncmûhely Búzavirág Csoportjának a megnyitón való közremûködést.
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Ürömi Tükör
néptáncmûhely
xxx

Fôszerepben a disznó

A bátor fiú

A két böllér kolbász tölt

Eszem-iszom, dinom-dánom

Így készül a tökéletes kolbász
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Ürömi Tükör
hagyományörzôk

Meghívó
Az Ürömi Hagyományôrzô Egyesület szeretettel meghív minden kedves
érdeklôdôt 2010.

március 27-én 16 órakor kezdôdô télbúcsúzta-

tó, tavaszköszöntô rendezvényére (kiszebábu- égetés, télfeledés programmal) az Ürömi Közösségi Házba, amely bállal zárul.
A zenét Kaiser Zoltán szolgáltatja.
A mûsorban fellépnek a Hagyományôrzô Egyesület tagjai, az Ürömi Öröm Néptánc mûhely Búzavirág csoportja, a József nádor Általános és Népmûvészeti iskola
balettcsoportja, Emel Tribal hastánc csoport.
“Kicevice villô Majd kivisszük kicevicét villô Majd behozzuk a zöld ágat
villô. A lányokra jó szerencsét villô!”
Fehér Istvánné
elnök
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Ürömi Tükör
önkormányzat

Év eleji interjú
Üröm polgármesterével
Riporter: Polgármester úr, úgy gondolom egy nehéz
évet tudhat maga mögött és talán egy még nehezebbet
maga elôtt. Ön hogyan értékeli ezt?
Polgármester: Valóban. Nem volt könnyû a 2009. év
sem, de amit a 2009. évi eleji interjúmban ígértem, azt
teljesítettük, sôt még azon felül is.
Riporter: Egy két konkrétumot, ha megemlítene.
Polgármester: Mint mindig most is kezdem a település mûködtetésével. Iskolánk, óvodánk, szociális intézményeink mûködôképességét fenntartottuk, az ellátási
színvonalat megôriztük. Ez nem kis dolog, hiszen köztudott, hogy a gazdasági nehézségeket az önkormányzatok
is megérezték. Mûködtetésre az összkiadás 73%-át fordítottuk, ez kiemelkedôen magas százalékos megoszlás,
amely a mûködtetés prioritását támasztja alá. Szociális kiadásokra közel 60 millió Ft-ot fordított az önkormányzat,
igyekezetünk valamennyi igényt figyelembe venni, a rászorult családok és egyének gondjait felkarolni. A településtisztaság és környezetvédelem nemcsak jól hangzó elképzelésekben, hanem konkrét tettekben nyilvánult meg.
Példaként említeném a rendszeres zöldfelület gondozást,
a következetes parlagfû-mentesítést, valamint a házhoz
menô zöldhulladék gyûjtést és a házhoz menô szelektív
hulladékgyûjtést. A település folyamatos tisztántartásáról,
a téli hóeltakarításról, a járdák síkosság-mentesítésérôl,
még a hétvégi napokon is gondoskodtunk. A felújításokat tekintve, befejeztük az óvoda második ütemének
bôvítését, felújítását, amellyel a megye egyik legszebb
és legkorszerûbb óvodáját tudhatjuk a magunkénak. Elkészült a község második játszótere Táborföld település
részén, továbbá folytattuk útépítési programunkat is. E
program keretében 2009-ben a SADOVE településrészen
7 utca kapott szilárd aszfaltburkolatot, valamint nemesített padka kiépítésére is sor került ott, ahol arra szükség
volt, egyben a szerelvények szintre hozása is megtörtént. Mindehhez a fedezetet biztosítani kellett, hiszen a
mûködtetés folyamatos pénzellátást igényel, míg a fejlesztések terén nagyobb mozgásterünk van a költségek
ütemezését illetôen.
Riporter: Önt hallgatva olyan érzésem van, hogy itt
Ürömön minden olyan egyszerû: elhatározzák és megvalósítják. Valóban ilyen egyszerû lenne?

Polgármester: Nem, korántsem ilyen egyszerû. Elárulhatom sok álmatlan éjszaka és sok munka van az említett eredmények mögött. Itt elsôsorban nem magamra
gondolok, hanem arra a csapatra, akik a maguk területén
lelkiismeretesen és elkötelezetten dolgoznak, legyen az
önkormányzati, közigazgatási, vagy településüzemeltetési munka. A végeredményt mindig e láncolat mûködtetése
adja. Azonosulni tudnak a feladatokkal, magukénak érzik
azokat. Engedje meg, hogy egy egyszerû példával érzékeltessem: Egy út építésénél, vagy felújításánál szükséges az önkormányzati döntés elôkészítése, amelyet
megelôz a lakosság igényének felmérése, ismerete, a település ismerete. Több igény együttes megléte esetén a
megfelelô rangsor felállítása. A döntést megelôzôen a forrás biztosíthatóságát is tudni kell, tehát, hogy mibôl lehet
a beruházást kivitelezni. A testület döntését követôen a
végrehajtás igényli az összehangolt munkát, a közbeszerzést elôkészítéstôl kezdve a tényleges kivitelezés befejezéséig. Ez a folyamat felöleli a mûszaki, pénzügyi, államigazgatási, jogi, hatósági stb. tevékenységeket.
Riporter: Az elsô kérdésemben már érintettem az idei
évet, de eddig errôl még nem beszéltünk. Gondolom,
hogy ez az év egyben összegzés és számadás is a ciklus
idôszakáról.
Polgármester: Ami a kérdés második részét illeti, arra azt tudom válaszolni, hogy igen lesz összegzés
is, de ezt majd akkor tesszük meg, amikor itt az ideje.
Addig viszont még sok feladat vár ránk, amit el kell végeznünk. Most a 2010. év célkitûzéseirôl mondanék egy
pár szót. Kezdeném azzal, hogy közel 1,3 milliárd Ft-ot
meghaladó költségvetést fogadott el a Képviselô-testület
2010. évre. Amit igen komoly pozitívumként értékelek az
idei költségvetési tervet illetôen az az, hogy a tervezett
tartalék nagyságrendje - amely 130 millió Ft - egy ilyen
nagyságrendû költségvetésénél a biztonságot adja. A célokat tekintve korábban már említést tettem arról, hogy
milyen fejlesztéseket tervezünk erre az évre, tehát most
csak megerôsíteni tudom, hogy a korábbi elképzeléseink
megvalósítására a pénzügyi lehetôségeink adottak. Ez azt
jelenti, hogy márciusi kivitelezési munkakezdéssel indítjuk
a 4 csoportos bölcsôde építési munkáit, a Petôfi Sándor
utca 22. szám alatti telken. A befejezés tervezett idôpontja
augusztus 15.-e, a gyermekeket szeptember 1-jével fogadja az intézmény. Bízom abban, hogy olyan akadályozó tényezô nem jön közbe, mely a tervezett határidôket
meghiúsítaná.
Tervezzük és ennek is a pénzügyi fedezete biztosított a 2010-es költségvetésében: 1 db játszótér építését
Péterhegyen.
Ugyancsak ebben az évben indítanánk a tervezett orvosi rendelô építési munkáit is. Jelenleg a tervezés és az
engedélyezési eljárás van folyamatban. Ezt követôen kerülhet sor a közbeszerzési eljárás indítására. Ez a beruházásunk minden bizonnyal 2010. évvégére készül el.
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Ürömi Tükör
önkormányzat
Útépítési programunk részeként március hónapban
indítjuk 13 utca útépítési, felújítási munkálatait. A közbeszerzési eljárás befejezôdött, vállalkozói szerzôdés megkötésére február hónapban került sor. Az utcákat nem sorolnám fel, mivel ezt már korábbi tájékoztatómban megtettem. A nyertes pályázó igen rövid kivitelezési határidôt
vállalt, ez azt jelenti, hogy április hó folyamán a tervezett
útépítések befejezôdhetnek, amennyiben az idôjárás nem
szól közbe.
Három nagy beruházáson kívül tervezzük a Dózsa
György utca 18. szám alatti ingatlan teljes rekonstrukciós felújítását, könyvtári és közösségi célokat szolgáló
épületnek. Erre a beruházásra 54 millió Ft pályázati pénzeszközt pályáztunk meg és nyertünk el. Így az önkormányzati önrésszel együtt 70 millió Ft-ból fog megújulni
ez az épület a 2010. évben. A Kossuth Lajos utcai volt
tagóvoda állagmegóvási munkálatainak elvégzését, valamint a Cigánypatak part menti területének rendezését.
A beruházások költségvetésbe betervezett elôirányzat
meghaladja a fél milliárd forintot. Úgy gondolom, hogy
a fejlesztésre fordított összeg nagyságrendje önmagáért
beszél.
Riporter: E komoly fejlesztések mellett továbbra is
biztosított lesz a mûködtetés fedezete?
Polgármester: Természetesen a település mûködtetése továbbra is prioritást élvez. Arra is gondoltunk,
hogy az újonnan belépô intézmények többlet mûködtetési
költségeket igényelnek, ezért is terveztünk jelentôs céltartalékot. Az biztos, hogy nagyon oda kell figyelnünk arra,
hogy mennyit költünk, tehát az eddig alkalmazott szigorú
takarékossági intézkedésekbôl nem engedhetünk, de úgy
gondolom, hogy az idei költségvetési számok és a mögöttük lévô tartalom garancia lehet arra, hogy a település
több éve tartó fejlôdését ebben az évben is biztosítottnak
lássam.
Riporter: Engedje meg, hogy megkérdezzem, tapasztal pozitív visszajelzéseket is? Értékelik az itt lakók
mindazt a folyamatos fejlesztést ami évek óta történik?
Ezt nem véletlenül kérdezem, hiszen az olykor megjelenô
egyik helyi reklámújságban személyében támadták Önt!
Polgármester: Kezdem a kérdése elsô felére adandó válaszommal, tehát a pozitív visszajelzéseket illetôen
kijelenthetem, hogy igen. Ha ez nem így lenne akkor
a befektetett munkánknak az értelme kérdôjelezôdne
meg. Sokszor kapunk írásban is elismerô, biztató
szavakat. Ezek a pozitív visszajelzések nagyon jól esnek és inspirálnak. Természetesen léteznek az örök
elégedetlenkedôk, amikor minden alapot nélkülözô támadások érik az önkormányzat munkáját, vagy személy
szerint engem. Tehát, ez vonatkozik az Ön által említett reklámkiadványban megjelentekre is. Gyûlölködô,
személyeskedô emberekkel és megnyilvánulásokkal
szemben nem lehet mit tenni. Akiktôl ez származik, már
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megszoktuk, ôk azok, akik csak ennyire képesek. Úgy
gondolják, hogy ez a sikk, és a gyûlöletkeltéssel elterelhetik a figyelmet mindarról a pozitív eredményrôl, amely
ezen a településen az elmúlt évek alatt történt. Szerintem azonban rosszul gondolkodnak, miután a lakosság
részérôl történô visszajelzések mást mondanak. Még
abból sem tanulnak, amit számtalan példa bizonyít, nevezetesen arról beszélek, hogy azokon a településeken,
ahol ez a gyûlölködés tért nyert, ott az adott település
nem fejlôdik, hiszen a döntést hozók energiáikat nem
az érdemi munkára, hanem egymás lejáratására fordítják. Tehát visszatérve eredeti kérdésére azzal folytatnám, hogy természetesen az elôbb említett észrevételek mellett érkeznek hozzám kritikus és konstruktív
vélemények is, amelyeket nagyra értékelek. Ezekben a
véleményekben benne van az, hogy mi az amit jónak
látnak, de ugyanakkor mellé teszik kritikai észrevételeiket is. Az ilyen jelzésekkel minden esetben személyesen foglalkozom, és amennyiben meggyôzôdöm arról, hogy valóban a tett kritikai észrevétel vagy javaslat
helytálló, úgy a szükséges intézkedést megteszem. Ez
eddig is így mûködött és a jövôben is így fog mûködni.
Az ilyen típusú észrevétel, illetve észrevételeket arról
is felismerem, hogy jobbító szándékú, hogy soha sem
személyeskedô, és soha sem gyûlöletszító.
Riporter: Mondana egy-két példát az építô jellegû kritikákról is?
Polgármester: Számtalan példát tudnék mondani,
de úgy gondolom, hogy érdemes kiragadni egyet. A lényeg, hogy sok mindenben együtt tudunk gondolkodni az
itt élô Lakótársaimmal, ezért remélem, hogy sokan érzik
azt, hogy partnernek tekintjük ôket, s nem „pusztába kiáltó szó” az sem, ha idônként nem tetszésüknek adnak
hangot.
Engedje meg, hogy az együttgondolkodás példájára
megemlítsem a Rákóczi Ferenc Kossuth Lajos, Kevély
utca lakóinak legutóbbi jelzését. Mint ismeretes 20052008. években építette ki ezeket az utcákat az önkormányzat. A szomszédos település, Pilisborosjenô közvetlenül a közigazgatási határ mellett vont belterületbe
területeket és parcellázott is. Már az elôkészítô munkák során érzékelték a fent említett utcák lakói, hogy
megnövekedett a forgalom, nehéz tehergépjármûvek
rongálják
Pilisborosjenô felôl – oda-vissza - az
újonnan, megépített utakat, ezen kívül ez a forgalom
az utcában lakók számára potenciális baleseti forrást is
jelent. Jelezték ezt az önkormányzat felé, mi megvizsgáltuk és a megoldást abban látjuk, hogy Pilisborosjenô
felôl el kell zárni az utakat, (Kossuth Lajos utca, Rákóczi
Ferenc utca, Kevély utca, Deák Ferenc utca) amelyre a
jobb idô beálltával, várhatóan március hónapban azonnal sort is kerítünk. Ezúton ennek megtörténtéig is szíves
türelmét kérem az érintett utcák lakóinak.
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Riporter: Milyen összegzéssel zárná mai beszélgetésünket?
Polgármester: A legfontosabb, hogy egy stabil, a
település mûködését és további fejlôdését biztosító költségvetése van Ürömnek. Meg tudjuk ôrizni az eddigi ellátási színvonalat a mûködô intézményeknél és olyan
szolgáltatások feltételeit tudjuk megteremteni, amelyre
komoly igény mutatkozik a településen. Itt elsôsorban
a bölcsôdei ellátás feltételeinek biztosítására, illetve a
korszerûbb egészségügyi alapellátást biztosító létesítmény megépítésére gondolok. Az említettek a 2010. évi
települési költségvetés elfogadására tekintettel, illetve a
munkák elôkészületének konkrét állására figyelemmel,
már nem csak álmok, hanem konkrét valóság.
Bár az eddigi kérdéseire adott válaszomban kisebb
hangsúlyt helyeztem a Dózsa György utca 18. szám alatti közösségi célokat szolgáló létesítmény felújítására, de
most megemlíteném, hogy ez a beruházás szintén meghatározó jelentôségû a település számára. Egy életveszélyes épületet újítunk fel, újabb értéket teremtünk és
állítunk 2010-ben Lakótársaim szolgálatába. Nem kisebb
jelentôségû az úgynevezett régi településrészen kivitelezésre kerülô 13 utca felújítása a kapcsolódó járulékos
munkálatok elvégzése mellett. Ebben az évben is sor kerül
a tavaszi kátyúzási munkákra. Amint az idôjárás engedi,
és a levegô hômérséklete +5 fok fölé emelkedik a kivitelezési munkákat indítjuk. Anyagi lehetôségeink - amennyiben engedik - még további beruházásokra is sort kerítünk.
Ilyen beruházás például a Péterhegy Rókahegy, valamint
az Ófalu közötti járda megépítése, ebben már döntött
februári ülésén a képviselô-testület. Megemlíteném még,
bár nem önkormányzati kivitelezésben megvalósuló léte-

sítmény, a CBA áruház létesítését is. Ez az áruház árait és
árukínálatát tekintve a település lakosságának ellátásában
fog jelentôs minôségi elôrelépését jelenteni.
Úgy gondolom, hogy az ez évre tervezett beruházásaink egy összehangolt és jól szervezett munkafolyamatot
igényelnek valamennyi résztvevôtôl, s ebben a folyamatban tisztelt Lakótársaim segítésére is számítok. Bízom
abban, hogy ugyanazzal a jó szándékkal és konstruktivitással fogják fogadni majd a tényleges munkák idején
jelentkezô kisebb kellemetlenségeket, mint ahogyan ezt
már több éven keresztül megszokhattuk, illetve azt, hogy
idôben juttatják el hozzánk javaslataikat.
Bejezésként megemlíteném azért, hogy az eddigi beruházásainkat sem hitelbôl finanszíroztuk, és az idei beruházásainkhoz sem vettünk fel hitelt. Tehát nem „adósítottuk” el a települést. Ezt az önkormányzatok többsége nem
mondhatja elmagáról. Elég csak a szomszédos településre gondolni, ahol 850 millió Ft hitel felvételérôl döntöttek.
Üröm önkormányzata nem rövid távra, hanem hosszú
távra tervez és a 2010. évi költségvetés elôkészítésénél
is így gondolkodott. Meggyôzôdésem, hogy nem szabad
„felélni” a jövôt és nem csak a rövid távú sikerekben szabad gondolkodni.
Riporter: Polgármester úr, köszönöm a tartalmas beszélgetést.
Polgármester: Én is köszönöm a lehetôséget.
Üröm, 2010. február hó
Csizmadia Gizella

Választási TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Ürömi Választópolgárok!
A Magyar Köztársaság elnöke a 2010. évi országgyûlési képviselô-választások idôpontjait:

I. forduló: 2010. április 11. (vasárnap)
II. forduló: 2010. április 25. (vasárnap) tûzte ki.
A névjegyzék közszemlére tétele megtörtént 2010.
február 10-17-ig a Polgármesteri Hivatal választási
irodájában volt megtekinthetô. A módosított névjegyzék
április 9-én 16.00 óráig, és április 23-án 16.00 óráig
tekinthetô meg.

Aki a lakóhelye szerinti névjegyzékbôl kimaradt
valamilyen oknál fogva, az a Helyi Választási Irodában
kérheti felvételét a lakóhelye szerinti kijelölt szavazókör
névjegyzékébe. A kifogást 2010. február 10-étôl – 2010.
február 17-ig lehetett benyújtani a HVI vezetôjéhez.
2010. február 12-ig a névjegyzékben szereplô
választópolgároknak meg kellett kapniuk azt az „értesítôt”
melyben feltüntetésre került az a szavazókör, amelynek
névjegyzékébe felvették és ahol szavazatát a választás
napján leadhatja.
Az értesítôvel együtt „ajánlószelvény” postázására
is sor került. Ez az ajánlószelvény szolgál arra, hogy
ha a választó polgár élni kíván ajánlási jogával, úgy azt
megtehesse.
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Az ajánlószelvények gyûjtésének határideje: 2010.
március 19-ig történhet.
A szavazás napján szavazni a lakóhelye szerint
kijelölt és az „értesítôn” feltüntetett szavazókörben
lehet.
Aki mozgásában akadályozva van, az a szavazást
megelôzôen 2010. április 9. írásban kérheti a mozgóurnát
a HVI vezetôjétôl. Végsô esetben a mozgóurnát a
választópolgár kérheti a szavazás napján is, de ekkor már
az írásos kérelmet a Szavazatszámláló Bizottsághoz kell
eljuttatni.
Amennyiben a szavazás napján lakóhelyétôl eltérô
településen tartózkodik, úgy ez esetben a HVI (Helyi
Választási Iroda) vezetôjétôl kapott igazolással szavazhat
azon a településen, ahol tartózkodik és ahová az
igazolást kérte.
Igazolás személyesen vagy meghatalmazott útján
legkésôbb 2010. április 9-én 16.00 óráig kérhetô, míg
ajánlott levélben történô kérés esetén az ajánlott
levélnek 2010. április 6-ig kell megérkeznie a HVI
vezetôjéhez.
A HVI vezetôje 2010. április 8-án 16.00 óráig – a
kiadott igazolás bevonásával egyidejûleg - kérelmére
egy alkalommal visszaveszi a névjegyzékbe azt, akit
igazolás kiadása miatt onnan törölt.
Fontos annak ismerete, hogy akár az I. fordulóra, vagy
akár a II. fordulóra kéri az igazolást, arra az elôzôekben
jelzett idôpontok egyaránt vonatkoznak.
Aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, az
hazánk nagykövetségén vagy fôkonzulátusán adhatja le
szavazatát.
Hogy e jogával, illetve lehetôségével élhessen,
szükséges hogy a lakóhelye szerinti HVI vezetôjénél kérje,
a „külképviseleti névjegyzékbe” történô felvételét.
A külképviseleti névjegyzékre történô felvétel
személyesen vagy meghatalmazott útján, illetve ajánlott
levélben 2010. március 19. 16.00 óráig kérhetô.
Az ajánlott levélnek a jelzett idôpontig meg kell
érkeznie a HVI vezetôjéhez.
Fontos, hogy ha igazolást kapott, akár az elsô, akár
a második, vagy mindkét fordulóra, úgy a második
fordulóban csak akkor szavazhat, ha az elsô forduló
abban a választókerületben ahol szavazott, vagy
szavazhatott volna, nem volt eredményes.
Szavazni csak személyesen lehet.
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A személyazonosság és a lakcím igazolására:
lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány
(régi könyvformátum),
• a kártya formátumú személyazonosító igazolvány
vagy útlevél vagy 2001. január 1-jét követôen
kiállított vezetôi engedély szolgál. Ezen igazolványok
mellett a lakcím kártya is szükséges.

•

- A választási kampány 2010. április 9-én
24.00-óráig, és április 11-én 19.00 órától április 23án 24.00 óráig tart.
Kampánycsend 2010. április 10-én 00.00 órától
április 11-én 19.00 óráig, és 2010. április 24-én
00.00 órától április 25-én 19.00 óráig tart.
Szavazni a szavazás napján reggel 6.00 órától este
19.00 óráig lehet.

Ürömön 5 szavazókör mûködik.
Szavazókörök azonosítója:

1.sz. szavazókör
				
2.sz .szavazókör
				
3.sz. szavazókör
4.sz. szavazókör
5.sz. szavazókör

Szavazókörök címe:

Öregek Napközi Otthona
Ady E.u. 6.
Mûvelôdési Ház
Iskola u. 4.		
Iskola, Iskola u.3.
Ürömi út.1/B.
Óvoda, Fô u.37.

Igazolással szavazni az erre kijelölt 3. számú
szavazókörben lehet.
Ennek címe: 2096 Üröm, Iskola u.3. (Iskola)
Kérem a tisztelt Ürömi Választópolgárokat, hogy ha a
szavazással kapcsolatos bármely kérdésük felmerülne,
úgy forduljanak bizalommal a Helyi Választási Irodánkhoz.
Telefonszám: 06-26-350-054/115 mellék.
Üröm, 2010. február
Dr. Balogh Szilvia
HVI vezetô

Takarítást és/vagy vasalást vállalok,
referencia megadásával.
Telefon: 30 644 0420
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Védôoltással a
méhnyakrák ellen!

Oltások 2010. április hónapban lesznek, amelyrôl
minden érdekelt levélben kap értesítést.
Döntésünkben szerepet játszott, hogy a védôoltás
olyan anyagi terhet jelentene a legtöbb szülônek (90.000
Ft/fô), amit nem tudna önerôbôl felvállalni, valamint az,
hogy a méhnyakrák az egyik legtöbb áldozatot szedô
betegség és az egyetlen olyan rákos nôi megbetegedés,
amely ellen most már létezik védôoltás.

Képviselô-testületünk
döntése
alapján
önkormányzatunk széleskörû kampányt szervez a
Mi okozza a méhnyakrákot?
méhnyak-rák megelôzésének céljából. A program
célja a védôoltáshoz való hozzájutás segítése az
A méhnyakrák Magyarországon a mellrák után a
önkormányzat anyagi támogatásával egy kijelölt második leggyakoribb daganatos betegség a nôk körében.
célcsoport részére, valamint a tájékozottság 2007-ben hazánkban kb. 1500 új, rosszindulatú méhnyak
növelése, a preventív szemléletre való ösztönzés.
elváltozást ismertek fel. A méhnyakrák halálozási aránya
A program keretében a 13 éves éves korú (1997.
január 1. és 1997. december 31. között született),
állandó ürömi lakóhellyel rendelkezô leánygyermekek
védôoltással történô ellátását támogatjuk. A
programban résztvevô leánygyermekek 3 adagos
oltási sorának költségét az önkormányzat átvállalja.
A 14-25 éves korosztályból a lányok kedvezményes
áron juthatnak védôoltáshoz. 90 000,-Ft helyett
59 600,-Ft-ért vásárolhatnak védôoltást.
A felzárkóztató programról további információt májusban
fogunk megjelentetni!

A program lépései:
- 2010.március 17-én 17.30 órakor Sajtótájékoztatóval
egybekötött Szülôi Tájékoztató Fórumot tartunk a
Mûvelôdési Házban (Üröm, Iskola u. 4.). Itt kerül sor egy
rövid ismertetô után az esetlegesen felmerülô kérdések
megválaszolására.

Résztvevôk :
Laboda Gábor - polgármester
Buzás Katalin – Szociális-, Családügyi- és
Egészségügyi Bizottság elnöke
dr. Koiss Róbert – szülész-nôgyógyász-onkológus
A méhnyakrákról, a HPV vírusról és a védôoltásról
dr. Gál Gabriella - gyermekorvos
Fontos tudnivalók az oltásról és programról

Jelentkezés és a regisztációs lap leadásának
határideje 2010. március 24.

Magyarországon 10-szer magasabb a fejlettebb európai
országokhoz képest, pedig a méhnyakrák - az emlôrákkal
ellentétben – napjainkban már megelôzhetô!
A méhnyakrákot 99%-ban a human papilloma
vírus (HPV) rákkeltô típusai okozzák, szexuális úton
való terjedéssel. A vírusnak több mint 100 típusa van,
melyek közül a legtöbb alacsony kockázatú és nem
okoz daganatot. A magas kockázatú (rákkeltô) típusok
fertôzése esetén kezelés hiányában a rendellenesen
mûködô sejtek méhnyakrákot idéznek elô. A leggyakoribb
magas kockázatú típusok a 16-os és 18-as törzsek.

A szûrés segít a betegség idejében történô
felismerésében
A méhnyakrák elleni küzdelem egyik fegyvere a
betegség idôben történô felfedezése. Hazánkban a
nôgyógyászati vizsgálatot kenetvétellel egészítik ki. Az
így végzett rendszeres citológiai szûrés a korai felfedezés
jó lehetôségét jelenti, hiszen ez az egyetlen olyan
rákféleség, ahol könnyen diagnosztizálhatjuk a kóros vagy
rákmegelôzô elváltozáson átment sejteket, és hamar el is
lehet távolítani a beteg szövetrészt.
Bár a szûrés jó segítség rákhoz vezetô elváltozások
észleléséhez, a kóros esetek körülbelül 20 százalékát
még ezzel sem lehet felfedezni. Az is igaz, hogy a pozitív
lelettel való szembesülés minden nô számára megrázó és
aggasztó „élmény”, akárcsak az érintett sejteket eltávolító
mûtéti beavatkozás.

Mi ellen véd az oltás?
A védôoltás új és hatékony módszer a méhnyakrák
megelôzésére, illetve kockázatának csökkentésére. Az
oltás úgy fejti ki hatását, hogy megakadályozza a humán
papillomavírus (HPV) rákkeltô típusai által kiváltott,
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esetlegesen méhnyakrákot okozó fertôzés kialakulását.
A védôoltás, amely a HPV 16-os és 18-as onkogén
(rosszindulatú daganatot okozó) törzsek ellen véd,
világszerte a méhnyakrákok több mint 70%-át elôzheti
meg. Közel 100%-os védelmet biztosít ezen kórokozókkal
összefüggésbe hozható méhnyak-rendellenességek ellen,
a további HPV törzsek okozta esetleges rendellenességek
pedig a rendszeres szûréssel idejében felismerhetôk és
megfelelôen karban tarthatók.

Ebben az évben is mintegy ötszáz nô – anya, feleség,
barátnô – hagyta el örökre gyerekét, férjét, szerelmét
azért, mert nem figyelt eléggé önmagára. Megelôzhetô
lett volna!

Miért érdemes védekezni a méhnyakrák ellen
védôoltással?

Miért ajánlják orvosaink a védôoltást?

Azért , mert...
A HPV vírus könnyen terjed, könnyen elkapható. Bár
nemi úton terjed, szexuális együttlét sem szükséges
a fertôzôdéshez. Elég a nemi szervek környékén lévô
bôrfelületek érintkezése (petting).
A fertôzés már akár az elsô szexuális aktussal
megtörténhet. Becslések szerint a HPV fertôzést a
szexuális aktivitás megkezdését követô 2-3 év alatt
szerzik a fiatalok.
Az óvszer nem véd meg teljes mértékben a fertôzéstôl.
Egy esetleges természetes úton létrejövô fertôzés
nem alakít ki elégséges védettséget a szervezetünkben
egy következô HPV fertôzés ellen, így a lányok/nôk egész
életükön át ki vannak téve a méhnyakrákot okozó rákkeltô
HPV fertôzésnek.
A méhnyakrák kialakulása hosszú évekig tart (10-20 év),
közben nem észlelünk tüneteket, és anélkül megtörténhet
a baj, hogy annak tudatában lennénk.
A szûrés a betegség felismerésére alkalmas, a
méhnyakrákot okozó HPV fertôzés megelôzésére nem.

Kinek javasolt a vakcina?
Célszerû oltani a szexuális életet még nem élô
serdülôket éppúgy, mint az aktív szexuális életet élô,
természetes fertôzésen már (akár) átesett nôket is. A
védôoltás a leggyakoribb rákkeltô HPV törzsek ellen véd,
amelyek világszerte a méhnyakrák kialakulásának több
mint 70%-áért felelôsek. Közel 100%-os védelmet biztosít
az ezen kórokozókkal összefüggésbe hozható méhnyakrendellenességek ellen, a további HPV törzsek általi
kockázat pedig a rendszeres szûréssel csökkenthetô. A
védôoltás minden nônek ajánlott korosztálytól és HPV
státusztól függetlenül, az egyetlen feltétel, az egy évnél
nem régebbi negatív citológiai (méhnyak szûrési) lelet.
Ne feledjék: az oltás után a rendszeres szûrést
ugyanúgy folytatni kell!

18

Üröm Község Önkormányzata most lehetôséget
kíván nyújtani leánygyermekeink védelmére. Reményeink
szerint e kezdeményezés hatására mindannyian jobban
odafigyelünk majd a településünkön élô minden hölgyre!

„A megelôzés már a serdülôkorú lányok esetében is
rendkívül fontos lenne; a felnôttkori súlyos, életveszélyes
megbetegedés megelôzésében”.
„Egy szülô így tudja a majdan felnôtté váló gyermekét
egy súlyos, halálos betegségtôl megvédeni, s mondhatja
el: „Én mindent megtettem”. Javaslom minden kislánynak
beadni a védôoltást!”.
„Ez az a betegség, amelynek a gyógyítása, amikor a
nôgyógyász felfedezi, már elkésett. Ezért nagyon fontos
a megelôzés, amelynek egyik legfontosabb módjának a
védôoltást tartom”.
„Nô vagyok, feleség és anya. Míg kicsi volt a lányom,
fogtam a kezét, óvtam, védtem, a legjobbat akartam neki.
Most is ezt teszem, de már csak jelképesen fogom a kezét.
Remélem személyes példámmal sikerült felismertetnem
vele is a rákszûrés fontosságát, azt, hogy figyeljen magára
és vigyázzon az egészségére. A megelôzés fontos módja
a védôoltás.”
Buzás Katalin
Szociális-, Családügyi- és Egészségügyi Bizottság elnöke
önkormányzati képviselô

Tisztelt Lakótársaink!
Az Ürömi Hegyvidék Polgárôr Egyesület arra kéri
Önöket, hogy aki teheti és még nem kötelezte el
magát más civil szervezetnek, a jövedelemadójának az
1%-ával a mi egyesületünket segítse.
Az utóbbi hónapokban látványosan csökkent a
vagyon elleni bûncselekmények száma, melyben nagy
része van a polgárôrök önkéntes munkájának is.
Segítsen abban, hogy ez a tendencia ne forduljon
vissza és biztonságos településsé válhassunk!
Köszönettel: Polgárôrség vezetôsége.

Adószámunk: 18692529-1-13
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Kérjük, segítse Ön is 1%-ával az
Ürömi József Nádor Általános Iskola
és Népmûvészeti Iskola
Fejlesztésért Alapítványt!

Adószám: 18697445-1-3

Az Ürömi Szent György
Egyesület kéri, hogy

adójuk 1%-ával
támogassák az egyesületet.
Adószám: 18699674-1-13
Cím: 2096 Üröm, Ady Endre u. 32.
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LABDARÚGÁS
Azt hiszem, hogy most 2009 végén elérkezett ennek
az írásnak az ideje, mely, ha nem is tökéletes pontossággal, de részletes történeti hûséggel ismerteti
az Ürömön élô emberekkel, az utóbbi három év foci
eseményeit.
2006 nyarán, 25 év szünet után felépült Ürömön a mûfüves
labdarúgó pálya.

Az elsô rendezvényekrôl röviden:
2006 nyarán elsô nagypályás foci meccs, hagyományok alapján Üröm – Tatárszentgyörgy mérkôzéssel
kezdôdött.
/Tóth Sándor volt helyi kocsmáros és Szûcs Gyula
„Csákány” helyi focirajongó rendezésében/ Az eredmény
aránya nem volt kétséges, nagy gólarányú helyi ÜRÖMI
gyôzelem! Az utána lezajlott vendéglátást valószínû, hogy
sokan emlékezetesnek tartják a tökéletes rendezés és
hangulat hatására.
Második mérkôzésünkre szintén 2006-ban került sor,
„NOSZTALGIA” kupa néven. Ellenfelünk, az elmúlt évtizedek tétre menô mérkôzéseinek nagy figyelemmel kísért
csapata volt, a szomszéd község Pilisborosjenô válogatott csapata. / kb. 200 nézô, két régi kiváló focista búcsúztatása. Végeredeménye hasonló az elôbbi mérkôzéséhez.
Ezekkel a mérkôzésekkel befejezôdött az eltelt 25 év
foci eseményhiányos múltja.
Ürömön a többre vágyó, önzetlen, a versenysportot
értékelô emberek segítségével elkezdôdött az Üröm ifjúsági és felnôtt csapatok megszervezése. A rendszeres
edzések, a fiatalok lelkesedése lehetôvé tette, hogy benevezzenek Pest Megye III.o. Szentendrei csoportjának
bajnokságába.

Ü.S.C.

2006 – 2007 tavaszáig helyi közösségi rendezvényekkel és alkalom szerinti bérbeadásokkal zajlott a létesítmény használata.
Miután sikerült egy aránylag komplett létszámú
felnôtt és ifjúsági csapatot összetoborozni, elérkezett a
lehetôség, az ürömi Önkormányzat egyöntetû szavazatával, és nem utolsó sorban anyagi támogatásával a Megye
III. osztályban történô hivatalos bajnokságba való benevezésre. Kiemelkedô élmény volt számomra, hogy az
Üröm S.C. felnôtt és ifjúsági csapata zökkenômentesen
lejátszotta /25 év után /a 2007 – 2008 ôszi –tavaszi bajnoki mérkôzéseit.
Kimagasló eredmény volt, hogy ifjúsági csapatunk
bajnoki aranyat nyert, olyan csapatok elôtt, mint Visegrád, Páty, Szigetmonostor….! A felnôttek eredményei egy
szóval jellemezhetôek derekasan helytálltak a tétre /nem
pénzre / játszó mezônyben. Szerintem minden játékos
szívében ott volt az „Egyesület” neve.
Itt szeretnék köszönetet mondani a „tanuló„ utcai csapatnak, akik átvitték a foci szeretetét.
Lényegesen rutinosabban álltunk fel a 2008 – 2009-es
bajnokságra. A felnôtt csapat végeredménye már kimozdított bennünket a hátsó sorokból, 15 csapatból a 9-ik
helyezést értük el.
A bajnokság szomorúsága az volt, hogy ifi csapatunk,
különbözô okok miatt, nem léphetett felsôbb osztályba,
de jó páran beépültek a 2009 – 2010 –es felnôtt csapatunkba.
Ez a csapat kemény menetelésben az idei ôszi szezonban 12 csapat között, az élmezônyben a negyedik helyen áll. Azt hiszem a „CSAPATÉ„ a fô érdem, de ott áll
mellettük az Önkormányzat, az önkéntes támogatók , a
szívvel-lélekkel szurkoló nézôk csapata. Még azok is, akik
valamilyen oknál fogva szeretetüket nem tudják kimutatni,
szívük mélyén büszkék a helyi egyesületre.
A következô felsorolásban, /mely nem teljes/ szerepeljen azoknak a focistáknak a neve, akiknek az utolsó mec�cseinken döntô szerepük volt.
Angalét B., Angalét L., Podhorcsek M., Podhorcsek D.,
Lisztner G., Krusper F., Tóth Á., Walczer K., Pápai Cs.,
Hazaffy M., Antal Gy., Potássy G., András F., Köcski K.,
Smiglag J, Horváth Z., Lehel R., Péntek N., Nyersbakó G.,
Lavicu M., Bihari R., Gelányi I.

Az ÜRÖM SPORT CLUB /Ü.S.C./ Pest megye bajnokságában történô indulásának és falunkra gyakorolt Edzô: 			
Csapatkapitány:
közösségi hatásának leírása.
A megépült mûfüves pálya hossza 90 m., szélessége
50 m. Ezek az adatok azért fontosak, mert ez számít és
számítani fog a jelenlegi és a jövô csapatának, a pálya
felhasználtságának szempontjából.
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ifj. Podhorcsek Miklós
ifj. Angalét Béla

Remélem, aki elolvassa ezt a rövid híradást, késôbb többre vágyva jobban odafigyel a „CSAPATRA”, akik szerintem itthon és idegenben is, a számomra a legnagyobb
eseményt jelentô mérkôzéseken, focipályákra lépnek és
mindig gyôzni akarnak!

I.-II.-III. hó
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ÖRÖM FOCI ÜRÖMÖN Márciusban indul a
- KARÁCSONY KUPA Mészöly Focisuli!
Az elôzô események után, szeretném utószóként
ismertetni /az ott nem lévôkkel / az azóta lezajlott
Ü.S.C. rendezvény eseményeit.
December 27-én az ürömi teremfoci egyik legjelentôsebb fesztiváljára került sor az iskola tornatermében.
A 22 méter hosszú pályán / villámfoci, 2x 10 perc /.
1 kapus , 3 mezônyjátékos felállással, 8 induló csapattal zajlott le az idei legkiemelkedôbb, sport – társadalmi
esemény. Azt hiszem, hogy a várható mezôny színvonala,
meghatározta az indulók számát. A döntôben résztvevô
csapatok tagjainak neve, /egy fociszakértô részére/ az
elôzetesen lejátszott egy – két selejtezô után, nem lehetett kétséges.
Az a két csapat játszotta a döntôt /nekem mesebeli
szinten/, melynek tagjai a jelenlegi bajnokságban játszó
Ü.S.C. tagjai /egy- két kivétellel /Karácsony kupa végeredménye:

I. hely : ÜRÖM S.C. csapata
Összeállítás : Hollauer B., Podhorcsek D., Örkényi B.,
Podhorcsek A., kapus Angalét L.

II. hely : KÉSÉS csapata
Összeállítás: Pápai Cs. Kun Gy. Kruspér F. Potássy G.
Hell I.

III.hely : FOTEL csapata
Üröm focijövôje szempontjából még agy adatot ismertetnem kell szurkolóinkkal.
A gyôztes csapat kapusának életkorát nem számítva
/aki szerintem legjobb volt kapustársai közül/ a legfiatalabb átlagkorú – 18 év - focisták nyerték el az elsô helyet.
– POTI -

Egy régi álom valósul meg tavasszal Ürömön,
hiszen a községben lakó gyermekek hamarosan
egyesületi formában is futballozhatnak a település gyönyörû mûfüves pályáján. Nem is akármilyen
keretek között, hanem az Ürömi Mészöly Focisuli
Egyesületben, amelynek elnöke a Vasashoz ezer
szállal kötôdô, de fômûvét lakhelyünkön megvalósítani kívánó Mészöly Géza, egykori 18-szoros válogatott labdarúgó.
- Óriási izgalommal és örömmel alapítottuk meg ezt
a fociiskolát Újvári Gábor barátommal, akivel korábban
együtt játszottam, majd a Magyar Gyermek Labdarúgó
Szövetségben is közösen dolgoztunk. Mindketten ürömiek vagyunk, így természetes, hogy ebben a közegben
szeretnénk megvalósítani elképzeléseinket. Korábban futballoztam Dél-Koreában, Franciaországban, Cipruson és
Izraelben is, és mindenütt figyeltem adott klubom utánpótlás-programját. A gyerekek focija mindig is a szívem
csücske volt és marad is, és felnôttek edzôjeként már
magam is tapasztaltam, hogy mekkora hiányosságokkal
érkeznek a fiatalok a nagy csapatokba.
- Mit tehetnek annak érdekében, hogy ez ne így
legyen?
- Itt, Ürömön az a célunk, hogy a megfelelô korosztályos képzést kapják meg a gyerekek színvonalas és
sokoldalú oktatás keretein belül. Fontos, hogy rengeteget
érjenek a labdába, hiszen ez a fejlôdésük egyik kulcsa.
Lelkes, pedagógiai érzékkel és komoly szakmai tudással
rendelkezô edzôk foglalkoznak majd a srácokkal, lesz
koordinációs és kapusedzô is, sôt megnyertük a célnak
Kozma Istvánt, a Liverpool egykori játékosát, akinek segítségével külön egyéni képzés is indul az egyesület
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keretein belül, ô a 12 évnél idôsebbeknek tart majd különórákat. Fontos a klubhoz, csapathoz történô érzelmi
kötôdés kialakítása a gyermekekben, ezzel is elôsegítjük
személyiségfejlôdésüket.
- Profi futballistákat nevelnek a gyerkôcökbôl?
- Nem ez az elsôdleges cél, de a korábbi példák sokasága bizonyítja, hogy a felbukkanó tehetség megfelelô
gondozása esetén bizony elôsegíthetô, hogy a gyerekek
karriert fussanak be. Mi azt szeretnénk, hogy az egészséges életmódra, a sportolásra szoktassuk gyermekeinket, a labda ehhez egy kiváló eszköz. Lejön a palánta
erre a gyönyörû ürömi pályára, szaladgál, fegyelmet tanul,
erôsödik, ügyesedik és legfôképpen jól érzi magát, barátokat szerez. Mi nem fogjuk eredménykényszer alá helyezni
az edzôket, és így ôk sem a játékosokat. Ez az idôszak az
aranykora a gyerekeknek, nem rontjuk el a játék felhôtlen
élvezetét! Mi olyan 5-11 éves fiúk és lányok jelentkezését
is várjuk a toborzókon, akik picit túlsúlyosak, picit ügyetlenek, de szeretnének focizni. Az már persze közben a mi
dolgunk, hogy a rátermettebbek szakmai fejlôdése töretlen legyen, egy korosztályban ezért szükség szerint akár
több csapatot is felügyelünk!

- Mi különbözteti meg Önöket majd másoktól?
- Egységesek, szépek és szerethetôek szeretnénk lenni, ezt kedvezményes, egyesületi sportruházattal támogatjuk majd; az ürömi iskolásokat és ovisokat busz viszi
majd szerdánként és péntekenként a pályára; tornákat,
mérkôzéseket szervezünk; szeptembertôl már bajnokságokban indulunk; példaképeket, sztárokat csalogatunk
majd le közéjük; szóval pezsgô fociéletet, és nagy gyermekzsivajt ígérünk az Úttörô utcába.

A Mészöly Focisuli tervezett toborzói az
ürömi mûfüves pályán 1999-2005. között
született fiúk és lányok részére:
2010. március 15. hétfô 10:00
2010. március 17. szerda 16:00
2010. március 21. vasárnap 11:00

Bôvebb információ:
5-12 évesek: Újvári Gábor 06-70/935-0253
12 év felett, egyéni képzés: Kozma István 06-70/5341661

ISKOLAI BEIRATÁS

Óvodai BEIRATÁS

ÉRTESÍTJÜK a KEDVES SZÜLÔKET,
HOGY A 2010/2011-ES
NEVELÉSI ÉVRE:

ÉRTESÍTJÜK a KEDVES SZÜLÔKET,
HOGY A 2010/2011-ES
NEVELÉSI ÉVRE:

2010. ÁPRILIS 12-én (HÉTFÔ), és
ÁPRILIS 13-ÁN (KEDD)
7.30 h és 16 h óra között lehet beiratni a
gyermekeket!
(József Nádor Általános Iskola titkárság)

2010. ÁPRILIS 19-én,
valamint ÁPRILIS 20-án
8h és 16h óra között lehet beiratni
a gyermekeket!

PÓTBEIRATKOZÁST:

2010. MÁJUS 10-én (8h és 16h) tartjuk!

PÓTBEIRATKOZÁST:

2010. ÁPRILIS 26-án (7.30h és 16h) tartjuk!

A beiratkozáshoz szükséges iratok:
 A gyermek születési anyakönyvi kivonata,
lakcímkártya,
 A szülôk személyi igazolványa, lakcímkártya,
munkáltatói igazolás,
 A gyermek egészségügyi kiskönyve.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:
 A gyermek születési anyakönyvi kivonata,
lakcímkártya,
 A szülôk személyi igazolványa, lakcímkártya,
munkáltatói igazolás,
 A gyermek egészségügyi kiskönyve.

A beiratkozás feltétele:

ÜRÖMI ÁLLANDÓ BEJELENTETT LAKHELY!
Üröm, 2010. 02. 12.
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A beiratkozás feltétele:

ÜRÖMI ÁLLANDÓ BEJELENTETT LAKHELY!
Üröm, 2010. 02. 12.

Török Mária
igazgató
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Stoffer Judit
óvoda vezetô
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Környezetvédelem

Házhoz menô
szelektív
hulladékgyûjtés

vagy fekete-fehér újság, folyóirat, katalógus,
prospektus, füzet, könyv, írógéppapír, papírzacskó
gyûjthetô).
A megtelt zsákokat, illetve a kötegelt papírt kérjük
az ingatlanok elé a reggeli órákban kihelyezni a gyûjtés
napján, amely a tavalyi évvel azonos idôpontban kerül
minden hónapban megrendezésre:

2010-ben is folytatódik Ürömön a házhoz menô
szelektív hulladékgyûjtés, miután a Testület a
februári ülésén elfogadta – második nekifutásra a Saubermacher-Bicske Kft. szállításra vonatkozó
árajánlatát. Célunk a már bevezetésre került és
jogosan népszerû szolgáltatás további biztosítása
volt. Távolabbi célkitûzése az Önkormányzat
Testületének, hogy a korábban létesített szelektív
hulladékgyûjtô szigetek az év közepére (júniusjúlius) elbontásra kerülhessenek, amit az indokol,
hogy néhányan kommunális szemétlerakónak,
bontási törmelék depónak vélik ezeket a helyeket.
A szolgáltatóval kötött szerzôdés értelmében
minden a Saubermacherrel szerzôdéses viszonyban
lévô lakos ingyenesen hozzájuthat a havi 1 db „sárga
zsákhoz”. (Februárban 11db zsákot lehet átvenni, míg
az évközbeni átvétel esetén már csak az adott évbôl
hátralévô hónapoknak megfelelô zsákmennyiséghez lehet
ingyenesen az

 minden hónap utolsó szerdáján a „sárga zsák”
 minden hónap elsô szerdáján a papír.
Figyelem: 6 órakor már elkezdôdik a településen
a hulladékgyûjtés!
Idegen anyagot, szemetet tartalmazó zsákokat a
gyûjtôjárat munkatársai nem szállítják el!
Amennyiben az egy hónapra járó 1 db ingyenes
zsák kevésnek bizonyul az alábbi helyszíneken lehet
pótzsákokat vásárolni egységáron (120Ft+ÁFA).
Üröm
Üröm
Üröm

Rókahegyi CBA
Kiss Abc		
Táborföldi Delikát

Rókahegyi út
Kossuth L. u. 4
Ürömi út 30/c

Kérjük, hogy éljenek a házhoz menô szelektív
hulladékgyûjtés lehetôségével!
Vidákovits Tibor
Környezetvédelmi és Településfejlesztési
Bizottság elnök

ÖNKORMÁNYZAT TITKÁRSÁGÁN A NYITVA
TARTÁSI IDô ALATT hozzájutni:

hétfô-kedd-csütörtök: 07:30-16:30 h
szerda: 			
07:30-17:30 h
péntek: 			
07:30-12:30 h
A Saubermacher a házhoz menô szelektív hulladékgyûjtés keretén belül csak a nyakánál összehúzható, 120
literes emblémázott mûanyagzsákokat szállítja el, illetve a
papírhulladékot kötegelve, dobozokba helyezve, átkötve
gyûjti össze.
A tavalyi évvel megegyezôen a következôk szerint
lehet szelektíven hulladékot gyûjteni Üröm területén:
 sárga zsákba a feliratnak megfelelô mûanyag, fém,
társított italos karton (Tetra-Pack) kerülhet.
 papírhulladék (kartondobozok (lapítva), színes
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Jótékonysági
Iskolabál 2010

és a Kulcsár-Csánki házaspár szervírozták. S, hogy a
büfé „háza táján” az ÁNTSZ se találjon kivetnivalót, azt
Czuppon Kriszta szakértelme biztosította.
Gyönyörû tombola ajándékoknak örülhettek a
nyertesek. A szerencse lehetôségét Rada Zsuzsitól,
Veress Mariettától és Sztuhár Timitól vehettük meg.

Az idei év februárjában is megrendezésre
került a már hagyománnyá vált Jótékonysági
Iskolabál. Mi, a szülôi munkaközösség aktív
tagjai óriási igyekezettel készültünk erre a napra.
Tudtuk, sok szülô és baráti társaságuk már készül
erre az eseményre. Örültünk a sok elôre jelzett
résztvevônek, mert ez azt jelenti, hogy fáradozásunk
nem volt eredménytelen, a sok gond és nehézség
ellenére a szülôk várják ezt a mulatságot.
A mintegy 25O fônyi vendégnek nem akartunk
csalódást okozni.
A portánál Csendes Bea, Gnandt Kriszta farsangi
jelmezben,finom pogácsával és pezsgôvel várta a
bálozókat. Felhasználtuk az eddigi évek tapasztalatait,de új eseményekkel is bôvült a bál.
Pedagógusaink egy csoportja mû- és népdalokból
néhány perces mûsorral készült. Nagyon örültünk, hogy
ilyen kellemes meglepetésben volt részünk.
A zenét Kaiser Zoltán szolgáltatta retro stílusban,
a Boney M. és az ABBA együttes slágerei alkották az
este zenei alapját. Ám ez még mind semmi, mert az idei
évben a két együttes „személyesen” is ellátogatott a
rendezvényünkre. Történt mindez a 2.a osztály vállalkozó
szellemû és jókedvû szülôinek a jóvoltából, akik vállalták
a több hetes próbát, erre szabad idejüket és nem kevés
pénzüket áldozták....A siker fergeteges volt. A mûsor
összeállította és koordinálta az állandóan vidám és
minden jóra kapható, fáradhatatlan „Ötletgyáros” a 2. a.
osztályfônöke, Szabó Kriszta tanítónô.
Nagyon szeretnénk még látni ôket más rendezvényen
is. A hastáncos
lányokat is várták vendégeink.
Szuperek voltak, mint mindig. Mert a kultúrával csak a
szellem táplálkozik, megszokott „BÜFÉS „csapatunk
gondoskodott a korgó gyomrokról, Fehér Gabriella, Józsa
Katalin és Lakos Kati finom szendvicsekkel, salátákkal,
húsokkal készültek.
Kissék boltja, Cserepes Zoli és felesége Erzsike
jóvoltából a péksütemények lettek biztosítva.
Molnár Zoli fôztjét, nemcsak a táborföldiek várták,
aki már tavaly kóstolta, számított rá. A jó ételre jó ital is
dukál, ezt Balázs Marcsi, Janek Eszter, Németh Csaba
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Idén is volt árverés, a mûvésztanárok és kis tanítványaik
felajánlott munkáiból. A szülôk várták. A siker és a bevétel
nagy volt, amely az iskola mûvészeti részét támogatja.
Az árverést és a „Tíz-kvíz” játékot az ötletadó Lakos Kati
vezette. A terem díszítését hagyományosan Pathó Judit
és Székely András „lufisok”, valamint Szabóné Kárpáti
Klári készítettek. A tôlük megszokott színvonalat hozták:
gyönyörû és ötletes volt. A bál ruhatárát Tamási Erzsike
kezelte. Nemcsak a kártyában, a munkában is vannak jolly
jokerek, akik mindig, mindent észrevesznek és minden
helyzetben bevethetôk, ilyenek voltak Ötvös Zsuzsi,aki a
terítéstôl az árverésig mindenben segített, s Murányi Gabi,
aki mint háziasszony és szervezô, mindkét szerepében
„topon” volt.
Az est folyamán a portán Borbás Károly apuka
ôrködött. A fergeteges mulatság hajnalig tartott.
Köszönjük az önkormányzat és az iskolavezetés
támogatását. Bálunkat részvételével megtisztelte Lengyel
Katalin és Wéber Géza alpolgármester.
Visszajelzések alapján mindenki jól érezte magát,
bízunk benne, hogy a bálozók idén is jó hírünket viszik.

A bál számokban:
- Árverés, amelynek bevételével a Mûvészeti Iskolát
segítjük 100 000 Ft.
- Teljes bevétel 720 000 Ft, amelybôl az SZMK az
iskola technikai eszközeinek bôvítésére 600 000 Ft-ot
ajánl fel a szülôi munkaközösség döntése alapján.

Köszönjük támogatóinknak:
- Supra-Trend Kft.
- Zeke Zoltán és Zeke Zoltánné
- Dunavölgyiné Koltay Katalin (koktél)
- Füle István és Szabó Kriszta
- Németh Csaba (Két Kertész Kft.)
- Kulcsár Csaba és Csánki Nóra
- Badacsonyi László (Öreg Sváb borpince)
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- Balázs Judit (asztalok,székek, Café Díva)
- Bojánka néni (zöldséges)
- Szabados Mónika (virágüzlet)
- Cserepes Zoltán és Erzsike (Kiss ABC)
- Rosinter Magyarország Kft.
- Szabóné Margit (fodrász)
- Budai Pálné (B+B stúdió)
- Illés István és Illés Erika
- Vidákovits Ékszerüzlet
- Dr.Molnár Zoltán
- Szabóné Kárpáti Klára (dekoráció)
- Pathó Judit , Székely András (lufidekoráció)
- Szauna Bau 84 Kft.

Köszönet
Kedves Ürömiek!
Elôször is, szeretnék még egyszer köszönetet mondani
mindenkinek, aki a decemberi Karácsonyi Gálakoncert
sikeréhez bármilyen módon hozzájárult!
Bár válság van, kevesebb a pénzünk, így is sokan
támogattak bennünket. Úgy gondolom, hogy a
segítségnek ezekben az idôkben, kiemelkedô értéke van.
A nézôk és a támogatók jóvoltából, az összefogásnak
most is lett eredménye.
Mostanáig 600.000 Ft folyt be az iskola alapítványi
számlájára, a németbôl kiemelkedô teljesítményt nyújtók
nyelvi táborozására.

Köszönet illeti tehát,
- Mindazokat, akik jegyük megvásárlásával, és
személyes jelenlétükkel támogatták a rendezvényt,
- A Mûvészeti Iskolásokat és felkészítô tanáraikat
- Boross Gittát a Mûvészeti Iskola igazgatóját
- A fellépô mûvészeket

Külön köszönjük:

- Kaiser Zoltán
- Surányi cukrászda - Szentendre
- Major Anikó (hentesüzlet)
- Tudásmûhely 2000 (Lakos Kati)
- Fehér Gabriella
- Józsa Katalin
- Bethlen Júlia
- Fritschné Murányi Gabriella
- Garbien Zoltán, Osváth Zoltán, Rugly Béla,
Ötvös Gábor (szállítás)
Szülôi Munkaközösség

- Két Kertész Kft.- Németh Csaba
- Wührt autószervíz
- Huszti Gábor borosgazda
Lökkös Attila
- Black Print nyomda - Fekete Attila
- Kôfaragó József festômûvész
- Bogár Étterem Pilisborosjenô
- Bojánka néniék zöldséges boltja
- Fô utcai Virágbolt /Mónikáék/
- Fô utcai Hentesbolt
- Ezoterika-Ajándék /Fô utca/
- Kaiser Józsefné, Irénke /Lángosos/
- Kiss ABC
- Kínai Üzlet
- Bajcsi Józsefné
- Fehér Marika /Ürömi Hagyományôrzô Egyesület/
- Szabó Gyula
- Hegyalja Vendéglô segítô támogatását.
Van még valaki, akinek nagyon sokat köszönhetünk!
Aki a kezdetektôl fogva a nemes cél érdekében mindenben
segít, vezet, támogat, energiát, és idôt nem sajnálva! ô
Rábóczki Zsuzsa! Köszönöm Neked!
Bízom abban, hogy decemberben újra találkozunk, és
készülhetünk ismét, egy új cél érdekében.
Addig is,

- Laboda Gábor polgármester úr és Üröm Község
Önkormányzata
- Plantech Kft.
- Pilsvörösvár és Környéke Kulturális Alapítvány
- Ürömi Településfejlesztési és Érdekvédelmi Egyesület
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alpolgármester
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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
06-30-458-7615
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.
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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

Gyermekorvosi ügyelet
2009. december 1-tôl megváltozik az ügyeleti rendszer
és ezzel párhuzamosan a nappali rendelkezésre állási
idô is módosul. A továbbiakban Üröm és Pilisborosjenô
18 éven aluli gyermekeit ügyeleti idôn kívül a két gyermekorvos látja el a következô beosztás szerint:
HÉTFÔ:
		
KEDD:
		
SZERDA:
		
CSÜTÖRTÖK:
		
PÉNTEK:
		

07 - 12 óráig
12 - 17 óráig
07 - 12 óráig
12 - 17 óráig
07 - 12 óráig
12 - 17 óráig
07 - 12 óráig
12 - 17 óráig
07 - 12 óráig
12 - 17 óráig

dr. Kerekes Ildikó
dr. Gaál Gabriella
dr. Gaál Gabriella
dr. Kerekes Ildikó
dr. Kerekes Ildikó
dr. Gaál Gabriella
dr. Gaál Gabriella
dr. Kerekes Ildikó
dr. Kerekes Ildikó
dr. Gaál Gabriella

Telefonszám: dr. Gaál Gabriella: 06-20-438-1807
dr. Kerekes Ildikó: 06-70-292-2269

Felnôtt orvosi ügyelet
Hétfô: 		
        		
Kedd: 		
          		
           		
Szerda:
            		
Csütörtök:
             		
Péntek:
              		

I.-II.-III. hó

07 - 12 óráig
12 - 17 óráig
07 - 12 óráig  	
12 - 16 óráig
16 - 17 óráig
07 - 13 óráig
13 - 17 óráig
07 - 10.30 óráig
10.30 - 17 óráig
07 - 14.30 óráig
14.30 - 17 óráig

dr. Fehér Eszter
dr. Kovács Levente
dr. Horti Szilvia
dr. Gelencsér Tamás
dr. Fehér Eszter
dr. Gelencsér Tamás
dr. Horti Szilvia
dr. Horti Szilvia
dr. Fehér Eszter
dr. Kovács Levente
dr. Gelencsér Tamás  

Ürömi Tükör
horoszkóp
xxx

Impresszum:

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

16.00-19.00
08.00-11.30
14.00-17.30
08.00-10.30
11.00-13.30

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.
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Rendeletek
Üröm Község Önkormányzat Képviselôtestületének
17/2009.(XII. 21.) Kt. sz. rendelete a 9/2009.(VI. 02.)
Kt. sz. rendelettel módosított
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:

1. §
Az Ör 1.§ /1//2/ bekezdése helyébe a következô új rendelkezés lép:
„/1/ A Képviselô-testület a 2009. évi költségvetés módosított bevételi fôösszegét: 1 388 151 000 Ft-ban (azaz
egymilliárd háromszáznyolcvannyolcmillió-százötvenegyezerforintban) állapítja meg az 1. számú mellékletben részletezett
források szerint.
/2/ A jelen rendelet 1.§./1/ bekezdésében megállapított módosított bevételi fôösszegen belül:
 Intézményi módosított mûködési bevételeit
107 858 000 Ft-ban (azaz százhétmillió-nyolcszázötvennyolcezer forintban)
 Az önkormányzat sajátos módosított mûködési
bevételeit: 367 830 000 Ft-ban (azaz háromszázhatvanhétmillió-nyolcszázharmincezer forintban)
 Felhalmozás és tôkejellegû módosított bevételeit
304 050 000 Ft-ban (azaz háromszáznégymillió-ötvenezer forintban)
 Támogatások, átvett pénzeszközök, kölcsönök
visszatérülése módosított fôösszegét 463 653 000
Ft-ban (azaz négyszázhatvanhárommillió-hatszáz- ötvenháromezer 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:

nyolcvankétezer forintban)
 Munkaadókat terhelô járulékok módosított
fôösszegét 122 652 000 Ft-ban (azaz százhuszonkétmillió-hatszázötvenkétezer forintban)
 Dologi és egyéb folyó kiadások módosított
fôösszegét 193 027 000 Ft-ban (azaz százkilencvenhárommillió-huszonhétezer forintban)
 Végleges pénzeszköz átadás módosított fôösszegét
27 827 000 Ft-ban, (azaz huszonhétmillió-nyolcszázhuszonhétezer forintban)
 Szociálpolitikai ellátások módosított fôösszegét
46 558 000 Ft-ban (azaz negyvenhatmillió-ötszázötvennyolcezer forintban)
 Felújítási kiadásainak módosított fôösszegét:
174 122 000 Ft-ban (azaz százhetvennégymillió-százhuszonkétezer forintban)
 Felhalmozás kiadásainak módosított fôösszegét
83 665 000 Ft-ban (azaz nyolcvanhárommillió-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 378 496 000
Ft-ban (azaz háromszázhetvennyolcmillió-négyszázkilencvenhatezer forintban) állapítja meg. „

4. §
/1/ Az Ör. egyéb rendelkezései nem változnak.
/2/Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
/3/ A rendelet kihirdetésérôl az önkormányzat jegyzôje gondoskodik.
Üröm, 2009. december hó 17. nap.
Laboda Gábor				
polgármester				

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve:
2009.december hó 21. nap
								
Dr. Balogh Szilvia							
jegyzô

„/1/ A képviselô-testület a 2009. évi költségvetés módosított
kiadási fôösszegét 1 388 151 000 Ft-ban, (azaz egymilliárd
háromszáznyolcvannyolcmillió-százötvenegyezer forintban.) állapítja meg a 2-es számú mellékletben részletezettek szerint.
/2/ A jelen rendelet 2.§./1/ bekezdésében megállapított kiadási
fôösszegen belül:
 Személyi juttatások módosított fôösszegét 353 982
000-Ft ban (azaz háromszázötvenhárommillió-kilencszáz-
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Üröm Község Önkormányzat Képviselôtestületének
18/2009 (XII. 21.) Kt. számú rendelete
a település szilárd hulladék szállításának 2010. évi
díjmegállapításáról
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete az önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. (Ötv)
16. § (1) bekezdésében, továbbá a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII törvény 23. § f) pontjában kapott felhatalmazás
alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A szolgáltatási díj megállapítása ÁFA nélkül számított egységnyi
díjtétel meghatározásával történik.
Az egységnyi díjtétel 60 l, 110 l, 120 l, illetve 240 literes
gyûjtôedény egyszeri ürítési díja.
A fizetendô közszolgáltatási díj számítása a várhatóan elszállítandó hulladék térfogati mennyisége alapján történt.
Figyelemmel a jelen rendelet 1. § a) b) c) pontjaiban foglaltakra
a szemétszállítási díj Üröm teljes közigazgatási területén a 2010.
évben az alábbiak szerint alakul:

 110 literes edény estén
Fizetendô éves díj		
egy negyedévre fizetendô térítési
díj mértéke 		
 120 literes edény esetén
egy negyedévre fizetendô térítési
díj mértéke 		
 240 l edény esetén
fizetendô éves díj mértéke
egy negyedévre fizetendô díj mértéke

19 836 Ft+áfa
4 959 Ft+áfa
20 444 Ft+áfa
5 111 Ft+áfa
22 288 Ft+áfa
5 572 Ft+áfa

3. §
Jelen rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg
a 35/2008 (XII. 15.) Kt. számú rendelet hatályát veszti.

Üröm, 2009. december hó 17. nap.
Laboda Gábor				
polgármester				

A szabványmennyiséget meghaladó hulladék csak és kizárólag
abban az esetben kerül elszállításra, ha a kihelyezett zsákon a
Saubermacher Bicske felirat olvasható.
A zsák ára:
479 Ft/db+áfa
538 Ft/db+áfa

A jelen rendelet 1. § (3) bekezdésében megállapított ár, magában foglalja a szállítás és a deponálás költségeit, továbbá az
ÁFÁ-t is.

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve:
2009.december hó 21. nap
								
Dr. Balogh Szilvia							
jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselôtestületének
19/2009 (XII. 21.) Kt. számú rendelete
az önkormányzati tulajdonú csatornaszolgáltatás
2010. évi díjának megállapításáról
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete az 1990.
évi LXV: törvény 16 § (1) bekezdésében, valamint az árak
megállapításáról szóló módosított 1990. évi LXXXVII tv. 7
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a csatornaszolgáltatás legmagasabb árának megállapításáról
az alábbi rendeletet alkotja:
1. §

39 672 Ft+áfa
9 918 Ft+áfa

Zsákos szemétszállítás

 60 l zsák esetén
 120 l zsák esetén

A jelen rendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott díjat az ingatlan tulajdonos a teljesített szolgáltatás alapján számla ellenében, negyedéves bontásban utólag köteles készpénzben, közvetlenül a szolgáltató alkalmazásában álló alkalmazottnak megfizetni. A díj a szolgáltató által kiadott csekken is megfizethetô.

A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.

Üröm közigazgatási területére a 2010. évre a hulladékszállítás
díját az alábbiak szerint állapítja meg.

 60 literes edény
fizetendô éves díj mértéke
heti egyszeri ürítés esetén
negyedévre fizetendô díj

2. §

Üröm közigazgatási területén a 2010. évben a csatornamû
szolgáltatásért a jelen rendelet 1 § (2) bekezdésében meghatározott díjat lehet felszámolni.
A biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás- és
kezelés lakossági díja a 2010. évben:
lakossági fogyasztás
közületi fogyasztás

411 Ft/m3+áfa (395 Ft/m3+áfa)
727 Ft/m3+áfa (698 Ft/m3+áfa)

A lakossági fogyasztók részére 2010. május 01.-tôl
2010. szeptember 30.-val bezárólag (azaz öt hónapos
idôtartamra) a fogyasztás után 10 % locsolási kedvezmény kerül beszámításra.

I.-II.-III. hó
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2. §

2. §

Abban az esetben, ha az e rendelet hatályba lépése
és a fogyasztás leolvasása nem esik egy idôpontba, a
számlázás alapjául szolgáló teljes mennyiség díjtételeit
idôarányosan kell megosztani díjváltozás elôtti és utáni
idôszakra.
3. §

A jelen rendeletével forgalomképessé nyilvánított 100
nm-es területnek az önkormányzat ingatlankataszterén
történô átvezetésérôl gondoskodni kell.

Jelen rendelet 2010. január 01.-tôl hatályos, hatálybalépésével egyidejûleg a 20/2008 (XI. 27.) Kt. számú rendelet
hatályát veszti.
A jelen rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.
Üröm, 2009. december hó 17. nap.
Laboda Gábor				
polgármester				

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve:
2009.december hó 21. nap
								
Dr. Balogh Szilvia							
jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselôtestületének
20/2009.(XII. 21.) Kt. sz. rendelete forgalomképtelen közterület
forgalomképessé nyilvánításáról.

3. §
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.
Üröm, 2009. december hó 17. nap.
Laboda Gábor				
polgármester				

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve:
2009.december hó 21. nap
								
Dr. Balogh Szilvia							
jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselôtestületének 21/2009.(XII. 21.) Kt. sz. rendelete forgalomképtelen kivett belterület
forgalomképessé nyilvánításáról.
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete az Ötv.
79.§.továbbá a Ptk. 114.§.(1) bekezdésére figyelemmel,
forgalomképtelen vagyontárgy korlátozásának feloldására az alábbi rendeletet alkotja:
1. §

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete az Ötv.
79.§.továbbá a Ptk. 114.§.(1) bekezdésére figyelemmel
forgalomképtelen vagyontárgy korlátozásának feloldására az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Az önkormányzat tulajdonában lévô 079 hrsz-ú, az ingatlan nyilvántartásban kivett közút megjelölésû összesen
9453 nm térmértékû ingatlanból 100 nm-t kivon a forgalomképtelen önkormányzati vagyon körébôl, és a kivont
100 nm ingatlant forgalomképessé nyilvánítja.
A jelen rendelettel forgalomképessé nyilvánított 100 nmes terület hasznosítására csak a telekrendezési eljárás lefolytatása és ingatlan-nyilvántartáson történô átvezetése
után kerülhet sor.

Az önkormányzat tulajdonában lévô 547/1 hrsz-ú, az
ingatlan nyilvántartásban kivett közterület és épület
megjelölésû, összesen 298 nm térmértékû ingatlanából
61 nm-t kivon a forgalomképtelen önkormányzati vagyon
körébôl, és a kivont 61 nm-es ingatlanrészt forgalomképessé nyilvánítja.
A jelen rendelettel forgalomképessé nyilvánított 61 nm-es
terület hasznosítására csak a telekrendezési eljárás lefolytatása és ingatlan-nyilvántartáson történô átvezetése után
kerülhet sor.
2. §
A jelen rendeletével forgalomképessé nyilvánított 61 nmes területnek az
önkormányzat ingatlankataszterén történô átvezetésérôl gondoskodni kell.
3. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
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ÜRÖMI FILMKLUB

A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.
Üröm, 2009. december hó 17. nap.
Laboda Gábor				
polgármester				

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve:
2009.december hó 21. nap
								
Dr. Balogh Szilvia							
jegyzô

Végre elmondhatjuk, hogy elindulni látszik egy
olyan kulturális kezdeményezés Ürömön, amely fiataloknak, fiatalok szervezésében valósul meg.
A filmklub az underground kisfilmek világába nyújt
betekintést.

A klub megálmodója és szervezôje írta:
Üröm Község Önkormányzat Képviselôtestületének 22/2009.(XII. 21.) Kt. sz. rendelete forgalomképtelen kivett belterület
forgalomképessé nyilvánításáról.
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete az Ötv.
79.§.továbbá a Ptk. 114.§.(1) bekezdésére figyelemmel,
forgalomképtelen vagyontárgy korlátozásának feloldására az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Az önkormányzat tulajdonában lévô 3220 hrsz-ú, az ingatlan nyilvántartásban kivett út közterület megjelölésû,
összesen 501m2 térmértékû ingatlanából 62 nm-t kivon a
forgalomképtelen önkormányzati vagyon körébôl, és a kivont 62 nm-es ingatlanrészt forgalomképessé nyilvánítja.
A jelen rendelettel forgalomképessé nyilvánított 62 nm-es
terület hasznosítására csak a telekrendezési eljárás lefolytatása és ingatlan-nyilvántartáson történô átvezetése után
kerülhet sor.
2. §

„ Lényege olyan kísérleti- animációs mozgóképes csodák
vetítése, amelyek az 1890-es évektôl, napjainkig készültek.
Az elsô felvonásban Oscar Fishinger kísérleti filmjeit, Allegretto P. (1936) a zenélô festékek változásai Wax
experiments (1923-27) melyben viasz a tér láthatták.
Spirals (1924-26) lement,szép volt magáért beszél a cím .
A silohouette film (1927-29) az árnyék spirituális, erôteljes
mosásai. Ezután következett Norman Mc Laren Dots
(1940), Mosaic (1965) minimális hangzásokra dinamikus
objektumválasza, filmszalagra karcolva. A chairy tale
(1957) mi történik ha a szék életre kel? Jan Svankmajer
Food (1992) az avantgárd gasztronómia humoros kalandjai zárta be a vetítést.

A jelen rendeletével forgalomképessé nyilvánított 62
nm-es területnek az önkormányzat ingatlankataszterén
történô átvezetésérôl gondoskodni kell.
3. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.
Üröm, 2009. december hó 17. nap.
Laboda Gábor				
polgármester				

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve:
2009.december hó 21. nap
								
Dr. Balogh Szilvia							
jegyzô

A következô vetítés március 7-én 18:00-kor a a Közösségi Házban lesz. Minden érdeklôdôt szeretettel várunk. A
vetítés idôtartama 58’
Alma Lajos„
(ez persze álnév, aki eljön megtudhatja ki rejtôzik mögötte)
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Állandó Programok
2096 Üröm, Iskola u.10. Tel: 06-20/211-0851, e-mail: muvhaz@urom.hu,
honlap: www. urommuvhaz.t-online.hu

Nagyterem

Internet

Hétfô

10.30 – 11.30
13.30 – 15.00
16.00 – 18.00
18.00 – 19.30

Kék madár meseklub
Néptánc
Hip-hop
Shaolin Kung-Fu

Könyvtár:
13.30 - 19.30

9.00 - 15.00
Hastánc - Kezdô:
19.30 - 21.00

Kedd

09.00 – 10.00
10.15 – 10.45
13.30 – 21.30

Nôi torna
Ringató
Néptánc

Könyvtár:
8.30 - 12.30

9.00 - 15.00

Szerda

13.00 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 18.00
18.00 – 19.30
19.30 – 21.00

Balett
Néptánc

Könyvtár:
13.30 - 19.30

9.00 - 15.00

Csütörtök

09.00 – 10.00
13.30 – 21.30

Nôi torna
Néptánc

Könyvtár:
8.30 - 12.30

9.00 - 15.00
Flamenco:
19.00 - 20.30

Péntek

13.00 – 16.00
16.00 – 18.00
18.00 – 19.30
20.30 –

Balett
Hip-hop
Hastánc
Break

Könyvtár:
8.30 - 12.30

12.00 - 18.00

Shaolin Kung-Fu
Break

Biopatika

Vérvétel nélküli egészségügyi állapotfelmérés
AMP homeográfiás készülékkel

Ízelítô szolgáltatásainkból:
Gyógyító talpmasszázs:
3.000,- / 60 perc
Testmasszázs:
3.600,- / 60 perc
Nyirokmasszázs:
4.800,- / 90 perc
Fogyasztómasszázs:
5.400,- / 120 perc
Mágnesterápia:
2.500,- / 30 perc
Méregtelenítés:
1.800,- / 30 perc
Lélekmasszázs:
8.000,- / 60 perc
Csontkovács:
8.300,- / 60 perc
Fül akupunktúra:
3.500,- / 30 perc
Állapotfelmérés AMP-vel:
9.500,- / 60 perc
Biorezonancia állapotfelmérés: 15.000,- / 90 perc
Biorezonancia kezelés:
8.000,- / 60 perc
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Kisterem

A rendszer nem csak a meglévô betegségeket mutatja ki : a központi idegrendszer, a szív és érrendszer, a belsô szervi és mozgásszervi, vérkeringési, anyagcsere valamint egyéb megbetegedéseket,
hanem azokra való hajlamosságot is.

Fül akupunktúra
Fogyasztás, dohányzásról való leszoktatás, éhségérzet csökkentése, méregtelenítés
Segítségével elkerülhetôk a fogyókúrák kellemetlen mellékhatásai mint pl. Fülakupunktúrával hatékonyan lehet fogyókúrázni,
mivel a szervezet egyensúlyi állapotának visszaállításával szabadít
meg a felesleges kilóktól.
Biztonságosan és fájdalom mentesen segíti a fogyást, jelentôsen
csökkenti az étvágyat, és a belsô szervek aktiválásával gyorsítja az
anyagcserét.

Biopatika

2096. Üröm Fô út 54.
E-mail: biopatika2007@citromail.hu
Bejelentkezés : 06 30 281-57-89
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Karácsony az
óvodában
December 18-án ünnepeltük óvodánkban a
Karácsonyt. A csoportszobák, folyosók díszbe
öltöztek. Gyerekek, felnôttek egyaránt dobogó szívvel várták ezt a napot.
Délelôtt az óvó nénik adtak elô egy kedves kis mesejátékot a gyerekeknek, s az emelkedett perceket közös
énekléssel fûszereztük. Délután pedig minden csoport külön elôadta kis mûsorát a szülôknek. A gyerekek örömmel
vették, hogy az óvó nénik játszottak, zenéltek számukra,
nekünk pedig jó volt nézni a ragyogó szempárokat, látva,
hogy külön élmény-ajándékot adhattunk kicsinyeinknek,
délután pedig a szülôknek, nagyszülôknek.
Vajon tudunk-e még ünnepek alkalmával lelki, szellemi ajándékot, útravalót adni a fiatal generációknak, amire
felnôtt korukban visszaemlékezhetnek, s amibôl táplálkozhatnak, s örökítheti tovább nemzedékeken át?
Oly nagy kincsestárral rendelkezik kis hazánk!
S ahogy az ünnepek lelkünk rendezôi – megkülönböztetnek hétköznapoktól, ráirányítják figyelmünket az ünnep
alapjára, mondanivalójára.
Ezen keresztül – mert ünnepeink nagyrészt vallási alapon nyugszanak – a világ, az élet körforgására és összefüggéseire fókuszálnak. S erre épülnek hagyományaink
– melyeket jó lenne igencsak odafigyelve ôrizni, ápolni, s
tovább hagyományozni. Az ôt megilletô helyen kellene kezelni a valódi népi kultúrát, mert
„Az olyan nép melynek parasztsága nincs, sosem
foghatja fel a szerves élet
mélységét. Mert a parasztság a nép bölcsességének tárháza. És szellemi
elevenségének talaja.
„A nevelkedés nagyon
fontos. Vezér támadhat
kivételesen a társadalom
bármely osztályából, - ha
szerepe rögtönzött is. De
a vezetô réteget az idô
formálja ki, mûveltség,
szokás,
hagyomány.”
/Salvador De Madariaga/

hagyomány. A régiségben hazánkban csak fenyôgallyal
jelezték az ünnepet, mert fát télen nem vágtak ki. A karácsonyfa „jelentése”: fényfa, Istenfa, fenyôfa. Örökzöld. Az
örök Fény analógiája (luc-lux).
Bethlehem állítás: 1223-ban Assisi Szent Ferenc állította az elsô Bethlehemet. A bethlehemi szamár és ökör is
jelképek. Ezek a jószágok felismerik a gazdájukat bármi-

Tudjuk-e honnan ered
a karácsonyfa állítás?
Németországból
eredô

34

I.-II.-III. hó

Ürömi Tükör
óvoda
lyen körülmények között, csak az ember nem volt képes
felismerni saját „gazdájának” megszületését.
A harang: csengésével pozitív energiát teremt (Feng Shui/
A gyertya: Krisztus maga
A csillag: a bethlehemi lángos csillag
A boa: a paradicsomi kígyót jelképezi.
Az ünnepi asztalon a mákos, diós beigli mit szimbolizál? Az életspirált. S miért mákos, diós? Mert a mák a
szaporaság, a dió a bölcsesség jelentésével bír. A méz?
Az isteni szeretet. A mézeskalács díszek? A Föld porából
megformált tûzpróbán átesett ember jelképe. S még sorolhatnánk a jelentéstartalmakat.
Talán, ha az adventi idôszakban ezekrôl is mesélnénk
gyermekeinknek…E beszélgetések a közös együttlét élményével gazdagítják mindannyiunk lelkét. Hát még az
ismeret, amit átadunk, külön szellemi útravaló gyermekeinknek. Higgyük el nem a rémisztô, öldöklô figurák
hiányoznak a fiúk játéktárából, a lányokéból pedig nem
a Barbie babák (amikkel még az anyaság szerepét sem
gyakorolhatják).
Nem beszélve a rózsaszínû, világoskék, dülledt szemû
pónikról…Sok-sok játék nemhogy nem építi a gyermeket
semmilyen szempontból, de ízlésvilágát is rombolja.
Jó lenne már máshogy mérni! Nem az anyagi ajándékokra építeni egy-egy ünnepet, hanem szellemileg
megalapozni, mert ez ad biztos támpontot, igazodást az
élethez. A felnövekvô gyerekek nem a sarokban heverô
széttört autókra, fejetlen figurákra fognak visszaemlékezni felnôtt fejjel, hanem azokra a csodás percekre, amit
együtt töltött a család szeretetben, békében, odafigyelésben. Ezáltal jutnak el az igazi boldogságérzethez, hogy
ezen élményeknek alanyai voltak, s ezt visszakívánva teremtik meg (remélhetôleg) saját leendôbeli családjukban
is ezeket a perceket, órákat, alkalmakat.

A gyermekek számára kézzel fogható ajándékokat
az „Ürömi Óvodásokért Alapítvány” hozzájárulásával és
a kedves Szülôk és Támogatók felajánlásaiból tudtuk finanszírozni, melyeket hálásan köszönünk! Így gyarapodhattunk csoportjátékokban, mesekönyvekben, rajzeszközökben. Üröm Önkormányzatának Szociális Bizottsága
jóvoltából pedig szép, tartalmas könyvekben gazdagodtak a gyermekek.

Pálvölgyiné K. Henriette
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Ürömi
ÜrömiTükör
Tükör
Nosztalgia klub

Csak röviden….
2oo9. december.
A Nosztalgia Klub tagjai év búcsúztató ünnepségre
gyûlt össze a Hegyalja étteremben. Vendégünk Laboda
Gábor polgármester úr elsôsorban az idôseket érintô
témákban rövid tájékoztatót adott az önkormányzat
terveirôl. A kitûnô hangulatot nemcsak a jó konyha, hanem
Kaiser Zoltán muzsikája is biztosította.
Kiemelt szeretettel köszönthettük tagjainkat - a
Szaniszló házaspárt - abból az alkalomból, hogy 2oo9.
évben ünnepelték a 45. házassági évfordulójukat.
Meghatott pillanatokat élhettünk át együtt. Ezúton is jó
egészséget kívánunk nekik!

2o1o. január.
Ha volt év búcsúztató, akkor kellett újév köszöntôt
is tartanunk. Az ÖNO-ban összegyûlt idôs emberek
nem az újév várható nehézségeit, nem a tél gyötrelmeit
ragozták, hanem örömeiket osztották meg egymással.
Derûs szeretet, egymás iránti türelem, jókedv vette körül a
“morzsa buli” finomságaival megrakott asztalokat.

2o1o. február
Eljött a farsang ideje. Hát lehet 6o-7o és még több
évesen ennyit nevetni? Igazi tavaszváró mosolygós
hangulat, egy pohárka bor, néhány tucat finom falat és a
jövônk tervezgetése. Igen jó volt most is együtt lenni!
Szinte minden hónapra van akiért fáradságot feledve
boldogsággal, szeretettel fordulunk egymás felé.
Most a mindannyiunk által nagyon tisztelt és szeretett
Margitkánkat köszöntöttük 7o. születésnapján. Ezúton is
jó egészséget kívánunk neki!
Üröm, 2o1o.február 17.
Mohosné Fodor Magdolna
a Nosztalgia Klub vezetôje
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Ürömi Tükör
Baba-mama
xxx

Kedves ürömi babák-mamák!
2010 januárjától az ürömi Családsegítő Szolgálat
újra várja a kismamákat és babákat a
Baba-mama klubban:
Az idősek klubja épületében, Üröm, Ady Endre u. 6.
Minden hétfőn 16. 00 - 18. 00 óra között
Osszuk meg egymással újra a babavárás és nevelés örömteli és nehéz
pillanatait!
Kellemes környezetben játékokkal, gyümölccsel és innivalóval várunk Benneteket
egy kötetlen találkozásra, vagy meghívott vendégeinkkel beszélgetésre.
A Családsegítő Szolgálat továbbra is délutánonként, 16 órától áll a lakosság
rendelkezésére. Időpontegyeztetés: Csanády Beáta 06-70-947-98-89
Klinger Magdolna
klubvezető

Új CItROËn C3
A vISIODRIve

www.citroen.hu

már
2 790 000 Ft-tól

4 év garanciával*
nyílt hétvége: március 20-21.
A Citroën C3 átlagos vegyes fogyasztása 3,8-6,3 l/100km, CO2-kibocsátása 99-145 g/km. *A négy éves meghosszabított garancia maximum 80 000 kilométerig érvényes csak magánszemélyek vásárlása esetén. A képen látható
autó illusztráció.

Új látvány – Új élmények.
A Citroën egyedi Zenith szélvédőjének hatalmas méretétől
megnyílnak az érzékei. egy új világ várja a volán mögött.

Citroën Wendom Buda 1033 Budapest, BéCsi u. 178. teL.: 1/439-1111
Citroën Wendom pest 1097 Budapest, Könyves KáLmán Krt.22. teL.: 1/216-7100

Cit_UJ_C3_Markaker_Wendom_210x142_KERETES.indd 1

2/24/10 3:30 PM

Ürömi Tükör
iskola

Tündérország?

Nem, csak a suli
Ürömön…Ünnep volt!
Hol volt, hol nem volt…
A mesék így kezdôdnek az Óperenciás tengeren túl,
holott én nem ott jártam, és nem is mesét akarok
mondani.
Pedig szinte mesébe illô, aminek tanúja voltam
Karácsony elôtt pár nappal a József Nádor Általános
Iskolában.
Decemberben az emberek díszbe öltöztetik a lelküket,
vagy legalábbis igyekeznek megtenni. Sokszor rossz
helyen kutatják vagy rosszul nyúlnak a dobozba, ahol a
csillogó ékességek lapulnak, várva, hogy újra eljöjjön a
nap, amikor kiveszik ôket, és méltó helyükre kerülhetnek.
Ki bevásárlóközpontban keresi, ki magányosan vagy
fásultan, ki pedig túl hangos csinnadrattával…
A „díszek” vagy elôbújnak, vagy továbbra is benn
lapulnak, valami rejtelmes, eldugott dobozban.
A karácsony fényét és meghitt hangulatát olyan
egyszerûen megtalálhatja, aki kifényesíti lelkét. A legjobb
az lenne, ha nem csak decemberben.
A „suliban” ez történt. Aki ott volt tudja, nem lesz mese,
amirôl szólok, bár oda illô…
Minden résztvevô, szereplô átélhette az élményt, pedig
nem volt kis munka!
Az iskola karácsonyi mûsorán színpadra került: Fekete
István: Roráte c. novellája.
A történet csodálatos, de valljuk be nem egyszerû
darab, nincs benne túl sok párbeszéd és nem is annyira
populáris, hogy versenybe szállhatna akármelyik divatos
bestsellerrel.
A siker mégis könnyesre sikeredett – bizony nem egy
meghatott arcot láttam, zsebkendô után kutató kezeket…
Köszönhetô mindez azoknak, akik fába vágták a
fejszéjüket, álmodtak, gyakoroltak és ALKOTTAK!
Alkotott a 3.b – tisztán csengô gyermekhangjuk
betöltötte a tornatermet!
Alkottak a mûvészeti iskola tanárai – zene, díszlet,
jelmez, színpadi megjelenés ügyben övék a köszönet!
Alkottak a (remélem) messze földön híres néptáncosok,
a lányokkal „repült” a lélek a színpadon!
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Az ürömi karácsonyi mûsor bármely NAGY, IGAZI
színház nézôtere elôtt sikeresen vizsgázott volna!
Köszönet a munkáért, köszönet az élményért!
A képek önmagukért beszélnek….

Hol volt, hol nem volt, még az Óperenciás tengeren
is túl…
Nem, nem. Ez nem volt mese!
Legközelebb te is legyél a vendégük!!!
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BMW X 3 3.0 d

Automata
Dízel
Vételár: 7 499 000 Ft

AUTÓ
ELDORÁDÓ
170 db-os

autókészletünkbôl választhat!

Ford Focus kombi 1.6
Fresh
Benzines
Vételár: 1 290 000 Ft

Jöjjön és nézze meg
kínálatunkat!
2096 Üröm, Ürömi út 2.
Nyitva tartás: H-P 9 - 17 óra között
Szo 9 - 13 óra között

Volkswagen Golf 1.6
Sportline
Benzines
Vételár: 1 990 000 Ft

Nissan Micra 1.2 Fitt
Benzines
Vételár: 1 590 000 Ft

Skoda Octavia Kombi
1.9 PD TDI
Dízel
Vételár: 2 490 000 Ft

Skoda Octavia 1.6

Ambiente
Benzines
Vételár: 1 999 999 Ft

Telefon: 06-70-329-5933
E-mail: eldorado@autoeldorado.hu

COBRA-CONTO kft.

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

Vizsgára
elôkészítés
Z
ÖLDK
Á RT YA �

(adóproblémák kezelése)

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

ÁLLATORVOSI RENDEL�
Solymár, Terstyánszky u. 120.

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

KÖRŰ lfjKERTÉSZETI
. 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
70/948-9257
ÜRÖM,
csütörtök:
14-19h,
szombat:
9-12h
Bp. 1039 Battyhyány u. 46. (új Szentendrei 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
ZEKE ÉS
FIA BT.
Szennyvízszállítás,
ÜGYVÉDI KÖZREMŰKÖDÉSSEL

INGYENES NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL
gépi és kézi földmunka.

GÉPI FÖLDMUNKA T:Bejelentkezés
(26) 321-351, (30) 9431-555
telefonon:
06 26
350 671
INGATLANKÖZVETÍTÉS,
ÜGYVÉDI MUNKÁK,
HITELÜGYINTÉZÉS
TEHER06
70/210
5896
Üröm, Dózsa György út 47.LA-PE BT.
FUVAROZÁS
06 70 210 58 96
06 26 350ÜRÖM,
671
Épít�anyag
Épít
06 30 476 8154
06
30 696anyag
6968 Gyártó és
Dózsa
út 47.
jaavor@mail.tvnet.hu
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.

Dr. Molnár Attila

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

Aprilia motorszerviz,
valamint vállaljuk olasz

lfj. Dr. Molnár Attila
Szolgáltatásaink:
és japán robogók,

•06-30-964-2160
gumiszerelés
és javítás
(defekttûrô
motorkerékpárok
szervizelését,
Védőoltások,
ultrahang, laborgumi
is)
javítását. műtétek
vizsgálat, sebészeti szerelés
•
motorkerékpár-gumi
2083
Solymár
• Rendelési
gumiárusítás
idő: kedd: 14-19h,
Külső
Bécsi
út 23/a9-12h
•csütörtök:
futómûállítás
és szerelés
14-19h,
szombat:
•
szerviz,
autójavítás
Műtétnap:
szerda 9-13h
Tel: 06-20-518-3791
•
olajcsere
H-P.: 8-17-ig
•
computeres hibadiagnosztika

Pilis Motor Bt.

Üvegfóliázás: 0630-9-324-585
Autómosó:
0670-935-55-15
Aprilia
motorszerviz,
valamint vállaljuk olasz

Technikai ésésszakmai
felkészültségünk
japán robogók,
lehetôvé
teszi
a
legújabb
típusú autók javímotorkerékpárok szervizelését,
tását is (futómûdiagnosztika,
gumiszerelés,
javítását.
hibadiagnosztika).

2083 Solymár
Külső
Bécsi nyitvatartás:
út 23/a
Elérhetôségek,
Gyári-, és utángyártott alkatrészekkel
Tel:
209606-20-518-3791
Üröm,
Ürömi
út 12. szervizek
Garanciaid�n
belüli-kívüli
id�szakos
0626/336-063
Fax: 0626/337-372
H-P.:
8-17-ig
ZÖLDKÁRTYA
KÉZI AUTÓMOSÓ
TOYOTA JAVITÁS

info@wservice.hu
Mobil 1
wuhrlservice@t-online.hu
GYORSSZERVIZ

H-P: 8-17 Szo: 8-13

FUTÓM�ÁLLÍTÁS
GUMISZERELÉS
Wührl
Géza Wührl és társai
szerviz Kft.
HÉTF�–PÉNTEK:

Üröm, F� út 1.

7.00 – 17.00

TEL: 26/ 550 - 140

MINDEN AUTÓ TÍPUSRA

www.urom.hu
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

internetes
portálon
ZÖLDKÁRTYA
KÉZI AUTÓMOSÓ
Mobil
1
hírdetési
lehetôség,
GYORSSZERVIZ
kedvezô GUMISZERELÉS
áron!
FUTÓMŰÁLLÍTÁS
HÉTFŐ–PÉNTEK:

Üröm, Fő út 1.

7.00 – 17.00

TEL: 26/ 550 - 140

MINDEN AUTÓ TÍPUSRA

TRUNK

Építôanyag forgalmazó és fuvarozó vállalkozás

Kalodás tûzifa
kapható!
Konténeres, önrakodós, darus
és billenôplatós autókkal
sóder, homok, termôföld szállítás,
gépi földmunka.

ÉPÍTôANYAG ELADÁS
KEDVEZô ÁRON!
Érdeklôdés és konténer rendelés:

06-30/934-2838

Új Auris.

Megérkezett az új Auris, amely 2010-ben még kifinomultabb formában ad
teret az autózás élményének. Megjelenése dinamikus vezetésre késztet, sőt
az alacsony, akár 4,7 l/km-es fogyasztási mutatók mellett bátran teret is
engedhet ösztöneinek. Az érvek listáját pedig számos biztonsági és kényelmi
felszereltség teszi teljessé:
•
•
•
•
•
•

Nyílt
hétvége:
március 6-7.

Tükörbe integrált irányjelzők
Elektromosan behajtható külső tükrök
USB audio csatlakozó
6 fokozatú sebességváltó
Akár 7 légzsák
Bőrbevonatú kormány és sebességváltó gomb

TOYOTA SAKURA KFT.

www.toyota.hu

1033 Budapest, Szőlőkert utca 1.
Telefon: (1) 250-8900
Fax: (1) 436-7545
www.sakura.hu

A képen látható autó illusztráció. Az Auris modellek kombinált üzemanyag-fogyasztása (l/100 km): 4,7 – 6,6. Kombinált CO2-kibocsátása (g/km): 124 – 153.
Részletek a márkakereskedésekben és a www.toyota.hu oldalon.

