ÜRÖMI
ÜRÖMI
Az ürömi önkormányzat

2010. április - május

TÜKÖR

TÜKÖR
közéleti havilapja

Töltsük együtt
a majálist!
A programok az Önkormányzat elôtti
téren kerülnek megrendezésre.
Az önkormányzat elôtti téren a következô programokkal várjuk Önöket:
•
MÁJUSFA ÁLLÍTÁS 10 órakor
•
FôZôVERSENY:
Nevezés 9 órától folyamatosan Hegyalja
vendéglôben Galamb Sándornál.
Nevezési díj : 1000 Ft/csapat
Tûzifát biztosítunk.
•
GYERMEKPROGRAMOK
Ingyenes játékok a gyermekeknek - ugráló, körhinta
•
ZENE
A labdarúgó pályán:
•
KISPÁLYÁS LABDARÚGÁS
Nevezés a helyszínen 7 óra 30-tól - 8 óra 15-ig.
Nevezési díj: 5000 Ft/ csapat
Rendezô: az ürömi Önkormányzat
Ü.S.C. /Podhorcsek Miklós

Ürömi Tükör
sajtótájékoztató

Üröm visszakapja a csókavári
kôbányát
Elszállították a veszélyes
gáztisztító masszát
Befejezôdött a környezetre káros
gáztisztító massza kitermelése az
Üröm-Csókavári mészkô-bányából,
amelynek
eredményeként
az
évtizedek alatt a bányaüregben
felhalmozott gázgyári hulladék nem
veszélyezteti többé a budai karsztot.
Magyarország egyik legnagyobb
Laboda Gábor polgármester, Borbás Béláné a kivitelezôi konzorcium képviselôje, Varju László, a
- az Európai Unió Kohéziós Alapja
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium fejlesztési ügyekért felelôs államtitkára, Baross Károly a
által támogatott - környezeti kár- KDV-KÖVIZIG igazgatója
mentesítési projektjének keretében
Az igazgató szerint, ha veszélyes massza bejutott
összesen mintegy 53,5 ezer tonnányi
volna az ivóvízbe, felmérhetetlen károkat okozhatott volna
veszélyes anyagot termeltek ki, és szállítottak
az emberi szervezetre.
el a területrôl, amelyet teljesen megtisztítottak
a szakemberek. Önkormányzati tervek szerint a
Varju László, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
bánya területén egy amfiteátrum jellegû színházat Minisztérium fejlesztési ügyekért felelôs államtitkára
hoznának létre.
a sajtótájékoztatón hangsúlyozta: ez a sikeres

Laboda Gábor polgármester nyilatkozik
az MTV Regionális Hiradó riporterének
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A kedvezményezett
Közép-Duna-völgyi
Környezet-védelmi és
Vízügyi
Igazgatóság
igazgatója
Baross
Károly szerdai sajtótájékoztatón kiemelte,
hogy a hamarosan
lezáruló
projekt
szakmai elôkészítése
1996-ban kezdôdött,
amikor a szakemberek
felismerték, hogy az
Óbudai
Gázgyárból
30
évvel
azelôtt
ellenôrizhetetlen módon
és
ellenôrizhetetlen
mennyiségben
került
a veszélyes hulladék
Üröm-Csókavári mészkôbányába.

kármentesítési projekt is bizonyítja, hogy tudtunk élni
az uniós csatlakozással és ezáltal élhetôbb környezetet
teremtünk mindenki számára. Az államtitkár gratulált a
tervezôknek és a kivitelezôknek, hogy határidôben, a
célokat szem elôtt tartva, szakmailag kifogásolhatatlan
módon valósul meg a beruházás. A magyarok
leleményességére vall, különleges helyzetben, különleges
módszerrel különlegeset tudnak alkotni .
Az Európai Bizottság 2006-ban fogadta el
Magyarország Üröm-Csókavár mészkôbányában lerakott
gáztisztító massza kármentesítésére vonatkozó Kohéziós
Alap támogatási kérelmét, és a hazai kármentesítési
programok közül egyedüliként részesítette támogatásban.
A kármentesítés közel hat milliárd forintnyi költségének
finanszírozója 85 százalékban az EU Kohéziós Alapja, a
fennmaradó rész terheli a magyar államkasszát. A projekt
hatása a környék lakossága mellett összességében több
mint egymillió embert érint, mivel a bánya megtisztítása
az Észak-Budai Karszt vízgyûjtô területének megóvását
célozta.
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Ürömi Tükör
sajtótájékoztató
A Gáztisztító Mûvek a gázgyártás
során keletkezett veszélyes gáztisztító
masszát,
szennyezô
anyagot
1967 és 1976 között a csókavári
mészkôbányában helyezte el - az akkori
törvények szerint nem szabályellenesen.
A mészkôbánya
Budapesttôl
északra, Üröm község határában, a nyílt
karszton található. A ma már veszélyes
hulladéknak számító gáztisztító masszán
keresztül áramló csapadékvíz néhány
évvel ezelôtt a karsztrendszerbe jutva
jelzésszerûen már meg is jelent a
védett barlangokban. A kitermeléssel
sikerült megakadályozni, hogy az
anyag elszennyezze az egész ÉszakBudai Karszt vízgyûjtô területet, ahol a
híres budai langyos gyógyforrások is
fakadnak.

Média képviselôi megtekintik a bánya területét

A kivitelezési munkát közbeszerzéssel elnyert, a
GEOHIDROTERV Kft.-bôl és a TERSZOL Kft.-bôl alakult
GT-2008 Konzorcium végezte, amely 2008 nyara óta
folyamatosan dolgozott a területen, hogy kitermelje
és biztonságosan elszállítsa a gázmasszát az Ürömi
mészkôbányából, majd megtisztítsa a területet. Az aktív
kitermelési munka fejezôdött be a napokban.
A projekt során a rendkívül nagy mennyiségû
gáztisztító masszát kotrógéppel - a bányaüreg mélyebb
pontjairól toronydaruval - ki kellett termelni, mérlegelni,
aztán egy e célra épített kiszállító úton, biztonságos
jármûvekkel elszállítani a településrôl. A folyamat vége az
ártalmatlanítás, ami a Borsodi Érc-, Ásvány- és Hulladék
Hasznosító Mûben történik.

A kivitelezôi konzorcium képviselôje, Borbás Béláné
a sajtótájékoztatón elmondta: március 25-én az utolsó,
gázmasszát szállító teherautó is elhagyta a területet,
és teljes mértékben megvalósul az a kiemelt cél,
hogy a kitermelt veszélyes hulladék 100 százalékban
újrahasznosításra kerüljön.
Az ürömi önkormányzat kérése volt, hogy a terv úgy
készüljön el, hogy a kármentesítés után látogatható legyen
a bányaüreg. Nem akárhogyan: egyrészt a bejáratot
le kell szûkíteni oly módon, hogy az megakadályozza a
gépkocsik behajtását a területre, másrészt a bányaüreg
lekerítésével el lehessen kerülni a balesetveszélyt. A
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának emellett
elvárása, hogy a barlang bejárata zárt területre kerüljön,
így - látogatási idôn kívül - a barlang szellôztethetô lesz.
Laboda Gábor, Üröm polgármestere a sajtótájékoztatón
hangsúlyozta: példaértékû kivitelezésnek lehettek
szemtanúi az elmúlt két évben. A lakosság, és a
helyi, jól szervezett civil szervezetek részérôl sem
volt negatív visszajelzés – közölte. Szavai szerint
a település számára nagyon sokat jelent, hogy a
kôbánya hamarosan ismét használatba kerülhet,
és nem eltitkolt szándék, hogy a bánya területén
egy amfiteátrum jellegû színházat hozzanak létre.
Sokak munkájának eredményeként a bányát
sikerült megszabadítani a nagy mennyiségû
gáztisztító masszától, megtisztult a bányafal,
visszaáll a lerakás elôtti, 1967-et megelôzô állapot,
és Üröm végre visszakapja a csókavári kôbányát.

Laboda Gábor polgármester, Varju László államtitkár és Baross Károly igazgató
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KDV-KÖVIZIG
Sajtóközlemény
2010. április 7.
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Ürömi
Ürömi Tükör
Tükör
hagyományôrzôk

Ürömi
Hagyományôrzô
Egyesület hírei
2010. március 27-én télbúcsúztató tavaszköszöntô
rendezvényt tartottunk.
Mûsorunkban felléptek a József Nádor Általános és
Mûvészeti iskola balett csoportja. A kis balerinák ügyesen mozogtak a színpadon. Az Emel Tribal hastánc csoport hangulatos zenére táncukkal és a színes ruháival
elbûvölték a közönséget.

Mókus örs

Mókus örs

József Nádor Általános és Mûvészeti Iskola balettcsoportja

A Hagyományôrzô Egyesület, a Mókus örs tagjai „Mint
a mókus fenn a fán” címû dalra felidéztük gyermekkorunk
táborozását, az erdei iskola napjait. A Tanár úr kérdéseire
humoros énekkel feleltünk.
A jelenbe visszatérve a „Ballagó ének”, a „ Nyugdíjas
induló”, s búcsúzóul az „Ürömi dombtetô” címû dalt adtuk elô. Verset mondott Sásdi Ernô versíró, költô, Göröcs
András, Faggyasné Ilonka, Bozsóné Irénke.
A mûsort az Ürömi Öröm Néptáncmûhely Búzavirág
tánccsoportja zárta. Szépek és ügyesek voltak, öröm volt
nézni ôket. Kivonultunk a Templom elôtti térre, ahol a
Polgárôrség biztosította utunkat a színes felvonuláshoz.
Köszönet érte.
Voltak maskarások, akik kolomppal, kereplôkkel búcsúztatták a telet. A falu apraja-nagyja jelenlétében elégettük a kiszebábút, a tél szimbólumát. „Maskarások
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bolondok rázzátok a kolompot takarodjon el a tél örvendezzen aki él!”
Megkezdôdött a tavasz köszöntése. A lányok feldíszített ágakkal a virágkapu alatt átbújva együtt énekelték a
„Tavaszi szél vizet áraszt” címû dalt.
Még a Templom harangja is felcsendült.
Visszatérve a Közösségi házba süteménnyel itallal,
Huszti Gábor borosgazda boraival vendégeltük meg a

Hagyományôrzôk, középen Sásdi Ernô költô
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Ürömi Öröm néptánccsoport

A kiszebáb

résztvevôket. Megkezdôdött a bál, a jó hangulatról természetesen, szokás szerint Kaiser Zoltán gondoskodott.
Vendégünk volt Laboda Gábor polgármester úr,
aki ajándékba hozott finom borokkal kínálta végig a
jelenlévôket. Dugóhúzó híján Polgármesterünk leleményességének köszönhetôen nem maradtak zárva az üvegek, fakanállal nyitotta ki a palackokat.
Köszönet a résztvevôknek, fellépôknek, hogy jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket.
Reméljük , hogy a Hagyományôrzô Egyesület immár
harmadik alkalommal hagyományt teremtett a kiszebáb
égetéssel itt Ürömön.
Emel Tribal hastánc együttes

Jövôre ugyanitt!
Köszönjük a Rendezôségnek a szervezést!
Ürömi Hagyományôrzô Egyesület
Fehér Istvánné
elnök

Tájékoztató
Május 6-án délelôtt 10 órakor tartjuk - eltérôen az eseménynaptárban
megjelent idôponttól - az ÖNO-ban az
Anyák-napi ünnepséget.
Mindenkit szeretettel várunk!
Szemerei Magdi
ÖNO vezetôje

Virágkapuval
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XI. Gyermek
Népzenei és
Néptánc Fesztivál
Érdekes,
érdekes.
Én nem értem, mért van ez.
Hogyha Éva énekel
egy kis, vékony éneket,
mindjárt bejön a szobába
szomszéd- Gábor, Panni, Klára érdekes.
Ha én kezdek énekelni
egy NAGY, HANGOS éneket,
mindjárt kimegy a szobából
Éva, Panni, Klára, Gábor(Nemes Nagy Ágnes: Pisti gondolkozik)
Ebbôl a nagy szobából, az iskola tornatermébôl kevesen
mentek ki március 26-án, a IX. Ürömi Gyermek Népzenei
és Néptánc Fesztiválon. Pedig igazán maratonira sikerült
az idei program.
Mintegy 800 gyerek táncolt, énekelt kora délutántól
késô estig. Egyre többen jelzik részvételi szándékukat és
egyre többen el is jönnek erre a rangos eseményre.
Az ürömieknek már megszokott, talán természetes
is, hogy van ez a fesztivál. Igen, igen a Néptáncmûhely
már megint szervezett valamit - mondják - és kevesen

tudják, hogy ilyen jellegû gyermekfesztivál, ahova hazánk
legkülönbözôbb pontjairól érkeznek a résztvevôk, nagyon
kevés van az országban.
A környezô településeken és Budapesten kívül
jöttek a gyerekek Fótról, Magyarkútról, Nyíregyházáról,
Kisújszállásról, Tordasról, Galgagyörkrôl és természetesen,
mint minden évben, Erdélybôl, Gyimesközéplokról.
Nem véletlen, hogy rendszeresen segíti a rendezvényt
a Tiszta Formák Alapítvány, akik nagyon szigorú
feltételekhez kötik a támogatást.
 Támogatást annak a civil szervezetnek, vagy
programjának adnak „amelynek tagjai tevékeny
és mértéktartó egyének közösségeit alkotják,
akik
embertársaikhoz
bizalommal,
önzetlenül,
együttérzéssel és toleranciával közelítenek
 a világra nyitott, és a hagyomá-nyokat
tisztelô közösségeket, szerveze-teket
mûködtetnek
 tudatosan és felelôsen viszonyulnak az életünket meghatározó
értékekhez„
(www.tisztaformak.hu)
Úgy gondolom ezek a sorok mindent
elmondanak.
Az sem véletlen, hogy olyan személyek
tisztelik meg jelenlétükkel a rendezvényt,
akik az országhatárokon túl is méltán
elismertek:
Dr. Jakabné Dr. Zórándi Mária, a
Magyar Táncmûvészeti Fôiskola rektora
Mucsi János, Harangozó Gyuladíjas, a Magyar Köztársaság Arany
Érdemkeresztjével kitüntetett táncos,
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fegyelmezetten várják, amíg színpadra kerülnek. Sokszor órákat. A fellépés
után a legtöbben még maradnak, nézik
a többieket és szorongatják a köszönettortát. Nem esnek neki a finomságnak,
hanem tátott szájjal figyelik a következô
fellépôket. Nem egy néptáncmûhelyes
gyerek állt már színpadra, mint
Táncmûvészeti Fôiskolás, ki tudja hány
tehetség van még a mostaniak között is,
akik a táncban találják meg életcéljukat.
Természetesen nem ez az elsôdleges
cél, de nagyon nagy dolog egy gyerekkel bármit úgy megszerettetni, hogy az
élete teljes részévé és céljává váljon.
A fesztiválok és fellépések mögött
nagyon kemény és komoly munka
pedagógiai munka van.
koreográfus, a Duna Karnevál megálmodója és mûvészeti
igazgatója
Papp Ágnes, néptánc pedagógus, a Pedagógiai
Társaság Hagyományismereti elnökségének tagja,
Gombai Tamás, hegedûtanár, prímás /Békés Banda,
Új Stílus, Honvéd és Állami Népiegyüttes, Hegedôs
együttes, Fonó zenekar).
Egy nagyon hosszú programot, fôleg, ha egy téma
köré csoportosul talán sokan unalmasnak tartanak, de
higgyék el, nem az. Az ürömieket elfogultan nézzük,
a szomszédokat jó barátsággal, szintén elfogultan, a
messzebbrôl jövôk közül bizony sok csoportot rácsodálkozással.
Ahány együttesvezetô, koreográfus,
mind más arcát mutatja meg a néptáncnak és népzenének a gyerekeken keresztül.
Aztán ott vannak a majdnem profik ,
mint a kisújszállásiak és a nagyon profik, a Táncmûvészeti Fôiskola néptánc
tagozatos növendékei. Ez már egy más
kategória.
Azt hiszem éppen a kisújszállásiak
fellépése alatt mondta Gyémánt Ádám,
az ürömi ovisok egyik csoportjának
vezetôje, a FELLÉPÉSRE készülô apróságoknak: „ Nemsokára Ti is így fogtok
táncolni!„ A sok pici pedig csodálattal
nézte a nagyokat, ki tudja mi járt a kis
fejükben.
Legjobban mindig a kicsiket csodálom, ahogy hihetetlen türelemmel,

Mint mindig, most is minden jó, ha
a vége jó. A záró számban idén az együttesvezetôk,
az együttesek tagjai közösen adtak elô egy fergeteges
legényest. Ezután már az is kedvet kapott az éjszakába
nyúló táncházra, aki ülve, a lábukkal dobogták a ritmust
szinte egész nap.
Köszönet illeti ezért a nagyszerû napért az Ürömi Öröm
Néptáncmûhelyt, az iskolát (nem kis felfordulás volt),
a technikusi feladatokat ellátó párost, Totót és Szabó
Gyulát, a szülôket a büféért, Bojánka nénit a gyönyörû
alma dekorációkért és nem utolsó sorban a Zagyva
Bandát, akik végig húzták a gyerekeknek a talpalávalót.
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Védôoltással a méhnyakrák ellen!
Felzárkóztató program
Tisztelt Lakótársaim!
Képviselô-testületünk döntése alapján
Önkormányzatunk széleskörû kampányt szervez a
méhnyakrák megelôzésének céljából. A program
célja a védôoltáshoz való hozzájutás térítésmentes biztosítása az Önkormányzat anyagi támogatásával a kijelölt,
13 éves célcsoport részére, valamint a tájékozottság növelése, a preventív szemléletre való ösztönzés.
A program folytatásaként a 14 évnél idôsebb leányok
és hölgyek részére Önkormányzatunk kedvezményes
védôoltási vásárlást biztosít.

Az oltások finanszírozása 3 részletben lesz esedékes.
A kedvezményes oltásra jelentkezôk a regisztrációs lapot a www.urom.hu-ról tölthetik le, vagy a
Polgármesteri Hivatal Titkárságán személyesen igényelhetik.
A jelentkezések határideje: 2010. május 31.
A kitöltött jelentkezési lapokat a Polgármesteri
Hivatal Titkárságán adhatják le.
Bízunk abban, hogy a felkínált 33%-os kedvezménnyel sokan élnek, és egyre több hölgy válik a
méhnyakrák megelôzés nagykövetévé!

A kedvezményes felzárkóztató program során a
patikai 90.000,- Ft-os ár helyett 3x19.900,- Ft-ért juthatnak a településünkön élô hölgyek a méhnyakrák
megelôzésére szolgáló védôoltáshoz. A védôoltási
sorozat három adagból áll, a jelentkezôk fél év alatt
(0-1-6. hónap) kapják meg a védôoltást.

HPV elsô oltása
Tisztelt Lakótársaim!
Nagy örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a 13 évesek ingyenes HPV vírus okozta méhnyakrák elleni védôoltási sorozatunk
elkezdôdött.
A kiértesített 39 kislányból 27-en vették igénybe, és kapták
meg 2010.04.13.-án az elsô oltóanyagot az ürömi gyermekorvosi
rendelôben.
A következô idôpont 2010.05.11.-én lesz.
Tisztelettel:
Buzás Katalin
Szociális Családügyi és Egészségügyi
Bizottság Elnöke
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Ürömi Tükör
Köszöntô

Tavaszi Nôk

Márai Sándor írt a nôkrôl általában. (Neki külön köszönjük, így utólag is.)
„Köszönet a nôknek.

A tavasz a nôk hónapja. Lányoké, asszonyoké,
anyáké, nagymamáké. Köszöntik ôket Nônapra,
Anyák Napjára. Aztán elmúlik a tavasz és természetes, hogy helyt állnak a munkában, otthon, a
gyerekek, vagy már az unokák mellett.

Köszönet neked, aki megszültél. És neked, aki a feleségem voltál. És neked, te harmadik, tizedik, ezredik,
aki adtál egy mosolyt, gyöngédséget, egy meleg pillantást, az utcán, elmenôben, vigasztaltál, mikor magányos voltam, elringattál, amikor a haláltól féltem. Köszönet neked, mert szôke voltál. És neked, mert fehér
voltál. És neked, mert okos és jókedvû voltál. És neked,
mert türelmes és nagylelkû voltál. És neked, mert betakartad hajaddal arcomat, mikor megbuktam és rejtôzni
akartam a világ elôl, s neked, mert tested meleget
adott testemnek, mikor fáztam az élet magányában.
És neked, mert gyermeket szültél nekem. És neked,
mert lefogod majd ujjakkal a szemem. És neked, mert
kenyeret és bort adtál, mikor éhes és szomjas voltam.
És neked, mert testedbôl a gyönyör sugárzott. És köszönet neked, mert jó voltál, mint az állatok. És neked,
mert testednek olyan illata volt, mint a földnek az élet
elején. Köszönet a nôknek, köszönet.”
R.Zs.

Laboda Gábor Polgármester köszönti a Platán hölgyeit

A Magyar Köztársaság Arany
Érdemkereszt kitüntetésben részesült
Czigány Ferenc nyugalmazott ürömi iskolaigazgató
Az ember lelki tulajdonságainak egyik leg- dását, nemes emberi tulajdonságait – nagy örömmel
szebbike: a HÁLA.
A budapesti Deák téri Általános Iskola volt tanulói eme
tulajdonságukról tettek tanúbizonyságot, amikor állami kitüntetésre terjesztették fel évtizedekkel ezelôtt ôket
oktató-nevelô tanárukat, Czigány Ferencet.
Kérésüket azzal indolkolták, hogy tanáruk szorgos
munkássága, fedhetetlen családi élete, emberi nagysága
egész életükre példaképül szolgált. A példa vonz – tartja a
magyar közmondás. Ezt az emberi magatartást – mindig
szem elôtt tartva – magukban is kialakítani a rájuk bízottaknak tovább adni.
Iskolánkat igazgatóként 1975-tôl 18 éven át vezette.
Mi, hajdani kollégái, tanítványai is, ismerve szakmai tu-
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vettük a jó hírt.
Szívünk melegével csatlakozunk elôzô iskolájának
növendékeihez és gratulálunk a magas állami elismeréshez!
A volt tanítványok és
tantestületének
tagjai
nevében:
Monori Sándorné és Sári Sarolta egykori osztályfônöki
munkaközösség vezetôk
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Aktuális információk
Tisztelt Lakótársaim!
Az „Ürömi Tükör” legutóbbi számában, az évelejei interjúban tájékoztattam Önöket arról, hogy milyen nagy
beruházásokat tervez önkormányzatunk a 2010-es évben. Csak emlékeztetôül említeném a négycsoportos
bölcsôdeépítést, a tervezett utcák felújítását, a Dózsa
Gy.u.18. szám alatti épület felújítását, az új orvosi rendelô
építésének elôkészítôi munkáit stb.
Most arról tájékoztatom Önöket, hogy az év eltelt
idôszakában a tervezett beruházások elôkészítésére, kivitelezésére, milyen intézkedések történtek, illetve melyek
azok a beruházások, amelyek elkészültek.

- Honvéd utcában pályaszerkezet erôsítés és
szônyegezési munkák, valamint a szerelvények szintbe helyezése és a csatlakozó kapubejáró átépítése
történt meg.

Honvéd utca

Kezdeném az útépítésekkel.
Eddig elkészült munkák, illetve utcák:
- Kalmár utcában elkészült a 4+2 cm-es kopóréteg, a szerelvények szintbe helyezése, a csatlakozó
kapubejárók kiépítése.

- Radnóti utcában: öntött aszfalt készítése járdán
4 cm-es vastagságban, továbbá a bontás alapozási munkák elvégzése, szegélyátépítés 100%-ban új
szegélykôvel, csatlakozó kapubejáró építése 0,5 m
szélességben, elkészült a nemesített padka, valamint
az útpályán a kopóréteg terítése 4+2 cm–es vastagságban.
Az önkormányzat munkatársai a vízelvezetô árok
rossz állagú szakaszait vasalt betonnal javították, valamint az utca végében (Radnóti-Úttörô sarok) beszakadt akna javítását is elvégezték, az akna új keretet
és rácsot kapott vasbetonba helyezve. Az elvégzett
munkákkal a korábbi balesetes állapot megszüntetésére került sor.

Kalmár utca

- Asztalos utca elsô szakaszán szintén a kopóréteg 4+2 cm-es vastagságban készült el, a kátyúzás
teljes szerkezetcserével,
és a szerelvények szintbe
helyezésére is
sor került.

Asztalos utca

Radnóti utca

Április - Május
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- Diófa utcában 4+2 cm-es kopóréteg terítésére
került sor, továbbá a szerelvények szintbe helyezése,
nemesített padkakészítés, a csatlakozó kapubejárók
átépítése, valamint a kátyúzási munkák készültek el
teljes szerkezetcserével.
Az utca elejére, a Diófa u. elsô 4 házának a felszíni
vízelvezetési problémái rendezésére nagyobb átmérôjû
rácsos folyóka került elhelyezésre, mely össze lett kötve az óvoda köz alatti vízelvezetô rendszerrel.
Görgey utca

Diófa utca

- Patak utcában szintén sor került a 4+2 cm kopóréteg terítésére, a szerelvények szintbehelyezésére és a
kátyúzási munkák elvégzésére, teljes szerkezetcserével.

tása és új építése. A kivitelezési munkák során kiemelt
figyelmet fordítottunk a vízelvezetésre. Ezért az utca
baloldalán az utolsó elôtti ház bejáratánál folyókákat
helyeztünk el, az utca végén, a padkát meghosszabbítottuk és így 1 m szélességben vízelterelôként, vezeti
a csapadékvizet az árokba. Az árok össze van kötve
a Cigánypatakkal, így a korábbi felszíni vízelvezetési
problémát megszüntettük. Az elmúlt hetek esôzései
során megállapítható volt, hogy a kiépített rendszer jól
funkcionált.
- Kert utcában a Fô út elôtti rács és folyóka cseréje történt meg, továbbá a csatorna nyomvonalon
teljes szerkezetcsere, a kátyúzás teljes szerkezetcserével, a csatlakozó kapubejáró átépítése, illetve a szerelvények szintbe helyezése és 4+2 cm-es vastagságú kopóréteg terítésére került sor.

Patak utca

- Görgey utcában az 1/b. felé kanyarodó ágnál
aszfaltburkolat bontás és kiegyenlítô réteg aszfaltozását végezték el a kivitelezôk, az 1/b. felé kanyarodó
ágnál 177 m2-en alapréteg építése és 2 réteg aszfalt
bedolgozása történt meg, a szerelvényeket szintbe
helyezték, a nemesített padkát elkészítették, a csatlakozó kapubejárót úgyszintén, valamint megtörtént
a kátyúzás teljes szerkezetcserével, illetve az útcsatlakozások kialakításához szükséges felületen marás
történt, átlag 4 cm vastagságban, s természetesen a
teljes útpálya 4+2 cm vastagságú kopóréteget kapott.
Mûszakilag szükségessé vált az aszfalt burkolat marása teljes felületen 4 cm vastagságban, szikkasztó
árok készítése, árok burkolása, döntött szegély bon-
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Kert utca

- Mészégetô utcában /felsô szakasz/ kiemelt
szegély épült, szerelvénybôvítés, tükörkészítés, simító
hengerlés, murvaágyazat tömörítéssel,
betonalap
készítése,
127 fm-en betonlap árokburkolat
került kiemelt és
süllyesztett, vaMészégetô utca
lamint kerti szegéllyel.
47m2-
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en térkô burkolat lerakása a rézsûre termôföld terítés
és füvesítésre is sor került. Az útpálya 5 cm vastag
kötôréteget, és 4 cm vastag kopóréteggel lett beterítve.
- Szikla közben a szerelvények szintben helyezése történt meg, illetve nemesített padka készült el,
és a csatlakozó kapubejáró átépítése történt meg.
Az útpálya 4+2 cm kopóréteggel lett beterítve, ezt
megelôzôen sor került a kátyúzási munkák elvégzésére, teljes szerkezetcserével.

- Radnóti út keresztezôdésében D200-as acél
csôáteresz süllyesztése, valamint az árok tisztítására
is sor került.
- Fagyöngy
utcában
/részben
lakossági
költségviseléssel/
tükörkészítés, neRadnóti út
mesített
padka
készítés és 4 cm
vastagságban kopóréteg terítés történt meg.

Szikla köz

- Szikla utcában a kátyúzás megtörtént, teljes
szerkezetcserével, továbbá a szerelvények szintbe
helyezése, nemesített padka készítés történt, elkészült a csatlakozó kapubejárók átépítése, a járda aszfaltozása 4 cm vastagságban, kopóréteg készítése
4+2 cm vastagságban.

Fagyöngy utca

- Úttörô közben tükörkészítés, nemesített padka
készítés és 4 cm vastag kopóréteg terítés történt.

Úttörô köz
Szikla utca

- Bécsi út - Ürömi u. sarkon bejáró és parkoló
épült ki, a szerelvények szintbe helyezésére is sor került, továbbá tükörkészítés nemesített padka készítés,
5 cm-es vastagságban
kiegyenlítô
réteg és 5 cmes vastagságban kopóréteg készült el.
Bécsi út - Ürömi u. sarok

- Bükkfa utcában útalap, nemesített padka készítés és 4 cm-es vastagságban kopóréteg terítés történt.

Bükkfa utca
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- Határkô (Újvár) utcát elsôsorban a Bécsi útról
felkanyarodó útszakaszon az üröm hegyi lakosok, illetve a III. kerületi lakosok használják. A közigazgatási
határt tekintve az útpálya közel fele Üröm területére
esik a többi Bp. III. kerület. A kérdéses útszakasz olyan
állapotban volt, hogy kátyúzni már nem lehetett. Ezért
az utca alsó és felsô szakasza 1480m2-en teljes 2+4
cm vastag aszfaltterítést kapott, az érintett szakaszon
a szerelvények szintre hozása is megtörtént. Többen
érdeklôdtek a további szakasz felújításáról, ezért már
a helyszínen jelenlevô érdeklôdôket is tájékoztattam
arról, hogy a felújítással nem érintett útszakasz már
teljes egészében a Fôváros III. kerületéhez tartozik,
tehát ott Üröm önkormányzata nem épít utat.

Kormorán utca

Gábor Áron sétány
Határkô (Újvár) utca

Kátyúzási munkák történtek:

- Patak utcában 20m2-en aszfalt terítésére került
sor.

Patak utca

- Kormorán utcában 11m2-en aszfalt terítés történt.
- Gábor Áron sétányon - lakossági kezdeményezésre – 2 db. nagyméretû folyóka került elhelyezésre.
A folyóka és a rács költségeit az önkormányzat finanszírozta, a munkadíjat a lakók vállalták. Ezért köszönetemet fejezem ki.
- Névtelen utcában, a Görgey utcában felmart
aszfaltot dolgoztattuk be az útpályába.
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- Tücsök utca és Bécsi utca sarok vízelvezetô rács
teljes útszélességében.
- Úttörô utcában
- Barackos utcában, - Budakalászi sarok
- Templom tér,
- Fô utca,
- Kárókatona – Cinege sarok,
- Holló utca,
- Tücsök utca,
- Ürömi- Görgey sarok,
- Gábor Áron sétány 41 elôtt,
- Damjanich u.21.elôtt,
- Tüzér u.4/B.
- Jókai – Budakalászi sarok,
- Kossuth u.5., 9., és 66. szám elôtt.
- Szeder utcában.
Iskola elôtti árok állapota, baleset életveszélyességének megszüntetése évek óta visszatérô igény volt. A
képviselô-testület döntött és a munkák anyagköltségét
biztosította, az önkormányzat település üzemeltetési
munkacsoportja pedig – megfelelô mûszaki irányítással –
a kivitelezési munkákat elvégezte.
Nagyon idôszerûek voltak ezek a munkák, mivel a korábban kiépített betonteknôt a víz kimosta, a járda szélei
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Iskola elôtti volt árok, jelenlegi parkoló
instabillá váltak, egyes helyeken megindultak. A településüzemeltetési munkatársak elvégezték a bontási munkákat, kiszintezték a munkaterületet, 400-as átmérôjû csövet fektettek le homokágyba 85 folyóméteren, 3 db tisztító
aknát helyeztek el. A lefektetett csôvezeték vasalt beton
védôréteget és 1 m vastagságú vasalt beton fedôréteggel
lett ellátva. A járda és a lefedett árok közötti szint peremét
terméskôvel burkoltuk, így esztétikailag illeszkedik az iskola épületéhez. Korábban az iskola elôtt mûkôládákban
voltak virágok elhelyezve. Ezeket a ládákat lesüllyesztettük és felszíni részét szintén terméskôvel burkoltuk. Így
ezek a mûtárgyak is esztétikusak és környezetbe illôk.
Itt szeretném megköszönni Varga Lászlónak és kollégáinak azt, hogy díjmentesen vállalták a virágládák burkolását.
Az elkészült munkáról megjelentetett képeken jól látható, hogy nem csak biztonságos, hanem esztétikus és
hasznos is a leburkolt korábbi árok felülete, hiszen így a
szülôk parkolási célokra is igénybe tudják venni ezt a területet, amikor gyermekeiket hozzák, vagy viszik az oktatási
intézménybôl.

Dózsa György út 18. szám alatti épület - amely korábban a községi könyvtárnak és a Teleháznak adott helyet - elektromos hálózata életveszélyessé vált, ezért a rekonstrukciós felújítási munkák elôkészítése folyik. Május
hónapban várhatóan lebonyolítható a közbeszerzési eljárás, május végén megkezdôdhetnek a kivitelezési munkálatok. Az ôsz folyamán birtokba vehetô lesz az újjáépült
közösségi programoknak helyt adó épület.
Itt kapnak helyt majd a civil szervezetek, és gondoltunk
a település ifjúságára, illetve ifjúsági szervezeteire is. Az
épület felújítás után is megtartja eredeti stílusjegyeit, hiszen mûemlék jellegû épületrôl van szó. Jelenleg a településközpont leglepusztultabb épülete.

Iskola elôtti volt árok, jelenlegi parkoló

A tervezett új orvosi rendelô terv egyeztetô munkái
folynak, a tervezô és az orvosok közt. A tervek elkészítését
követôen kerülhet sor az engedélyeztetési eljárás lefolytatására, majd a jogerôs engedélyes tervek után indítható
a közbeszerzési eljárás. Mindezen eljárásokra szükséges
idôt figyelembe véve, realitása annak van, hogy az év IV.
negyedévében indítható a kivitelezés, és jövô év elsô harmadában vehetô birtokba az elkészült új létesítmény.
A 2010. évi fejlesztési tervek közt szerepel 1 db játszótér megépítése a Rókahegyen. A közbeszerzési eljárás
lefolytatása megtörtént, amely eredményes volt. A kijelölt terület mûvelési ág változására folyamatba tett eljárás
befejezése után indíthatók a konkrét kivitelezési munkák
Ennek várható idôpontja 2010 májusa. A kivitelezônek a
megkötött szerzôdés szerint 45 napon belül a munkákat
be kell fejeznie.

Iskola elötti virágládák

Korábban már jeleztem, hogy a Posta és a Takarékszövetkezet elôtt – közös költségviseléssel - rövidesen
elkészül és átadásra kerül a jelzôlámpás csomópont. A
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munkálatok jelenleg folynak, várhatóan május hónapban
már mûködô képes lesz a csomópont. A szerzôdés szerinti határidô egyébként 2010. június 30-a. Ezzel a létesítménnyel a gyalogosan közlekedôkre egy igen veszélyes
keresztezôdés válik biztonságossá településünkön. Úgy
gondolom ez azért is örvendetes, mivel a település óvodáját, iskoláját zömmel ezen a keresztezôdésen áthaladva
közelítik meg szülôk, gyermekek egyaránt.
Gondolva a jelzôlámpás csomópont átadása utáni
Pilisborosjenô felôl érkezô gépjármûvezetôk reakcióira, nevezetesen arra, hogy melyik útvonalat választanák
menekülô útként ahhoz, hogy kikerüljék a jelzôlámpás
csomópontot. Egyértelmû, hogy a Fô utca, Budavidék Zrt.
Coop Áruház, illetve Takarékszövetkezet mellett húzódó
ága jöhet számításba. Ezt megelôzendô, a képviselôtestület egyirányúvá tette a Fô utca ezen szakaszát. A
táblázás is megtörtént.
Döntött a képviselô-testület egy szerkezetkész, 84 nmes épület megvásárlásáról és a sportpályán történô felállításáról. A megvásárolt épületbe sportöltözô, a hozzátartozó vizes és kiegészítô helységek lesznek kialakítva. A
felújítási munkákat az Ürömi Sport Club (ÜSC) fogja felújítani részben társadalmi munkában, a felújítás anyag költségét az önkormányzat biztosítja. Régi igényt sikerül ezzel
a megoldással kielégíteni, bár tudjuk, hogy nem végleges,
de hosszútávra megoldás, és biztosítja a kulturált sportolás feltételeit. Valószínû a sportlétesítményeket is többen
fogják látogatni.
A képviselô-testület biztosította a település közparkjainak felújítási költségeit, továbbá a folyamatos fenntartás
költségeit. A vállalkozóval a szerzôdést megkötöttük, a
felújítási munkák elkezdôdtek. A folyamatos fenntartás
biztosítani fogja az ôszi fagyok beálltáig, hogy ápolt és
üde színfoltjai legyenek ezek a zöldterületek településünknek.
Bizonyára tapasztalják Lakótársaim, hogy ebben az évben is folytatódik a házhoz menô szelektív hulladékgyûjtés.
A képviselô-testület el szeretné érni, hogy minél több háztartás vegye igénybe ezt a szolgáltatást, mivel 2010. január 30-a után a hulladékgyûjtô szigetek megszüntetésre
kerülnek. Naponta több három méter szemetet hordtak a
konténerek köré a környezô településekrôl, melynek elszállításáról Üröm Önkormányzatának kellett gondoskodnia és finanszíroznia.
Ugyancsak lakossági igényként jelentkezett, hogy több
utcai tûzcsap telepítésére lenne szükség a községben.
Ebben az évben a Radnóti Szegfû u. saroknál 1 db, Radnóti és Ady Endre u. saroknál szintén 1 db utcai tûzcsapot
telepítettünk. További telepítéseket az önkormányzat
anyagi lehetôségei határozzák meg.
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Tûzcsap Radnóti utca-Ady Endre utca sarok
Folyó és még ebben az évben indítható munkák:
- Bölcsôde
A közbeszerzési eljárás kétszer lett meghirdetve,
miután az elsô forduló eredménytelen lett. A második
forduló viszont eredménnyel zárult. Ez azt jelenti, hogy
a tényleges kivitelezési munkákat április végén indítani tudjuk. A közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt, a
tervezett 2010. szeptemberi üzembe helyezés minden
bizonnyal egy, vagy másfél hónapot tolódni fog, de
mindenképpen a IV. n. évben beüzemelhet, és fogadni
tudja majd az elsô kis bölcsôdés korú gyermekeket.
Ez a prognózis akkor tartható, ha a pályázat II. helyezettje nem fordul a Közbeszerzési Döntôbizottsághoz.
- Az érdeklôdés és az igény igen nagy, tehát ez is
arra inspirál bennünket, hogy lehetôleg az októberi hónapot tudjuk mint beüzemelési idôpontot biztosítani.
Minden olyan, - a leendô intézmény mûködtetéséhez
elengedhetetlen - feltételt, hatósági engedélyezési eljárást, valamint az intézmény vezetôjének és dolgozóinak kiválasztására vonatkozó intézkedést folyamatba
tettünk, amelyek egy idôben indíthatóak az építés
beruházási munkálatokkal. Természetesen a használatbavételi engedély, a mûködési engedélyek megszerzése csak a mûszakilag már átadott és a szakhatóságok által is kiadott hozzájáruló nyilatkozatok
megléte esetén lehetséges.
- Minderrôl azért tájékoztatom a tisztelt Lakótársaimat, hogy érzékeltessem azt, hogy egy új intézmény
esetében az építés beruházási munkákon kívül még
mennyi idôigényes, más eljáró hatóságtól függô feltételnek kell megfelelni ahhoz, hogy az intézmény a
gyermekeket fogadhassa.
- A beruházáshoz szükséges pénzügyi források
viszont kedvezôen alakultak, mivel az önkormányzat
által benyújtott EU-s pályázaton a beruházás költségeinek 90%-át elnyertük.
- Az érintett családoktól már most türelmet és
megértést kérek, az esetleges határidô csúszás miatt,
és azt tudom ígérni, hogy folyamatos tájékoztatást fo-
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gok adni a beruházás állásáról és a kapcsolódó egyéb
intézkedésekrôl.
- A leendô intézménybe a jelentkezések idôpontjáról
döntött a képviselô-testület, pontosan azért, hogy ne
tartsuk bizonytalanságba az érintett családokat. A jelentkezési idôpontokat az „Ürömi Tükör” jelenlegi számában közzétettük.

lítják, és várhatóan a késôbbiek során majd az építkezés,
az építôanyag szállítási útvonala is ez lesz. Természetesen
a lakossági jelzésre az önkormányzat az azonnali intézkedést megtette, úgy hogy sorompóval zárta el Pilisborosjenô
felôl az érintett utcák megközelíthetôségét. Igaz arra is sor
került, hogy a lerakott sorompókat felfeszítsék, tehát kénytelen voltunk leheggeszteni.

- Rókahegyen napokon belül befejezôdik a
temetôkapujától a CBA-ig 550 fm-en a gyalogos járda. Ezzel a biztonságos gyalogos közlekedési feltételeket kívánta javítani a képviselô-testület.

Az egyik lesorompózott utca

Rókahegyi járda, munkálatok közben

- Kossuth L. út volt tagóvoda épületén a tetôszerkezet és egyéb szükséges felújítási munkák elvégeztetését is tervezzük még ez évi indítással és befejezéssel.
Táborföld településrészen telepített forgalomcsillapító
küszöböket az autós közlekedôk úgy igyekeztek kikerülni,
hogy a járdára is felhajtottak gépkocsikkal. Kisgyermekes
szülôk panaszolták ezt, ezért az önkormányzat „betonbabákat” helyeztetett el valamennyi forgalomcsillapító küszöbnél.

Gábor Áron sétány forgaloterelő bólyák

Sorompó a Kevély – Rákóczi – Kossuth utcák lakói jelezték, hogy Pilisborosjenô önkormányzata által kijelölt
új lakórészen a lakótelkek közmûvesítési munkáihoz a
gépjármû forgalmat a jelzett utcák igénybevételével bonyo-

Mindenesetre sajnálatos, hogy a szomszédos önkormányzat egy belterületbe vonásnál, új lakórész kialakítása
elôtt nem egyeztetett Üröm Önkormányzatával, az általa
lakónegyednek átminôsített településrésze megközelítése
érdekében.
Mindenesetre abnormálisnak tartom ezt, tehát nekünk
az érintett lakosok védelme érdekében intézkednünk kellett. Az adott szituációban erre egyedüli hatékony megoldásként a sorompók kihelyezése bizonyult.
A lezárás sikeres, miután Pilisborosjenô „Lazarét” településrész felé megkezdte az útépítést.
Úgy gondolom az év négy hónapjában az ez évre tervezett munkák egy részét már elvégeztük, míg a továbbiak
indítás elôtt, illetve elôkészítés alatt állnak.
Az ez évben elvégzett útépítésekkel együtt Üröm
belterületén valamennyi út kiépítésre, illetve felújításra kerül. Szám szerint 57 utca /az utcák jegyzékét az
Ürömi Tükör következô számában közölni fogjuk/. A
Táborföld Péter hegy és az Ezüsthegy településrészek
utcái a jelzett 57 utcában nem szerepelnek, mivel ezen
a településrészen az ingatlanforgalmazó végezte el a
közmûvesítést.
Jelezni szeretném még, hogy ebben az évben nem tudja
önkormányzatunk a házhoz menô zöldhulladék elszállítás
költségeit finanszírozni, mivel a havi 800.000.- Ft ajánlat
igen magas ár, és ezt más fontos beruházástól, illetve
mûködtetéstôl nem lehetett elvonni.
Üröm, 2010. április hó
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KÖZLEMÉNY

Ami a cikkben közölt összehasonlító adatokban eléggé el nem ítélhetô csúsztatás:
•

Az „Ürömiek Lapja” IX. évfolyam 4. számában
Üröm polgármesterének javadalmazásával kapcsolatosan közölt és, - minden bizonnyal hozzá nem
értésbôl adódó félremagyarázás,- tisztázására, az
alábbi tényszerû adatokat vagyok kénytelen közzétenni:
A polgármesteri tisztség ellátásának javadalmazását az
1994. évi LXIV. Tv. szabályozza.
A hivatkozott törvény a díjazásra vonatkozóan a
köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 43.§.(1)
bek .szerint megállapított illetményalap: 1000-nél kevesebb,
1000-2999, 3000-10000 és 10000-nél több lakosú települések,
a fôvárosi kerületi önkormányzatok, megyei jogú városi önkormányzat és a fôvárosi önkormányzat bontásban adja meg a
szorzószámokat.
E szorzószám (mely minimum és maximum %-ban van megadva) és a köztisztviselôi illetményalap szorzata adja a polgármesterek havi bruttó illetményét.
Üröm polgármestertének minimum 11%, maximum 12,5%
szorzószám figyelembevétel, 425.150.-Ft, illetve 483.125.-Ft
lehetne a havi bruttó illetménye. Ezzel szemben Üröm polgármesterének bruttó 463.800.-Ft. a havi illetménye, mely 12%-os
szorzónak felel meg, tehát, nem vette igénybe a tv. által engedélyezett maximumot.

•
•
•

Úgy tünteti fel, mintha csak a lakosságszám lenne a meghatározó a polgármesteri bér megállapításánál.
Figyelmen kívül hagyja a településkategóriák tv-i bontását.
Figyelem kívül hagyja a tv-i szinten szabályozott szorzószámokat.
Figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy 2002 óta több
mint 10000.-Ft-tal emelkedett a köztisztviselôk illetményalapja.

Ha a cikk szerzôje, komplexitásában tekintette volna át,
akkor szembesülhetett volna azzal, hogy pl. Vác esetében az
522.000.-Ft megállapítása a tv. maximuma, a megyei jogú városok esetében pedig szintén a tv-i maximumhoz közeli az általa
közölt illetmények havi mértéke.
A Pénzügyi Bizottság azért volt kénytelen ezt a közleményt
kiadni, mivel a polgármester bérére a bizottság tesz javaslatot,
és terjeszti a testület elé elfogadásra. A bizottság elôterjesztései
e témakörben minden esetben a hatályos tv-i elôírások betartásával történt. A bizottság a polgármester eredményes munkájának elismeréseként több ízben is jutalmat javasolt, melyet az
érintett minden esetben visszautasított.
Üröm, 2010. április hó
Bertalan János
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Elnöke

A félreinformáló cikkben a polgármester 2009. évi, mint
országgyûlési képviselô adóbevallásában szereplô adat,
507.731.-Ft. van feltüntetve havi jövedelemként.
Ebben az összegben a besorolás szerinti bére és a 13-ik havi
bér 1/12-e része szerepel.

Bölcsödei Beiratkozások
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete
döntött a létesítés alatt álló 4 csoportos bölcsödébe történô jelentkezések idôpontjáról.
Jelentkezni lehet:
2010. május 17-én 9.00 órától 15.00 óráig
2010. május 18-án 9.00 órától 15.00 óráig
A pótjelentkezés idôpontja:
2010. június 2-án 9.00 órától 15.00 óráig
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Az intézmény 20 hetestôl 3 éves korig fogadja a gyermekeket.
Jelentkezni lehet: Üröm Napraforgó Óvoda
vezetôjénél Stoffer Juditnál.
A szülôk a felvételrôl és az intézmény tényleges megnyitásának idôpontjáról 2010. július 31-ig kapnak írásos
értesítést.

Április - Május

Üröm Község Önkormányzat
Képviselô-testülete

Ürömi Tükör
önkormányzat

FELHÍVÁS

• az utak és vasutak körzetére, azok mellet-

ti fásításokra (különös tekintettel az égô
dohánynemû jármûbôl történô kidobására).

Tisztelt Állampolgárok!

A rendelet visszavonásig érvényben marad! A
visszavonásról a médiákon keresztül értesülhetnek.

A jó idô beköszöntével elkezdôdtek a kerti munAz elôírás megszegése szabálysértési eljárást von
kák. Sok esetben szükségessé válhat a lemetszett
maga után.
ágak, nyesedékek, száraz növényzet elégetése.
A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
2010. március 29-tôl kezdôdôen, Pest megye területén
általános tûzgyújtási tilalmat rendelt el.

A nemkívánatos tûzesetek megelôzése, a köz- és magánvagyon védelme érdekében kérjük Önöket, hogy a tilalomra vonatkozó elôírásokat tartsák be.

Vörös János tû. ezredes sk
tûzoltóparancsnok

A tûzgyújtási tilalom vonatkozik:
• az erdôkre (a kijelölt tûzrakó helyekre is),
• az erdôk 200 m-es körzetére (beleértve a kis-

kerteket, valamint a parlag és gazégetést is),

LABDARÚGÁS
Üröm felnôtt labdarúgó csapata a 2009/ 2010es Pestmegye III.o. tavaszi fordulóját hazai pályán
kezdte.
Az elsô fordulót Üröm – Budakalász csapata ellen
játszotta. Eredmény sajnos vereséggel végzôdött.
A második fordulót idegenben Pilisvörösváron játszottuk.
Még mindig szûk keretû csapattal is biztos gyôzelmet
arattunk. A gólarány csak a csapatunkon múlott. Az
eredmény 3- 1, amely a csapat számára biztos három
pontot ért.

Góllövôink: Pápai Cs. / 3 /, Köcski K. / 2 /, Potássy G. /
1 / Lisztner G. / 1 /
Rajtuk kívül az egész csapat elismerést érdemel
sportszerû, odaadó játékáért.
Összeállítás: Angalét L. Angalét B. Potássy G.Lisztner
G. Krusper F. Hazafi M. Teremi T. Podhorcsek D. Smiglag
J. Pápai Cs. Köcski K. Nyersbakó G. Podhorcsek M.

Góllövôk: Pápai Cs. /2/, Smiglag J. /Jana/ /1/
A harmadik fordulóra hazai pályán került sor Ü.S.C .PILE /Pilisszentkereszt/ csapai között. A mérkôzés 1
perces gyászszünettel kezdôdött VARGA ZOLTÁN volt
ferencvárosi olimpiai bajnok labdarúgó, hirtelen halála
miatt.
A mérkôzés a nézôknek, szurkolóknak /k.b 100 fô/ nagy
örömet szerzett. Elsöprô gyôzelem 7 – 0, Üröm S.C.
javára.

EZZEL A GYôZELEMMEL AZ ELôKELô NEGYEDIK
HELYEN ÁLLUNK
A következô mérkôzés szintén hazai pályán lesz 2010.
o4. 17. 16 órai kezdettel.
Mérkôzô csapatok: ÜRÖM -SÓSKÚT.
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Üröm Község Önkormányzat Képviselôtestületének
1/2010.(II. 15.) Kt. számú rendelete a település
2010. évi költségvetésérôl
a 2010.-2011.-2012. 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 2010. évi költségvetésére az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.
/1/ A Képviselô-testület a 2010. évi költségvetési bevétel
fôösszegét: 1.394.703.000-Ft-ban (azaz egymilliárd háromszázkilencvennégymillió-hétszázháromezer forintban) állapítja
meg az 1. és 3 mellékletben részletezett források szerint.
/2/ A jelen rendelet 1.§./1/ bekezdésében megállapított bevételi fôösszegen belül:
• Intézményi mûködési bevételeit 123.924.000.-Ftban (azaz százhuszonhárommillió kilencszázhuszonnégyezer forintban)
• Az önkormányzat sajátos mûködési bevételeit:
406.913.000.-Ft-ban (azaz négyszázhatmillió kilencszáztizenháromezer forintban)
• Felhalmozás
és
tôkejellegû
bevételeit
110.000.000.-Ft-ban (azaz száztízmillió forintban)
• Támogatások, átvett pénzeszközök, kölcsönök
visszatérülése fôösszegét 230.486.000.-Ft-ban
(azaz kettôszázharmincmillió négyszáznyolcvanhatezer forintban)
• Pénzforgalom nélküli bevételeit 523.380.000.-Ftban, (azaz ötszázhuszonhárommillió háromszáznyolcvanezer forintban) állapítja meg.

2.§.
/1/ A képviselô-testület a 2010. évi költségvetés kiadási
fôösszegét 1.394.703.000-Ft-ban, (azaz egymilliárd háromszázkilencvennégymillió hétszázháromezer forintban.) állapítja
meg a 2.és 4 számú mellékletben részletezettek szerint.
/2/ A jelen rendelet 2.§./1/ bekezdésében megállapított kiadási fôösszegen belül:
• Személyi juttatások fôösszegét 355.205.000-Ft.ban (azaz háromszázötvenötmillió kétszázötezer forintban)
• Munkaadókat
terhelô
járulékok
fôösszegét
99.472.000.-Ft-ban
(azaz
kilencvenkilenmilliónégyszázhetvenkétezer forintban)
• Dologi és egyéb folyó kiadások fôösszegét
204.943.000.-Ft-ban (azaz kétszáznégymillió kilenc-
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száznegyvenháromezer forintban)
• Végleges
pénzeszköz
átadás
fôösszegét
18.039.000.-Ft-ban, (azaz tizennyolcmillió-harminckilencezer forintban)
• Szociálpolitikai
ellátások
fôösszegét
25.778.000.-Ft-ban (azaz huszonötmillió hétszázhetvennyolcezer forintban)
• Felújítási kiadásainak fôösszegét: 38.500.000 Ftban (azaz harmincnyolcmillió ötszázezer forintban)
• Felhalmozás
kiadásainak
fôösszegét
519.509.000.-Ft-ban (azaz ötszáztizenkilencmillióötszázkilencezer forintban)
• Hosszúlejáratú
hitelek
visszafizetésének
fôösszegét 5.227.000.-Ft-ban (azaz ötmillió-kétszázhuszonhétezer forintban) állapítja meg.

3.§.
/1/ A képviselô-testület a 2010. évi költségvetési általános
tartalék összegét 17.417.000.-Ft-ban (azaz tizenhétmilliónégyszáztizenhétezer forintban) állapítja meg.
/2/ A 2010. évi céltartalék összegét 110.613.000.-Ftban (azaz száztízmillió hatszáztizenháromezer forintban) állapítja meg.

4.§.
/1/ Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési
szervének elemi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:
/2/ A Polgármesteri Hivatal, továbbá a községgazdálkodási feladatok 2010. évre jóváhagyott kiadási
elôirányzatának fôösszegét 907.388.000.- Ft-ban (azaz kilencszázhétmillió-háromszáznyolcvannyolcezer forintban) hagyja jóvá a rendelet 4 és a 13/1./2. számú mellékletében részletezettek szerint.
Ezen belül: Személyi juttatások elôirányzatát:
Munkaadói járulékok összegét:
Dologi és egyéb folyó kiadások fôösszegét:
Pénzeszköz átadás fôösszegét:
Társadalmi és szocpol. juttatás fôösszegét:
Felújítások fôösszegét:
Beruházások fôösszegét:
A hiteltörlesztés fôösszegét:

143.244.000 Ft
44.440.000 Ft
114.410.000 Ft
18.039.000 Ft
25.778.000 Ft
37.500.000 Ft
518.750.000 Ft
5.227.000 Ft

/3/ A Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetési
létszámkeretét 19 fô köztisztviselô alkalmazottban, 3 fô
közhasznú, illetve közcélú, 2 fô fôfoglalkozású Munkatörvénykönyves azaz összesen 24 fôben hagyja jóvá, a rendelet
7. sz. melléklete szerint.
/4/ A Községgazdálkodás 2010. évi költségvetési létszám-keretét 8 fôben határozza meg, a jelen rendelet 7.sz.
melléklete szerint.
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5.§.
A Képviselô-testület a részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szerveinek a 2010. évi elemi költségvetését az
alábbiak szerint állapítja meg.
/1/ József Nádor Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény 2010. évre jóváhagyott kiadási elôirányzatának fôösszegét: 160.500.000.-Ft-tal
(azaz százhatvanmillió ötszázezer forintban) a 4., valamint 13/3
számú mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
Ezen belül:
Személyi juttatások elôirányzatát:
101.541.000 Ft
Munkaadót terhelô járulékok összegét:
27.306.000 Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások összegét:
31.109.000 Ft
Beruházások kiadási fôösszege: (gépbeszerzés) 544.000 Ft
összegben határozza meg.
Az intézmény 2010. évi költségvetési létszámkeretét
45,5 fô közalkalmazottban határozza meg, a 7.sz. melléklet
szerint.
/2/ Napraforgó Óvoda 2010. évi kiadási elôirányzatának
fôösszegét 141.239.000.-Ft-tal (azaz száznegyvenegymilliókétszázharminckilencezer forintban) hagyja jóvá, a jelen rendelet
4. és 13/4. számú melléklete szerint.
Ezen belül:
Személyi juttatások elôirányzatát:
Munkaadót terhelô járulékok összegét:
Dologi és egyéb folyó kiadások összegét:
Beruházási kiadások összegét:
összegben határozza meg.

81.700.000 Ft
20.295.000 Ft
39.029.000 Ft
215.000 Ft

Az intézmény 2010. évi költségvetési létszámkeretét
37 fô közalkalmazottban határozza meg, a rendelet 7.sz. melléklete szerint.
/3/ Kossuth Lajos Mûvelôdési Ház és Könyvtár 2010.
évi kiadási elôirányzatának fôösszegét 22.854.000 Ft-tal
(azaz huszonkétmillió nyolcszázötvennégytezer forintban) hagyja jóvá, a rendelet 4. és13/5 számú melléklete szerint.
Ezen belül:
Személyi juttatások elôirányzatát:
Munkaadót terhelô járulékok összegét:
Dologi és egyéb folyó kiadások összegét:
Beruházási kiadások összegét:
összegben határozza meg.

9.117.000 Ft
2.381.000 Ft
10.356.000 Ft
1.000.000 Ft

Az intézmény 2010. évi költségvetési létszámkeretét 4
fô közalkalmazottban határozza meg, a rendelet a 7. sz. melléklete szerint.

egyezer forinttal) hagyja jóvá a rendelet 4. és 13/6. számú melléklete szerint.
Ezen belül:
Személyi juttatások elôirányzatát:		
Munkaadót terhelô járulékok összegét:
Dologi és egyéb folyó kiadások összegét:
összegben határozza meg.

9.803.000 Ft
2.604.000 Ft
8.244.000 Ft

Az intézmény 2010. évi költségvetési létszámkeretét 5
fô közalkalmazottban határozza meg, a rendelet 7.sz. melléklete
szerint.
/5/ A védônôi szolgálat 2010. évi kiadási elôirányzatának
fôösszegét 9.207.000.-Ft-ban (azaz kilencmillió kétszázhétezer forintban )hagyja jóvá a rendelet 4. és 13/7 számú melléklete szerint.
Ezen belül:
Személyi juttatások elôirányzatát:		
Munkaadót terhelô járulékok összegét:
Dologi és egyéb folyó kiadások összegét:
határozza meg.

6.136.000 Ft
1.476.000 Ft
1.595.000 Ft

A Védônôi Szolgálat 2010. évi költségvetési létszámkeretét 3 fô közalkalmazottban határozza meg, a rendelet 7.sz.
melléklete szerint.
/6/ Gyermekjóléti szolgálat 2010. évi kiadási
elôirányzatának fôösszegét 3.532.000 Ft-ban (azaz hárommillió-ötszázharminckétezer forintban) határozza meg, a
rendelet 4. és 13/8 számú melléklete szerint.
Ezen belül:
Személyi juttatások elôirányzatát:		
Munkaadót terhelô járulékok összegét:
Dologi és egyéb folyó kiadások összegét:
összegben határozza meg.

2.718.000 Ft
714.000 Ft
100.000 Ft

A Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi költségvetési létszámkeretét 1 fô közalkalmazottban határozza meg, a rendelet 7.sz. melléklete szerint.
/7/
Köztemetô
fenntartás
2010.
évi
kiadási
elôirányzatának fôösszegét 1.302.000.-Ft-ban (azaz
egymillió-háromszázkétezer-forintban) határozza meg, a rendelet 4. és 13/9 számú melléklete szerint.
Ezen belül:
Személyi juttatások elôirányzatát:		
Munkaadót terhelô járulékok összegét:
Dologi és egyéb folyó kiadások összegét:
határozza meg.

946.000 Ft
256.000 Ft
100.000 Ft

/4/ Idôsek Napközi Otthona, házi segítségnyújtás és
szociális étkeztetés 2010. évi kiadási elôirányzatának
fôösszegét 20.651.000.- Ft. (azaz húszmillió hatszázötven-
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Ürömi Tükör
rendeletek
6.§.
A képviselô-testület a 2010.-2011.-2012. évre vonatkozó
úgynevezett gördülô tervet a 9. számú melléklet szerint fogadja
el, és hagyja jóvá.

7. §
Végrehajtási rendelkezések
Az önkormányzati gazdálkodás végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal.

8. §
/1/ A költségvetésben elkülönítetten szereplô általános tartalék szolgál az évközben felmerülô többletfeladatok fedezetére és
az elmaradt bevételek pótlására.
/2/ A Képviselô-testület a céltartalék felhasználásról külön
hozza meg a döntését.

9. §
Az önkormányzat (Polgármesteri Hivatal) számláin levô, a
likviditási terv szerint átmenetileg szabad pénzeszközöket a
polgármester jogosult költségvetési éven belüli lejáratú, lekötött
bankbetétben elhelyezni, illetve azokon a költségvetési éven belül elidegeníthetô értékpapírt vásárolni.

10. §
/1/ A Képviselô-testület az önkormányzat, valamint költségvetési szervei költségvetését rendeletének módosításával megváltoztathatja.
/2/ A költségvetési szerv, e rendeletben megállapított saját
bevételi elôirányzatain felüli többletbevételét csak az érintett bevételi és kiadási elôirányzatok megfelelô rendeleti módosítását
követôen használhatja fel.

11. §
/1/ A Képviselô-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot a költségvetési szervek 2009. évi pénzmaradványának felülvizsgálatára. A pénzmaradvány jóváhagyásáról
a Képviselô-testület a zárszámadás elfogadásával egyidejûleg
dönt.
/2/ Amennyiben a 2010. évi normatív állami hozzájárulás elszámolásakor az önkormányzatot az állami költségvetés javára
visszafizetési kötelezettség terheli az intézmény vonatkozásában, ennek összegével az érintett költségvetési szerv 2010. évi,
feladattal nem terhelt pénzmaradványát csökkenteni kell.

12 §
Az önkormányzat költségvetésébôl finanszírozott, vagy támogatott, államháztartáson kívüli szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell elôírni a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként- jutatott összegek
rendeltetésszerû felhasználásáról. A támogatás csak írásbeli
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szerzôdés alapján folyósítható. A szerzôdésben meg kell határozni az elszámolás feltételeit, módját és benyújtásának határidejét. A felhasználást és a számadást a Képviselô-testület
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága ellenôrzi és dönt annak elfogadásáról.
Amennyiben a finanszírozott, vagy támogatott szervezet,
illetve magánszemély az elôírt számadási kötelezettségnek
határidôre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a
további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.

13.§.
Jelen költségvetési rendelethez az alábbiakban jelölt mellékletek tartoznak:
1. sz. melléklet:
Üröm Község Önkormányzat 2010. évi 		
költségvetési bevételei forrásonként.
2. sz. melléklet
Üröm Község Önkormányzat 2010.évi 		
költségvetési kiadásai települési összesen
3. sz. melléklet:
Bevételek szakfeladatonként
4. sz. melléklet
Kiadások szakfeladatonként
4/a sz. melléklet
Mûködési célú bevétel kiadás 2010. évi 		
mérlege
4/b. sz. melléklet
2010. évi bevétel kiadás mérlege
5. sz. melléklet
Elôirányzat felhasználási ütemterv.
6. sz. melléklet
Kiadási elôirányzatok bemutatása 		
(összevont adatok)
7. sz. melléklet
Engedélyezett létszám kimutatás.
8. sz. melléklet
Kimutatás a több évre kiható			
kötelezettségekrôl.
9. sz. melléklet
3 éves gördülôterv
10. sz. melléklet
Normatív és kötött felhasználású 		
támogatások részletezése
11. sz. melléklet
Könyvvizsgálói jelentés
12. sz. melléklet
Intézményvezetôkkel egyeztetett 		
jegyzôkönyv
13. sz. melléklet
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
jegyzô-könyve
13/1. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 2010. évi elemi
költségvetésének bevételei és kiadásai.
13/2. sz. melléklet Város és Községgazdálkodás 2010. évi 		
elemi költségvetésének bevételei kiadásai.
13/3. sz. melléklet József Nádor Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény 2010. évi
elemi költségvetése.
13/4. sz. melléklet Napraforgó Óvoda 2010. évi elemi
költségvetése.
13/5. sz. melléklet Mûvelôdési Ház 2010. évi elemi
költségvetése és Községi Könyvtár 2010.
évi elemi költségvetése.
13/6. sz. melléklet Idôsek Napközi Otthona 2010. évi elemi 		
költségvetése és a Házi segítségnyújtás 		
2010.évi elemi költségvetése.
13/7. sz. melléklet Védônôi szolgálat 2009. évi elemi
költségvetése.
13/8. sz. melléklet Gyermekjóléti szolgálat 2010. évi elemi 		
költségvetése.
13/9. sz. melléklet Temetô szakfeladat elemi költségvetése.
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Ürömi Tükör
Rendeletek
14.§.
/1/ Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy
rendelkezéseit 2010. január 01.-tôl kell alkalmazni.
/2/ A rendelet kihirdetésérôl az önkormányzat jegyzôje gondoskodik.
Üröm, 2010. február hó 11.nap.
Laboda Gábor			
polgármester			

Felhalmozás és tôkejellegû módosított bevételeit
253.038.000.-Ft-ban (azaz kétszázötvenhárommillió-harmincnyolcezer forintban)
Támogatások, átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése módosított fôösszegét 486.865.000.-Ft-ban (azaz
négyszáznyolcvanhatmillió nyolcszázhatvanötezer forintban)
Pénzforgalom
nélküli
módosított
bevételeit
144.760.000.-Ft-ban, (azaz száznegyvennégymillió hétszázhatvanezer forintban) állapítja meg.”

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

2.§.
Az Ör. 2.§./1//2/ bekezdése helyébe az alábbi új rendelkezés lép:

Kihirdetve és kifüggesztve:
2010 február hó .15. nap
					
					

Dr. Balogh Szilvia			
jegyzô

/1/ A képviselô-testület a 2009. évi költségvetés módosított
kiadási fôösszegét 1.411.363.000-Ft-ban, (azaz egymilliárd
négyszáztizenegymillió háromszázhatvanháromezer forintban.) állapítja meg a 2-es számú mellékletben részletezettek szerint.
/2/ A jelen rendelet 2.§./1/ bekezdésében megállapított kiadási
fôösszegen belül:

Üröm Község Önkormányzat Képviselôtestületének
2/2010.(II. 15.) Kt. sz. rendelete a 17/2009.(XII.21.)
Kt. sz. 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: 1.411.363.000-Ft-ban (azaz egymilliárd
négyszáztizenegymillió-háromszázhatvanháromezerforintban) 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
158.870.000.-Ft-ban (azaz százötvennyolcmillió-nyolcszázhetvenezer forintban)
Az önkormányzat sajátos módosított mûködési bevételeit: 367.830.000.-Ft-ban (azaz háromszázhatvanhétmillió
nyolcszázharmincezer forintban)

Személyi
juttatások
módosított
fôösszegét
353.982.000-Ft.-ban (azaz háromszázötvenhárommillió kilencszáznyolcvankétezer forintban)
Munkaadókat terhelô járulékok módosított fôösszegét
122.652.000.-Ft-ban (azaz százhúszonkétmillió hatszázötvenkétezer forintban)
Dologi és egyéb folyó kiadások módosított fôösszegét
265.996.000.-Ft-ban (azaz kétszázhatvanötmillió -kilencszázkilencvenhatezer forintban)
Végleges pénzeszköz átadás módosított fôösszegét
32.827.000.-Ft-ban, (azaz harminckétmillió nyolcszázhuszonhétezer forintban)
Szociálpolitikai
ellátások
módosított
fôösszegét
48.294.000.-Ft-ban (azaz negyvennyolcmillió kétszázkilencvennégyezer forintban)
Felújítási
kiadásainak
módosított
fôösszegét:
174.122.000 Ft-ban (azaz százhetvennégymillió százhuszonkétezer forintban)
Felhalmozás
kiadásainak
módosított
fôösszegét
84.746.000.-Ft-ban (azaz nyolcvannégymillió hétszáznegyvenhatezer 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
320.922.000.-Ft-ban (azaz háromszázhúszmillió kilencszázhuszonkétezer forintban) állapítja meg. „
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Ürömi Tükör
Rendeletek
4.§.
/1/ Az Ör. egyéb rendelkezései nem változnak.
/2/Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
/3/ A rendelet kihirdetésérôl az önkormányzat jegyzôje gondoskodik.
Üröm, 2010. február hó 11. nap.
Laboda Gábor			
polgármester			

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve:
2010 február hó .15. nap
					
					

Dr. Balogh Szilvia			
jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselôtestületének
3/2010 (II. 15.) Kt. számú rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési
díjairól

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete a Szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III törvény (
a továbbiakban: Szt.) 92 § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás
alapján az általa fenntartott Idôsek Napközi Otthonában (INO) a
személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjaira az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya:

A rendelet Üröm Község Önkormányzat közigazgatási területén
lakóhellyel rendelkezô a SZt 3 §-a szerinti személyekre.

A személyes gondoskodást nyújtó ellátás formái:
2.§
1.)
Az önkormányzat a szociálisan rászorult személyek részére személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosít.
A szociális alapszolgáltatás keretében:

a.)
b.)
c.)

étkeztetést
házi segítségnyújtást
idôskorúak nappali ellátását biztosítja.

2.)
Az ellátás megszûnésének idôpontjaként az utolsó ellátásban töltött napot kell figyelembe venni.

5. §
1.)
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy
rendelkezéseit a folyamatban lévô ügyekben is alkalmazni kell.
2.)
A rendelt mellékletében meghatározott térítési díjakat
évente felül kell vizsgálni.
3.)
A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.
Üröm, 2010. február 11. nap

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve:

3.§
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5. §
1.)
A személyes gondoskodást nyújtó ellátást meg kell
szûntetni:
a.)
A jogosult, illetve törvényes képviselôje kérelme alapján,
b.)
Az intézmény házirendjének súlyos megsértése esetén,
c.)
A rászorultság megszûnése esetén,
d.)
Abba az esetben, ha a jogosult az ellátást –bejelentés
nélkül- tartósan, de legalább 3 hónapig nem veszi igénybe.
e.)
A jogosult halála esetén.

Laboda Gábor			
polgármester			

Az ellátás igénybevételének módja:

1.)

Az ellátás megszûnésének esetei

Hatálybalépés

1.§

2.)

kéntes az ellátást igénylô, illetve törvényes képviselôjének kérelmére történik.
2.)
A szociális ellátás iránti kérelemrôl az intézmény vezetôje
dönt. A kérelmet az intézmény vezetôjéhez kell benyújtani.
3.)
Az intézmény vezetôje köteles a kért ellátást biztosítani,
amennyiben a kérelmezônél a rászorultság feltételei fennállnak.
4.)
Az intézmény vezetôje külön eljárás nélkül biztosítja az
ellátást, ha a kérelmezô életét veszélyeztetô élethelyzetbe került.
Ez esetben az ellátást szóbeli kérelemre is biztosítani kell.
5.)
Az igénybevett ellátásokért a jelen rendelet mellékletében
meghatározott térítési díjat kell fizetni.
6.)
A térítési díjat az intézmény vezetôje konkrét összegben
határozza meg és errôl az ellátást igénybevevôt az ellátás igénybevétele elôtt írásban tájékoztatja.
7.)
Az étkezés és házi segítségnyújtás esetében ingyenes ellátásban kell részesíteni azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem
rendelkezik.
8.)
Az étel házhozszállításáért szállítási díjat nem állapít meg
az önkormányzat.

Az önkormányzat által nyújtott ellátás igénybevétele ön-

2010 február hó .15. nap
					
					

Április - Május

Dr. Balogh Szilvia			
jegyzô

Ürömi Tükör
Rendeletek
melléklet:

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások személyi térítési díjairól
Szociális étkeztetés
Megnevezés

ÖNYM 150%-ig

ÖNYM 150-200 %

ÖNYM 200-260%

ÖNYM 260-300%

ÖNYM 300 %felett

Ft/nap

Ft/nap

Ft/nap

Ft/nap

Ft/nap

Étkezés házhozszállítás nélkül

0-60

120

170

280

500

Étkezés házhozszállítással

0-60

120

170

280

500

0

0

0

0

0

ÖNYM 150%-ig

ÖNYM 150-200 %

ÖNYM 200-260%

ÖNYM 260-300%

ÖNYM 300 %felett

Ft/nap

Ft/nap

Ft/nap

Ft/nap

Ft/nap

0-60

120

170

300

400

ÖNYM 150%-ig

ÖNYM 150-200 %

ÖNYM 200-260%

ÖNYM 260-300%

ÖNYM 300 %felett

Ft/nap

Ft/nap

Ft/nap

Ft/nap

Ft/nap

0-80

190

270

420

655

Házhozszállítás díja

Házi segítségnyújtás
Megnevezés
Házi segítségnyújtás

Idôskorúak nappali ellátása
Megnevezés
Napközbeni tartózkodást és
étkezést igénybe vevôk

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testületének
4/2010 (II. 15.) Kt. számú rendelete
a 15/2009 (XI. 30.) Kt. számú rendelet módosítására
az Üröm Péterhegy Északi lejtôjének (036/10,
036/11 hrsz)
helyi jelentôségû védett természeti területté nyilvánításáról

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete a természet
védelmérôl szóló 1996. évi LIII törvény 24. § (1) bekezdés b.)
pontjában kapott felhatalmazás alapján a 15/2009 (XI. 30.) Kt.
számú rendeletét (továbbiakban:Ör) az alábbiak szerint módosítja:

1. §
Az Ör 2. § (1) bekezdése helyébe a következô rendelkezés lép:
„2. § (1) AZ Üröm Péterhegy Északi lejtôjének - amely 9.7694 ha
- ingatlan nyilvántartási helyrajzi számai 036/10 hrsz (2.9176 ha)
és 036/11 hrsz (6.8518 ha).”

2.§
1.)
2.)
3.)

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

Üröm, 2010. február 11. nap
Laboda Gábor			
polgármester			

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve:
2010 február hó .15. nap
					
					

Dr. Balogh Szilvia			
jegyzô

Üröm Község Önkormányzat 5/2010.(III. 29.) Kt.
számú rendelete a település
2009. évi költségvetésének végrehajtásáról
(Zárszámadás)

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete az Államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv.
82.§-a, továbbá ennek végrehajtására kiadott többszörösen
módosított 249/2000.(XII. 24.) Korm. rendelet 6.§.-7.§.-iban foglalt rendelkezések figyelembevételével a 2009. évi költségvetése
végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
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Ürömi Tükör
Rendeletek
1.§.
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete a település 2009. évi költségvetésének végrehajtását
1.491.392.000.-Ft. /azaz egymilliárd négyszázkilencvenegymillió háromszázkilencvenkétezer forint/ bevételi fôösszeggel, és 965.941.000.-Ft. /azaz kilencszázhatvanötmillió kilencszáznegyvenegyezer forint/ kiadási
fôösszeggel, - 525.451.000.-Ft. /azaz – ötszázhuszonötmillió négyszázötvenegyezer forint/ záró egyenleggel
jóváhagyja.

2.§.
(1)
A
település
2009.
évi
pénzmaradványát
373.398.000.-Ft-tal /azaz háromszázhetvenhárommillió-háromszázkilencvennyolcezer- forinttal/ hagyja jóvá, a jelen rendelet 14.)15.) és 16.) os számú mellékteleiben foglalt részletezéssel
.

3.§.
(1)
A jelen rendelet 1.§.-ban rögzített 2009. évi bevételek
forrásonkénti alakulását a jelen rendelet 1.számú mellékletében
részletezettek szerint hagyja jóvá.
(2)
Ezen belül:
a.)
Az önkormányzat mûködési, saját folyó és -átengedett bevételeit 569.822.000.-Ft-ban /azaz ötszázhatvankilencmillió nyolcszázhuszonkétezer-forintban/
b.)
Felhalmozás
és
tôke
jellegû
bevételeit
269.410.000.-Ft-ban /azaz kétszázhatvankilencmillió négyszáztízezer-forintban/
c.)
A normatív állami hozzájárulások teljesítését
248.476.000.-Ft-ban
/azaz
kettôszáznegyvennyolcmillió
négyszázhetvenhatezer-forintban/
d.)
Társadalombiztosítástól és egyéb átvett pénzeszközt 251.378.000.-Ft-ban /azaz kétszázötvenegymillió háromszázhetvennyolcezer forintban/
e.)
Hitelek, támogatások, visszatérülésének fôösszegét 2.176.000.-Ft. /azaz kétmillió négyszázhetvenhatezer-forintban/
f.)
Támogatás, kölcsön, visszatérülés fôösszeget
1.407.000-Ft-ban /azaz – egymillió négyszázhétezer-forintban/
g.)
Elôzô
évi
pénzmaradvány
igénybevételét
144.760.000.-Ft-ban /azaz száznegyvennégymillió hétszázhatvanezer-forintban/ állapítja meg.
h.)
Kiegyenlítô, függô, átfutó bevételek összegét
3.963.000.-Ft-ban /azaz-hárommillió kilencszázhatvanháromezer-forintban/ állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2009. évi bevételeinek alakulását, gazdálkodónkét a rendelet 21. számú melléklete tartalmazza.

4.§.
(1) A Képviselô-testület a jelen rendelet 1.§-ában rögzített kiadási fôösszegen belül:
a.)
személyi
juttatások
kiadási
fôösszegét
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328.103.000.- /azaz háromszázhuszonnyolcmillió-százháromezer –forintban/
b.)
munkaadót
terhelô
járulékok
fôösszegét
99.030.000.-Ft- /azaz kilencvenkilencmillió harmincezer-forint/
c.)
dologi és egyéb folyó kiadások fôösszegét
286.588.000.-Ft. /azaz kétszáznyolcvanhatmillió ötszáznyolcvannyolcezer-forint/
d.)
mûködési célú pénzeszközátadás fôösszegét
18.699.000.-Ft- /azaz tizennyolcmillió hatszázkilencvenkilencezer-forint/
e.)
felhalmozás célú pénzeszköz átadás fôösszege
4.359.000 Ft (azaz négymillió háromszázötvenkilencezer Ft)
f.)
társadalom és szociálpolitikai juttatás 55.805.000.Ft. /azaz ötvenötmillió nyolcszázötezer-forint/
g.)
felhalmozási kiadások fôösszegét 167.788.000.Ft. /azaz százhatvanhétmillió hétszáznyolcvannyolcezer-forintban hagyja jóvá, és megállapítja, hogy a felhalmozási kiadásokon belül a felújítási kiadásokat célonként a rendelet 22.számú
melléklete tartalmazza.
h.)
hitel-törlesztés kiadás fôösszegét 2.950.000.-Ftban /azaz kétmillió kilencszázötvenezer forint/
i.)
függô átfutó, kiegyenlítô kiadások fôösszegét
2.619.000.-Ft-ban /azaz kétmillió-hatszáztizenkilencezer forintban/ hagyja jóvá a jelen rendelet 2.számú mellékletében
részletezettek szerint.
2.a.) Polgármesteri Hivatal összkiadását 601.292.000
Ft. /azaz hatszázegymillió kétszázkilencvenkétezer forint /
fôösszeggel hagyja jóvá a rendelet 2/A. és 24-es számú mellékletében részletezettek szerint.
A jóváhagyott kiadási fôösszegen belül:
- Személyi jellegû kiadásait 115.861.000 Ft-tal /azaz
száztizenötmillió nyolcszázhatvanegyezer forinttal/
- Munkaadói járulékokat: 35.063.000 Ft-tal / azaz
harmincötmillió hatvanháromezer forinttal/
- Dologi és egyéb folyó kiadásait 203.791.000/Ft-tal
/ azaz kétszázhárommillió hétszázkilencvenegyezer forinttal/
- Felhalmozási
és
finanszírozás
kiadását:
164.764.000 Ft-tal /azaz egyszáz hatvannégymillió hétszázhatvannégyezer forinttal/
- Társadalmi és szocpol. kiadását: 55.805.000 Ft-tal
/azaz ötvenötmillió nyolcszázötezer forinttal/
- Mûködési célú pénzeszközátadás 18.699.000.-Fttal /azaz tizennyolcmillió hatszázkilencvenkilencezer-forinttal/
- Fejlesztési célú pénzeszközátadás 4.359.000.-Ftal /azaz-négymillió háromszázötvenkilencezer forinttal/
- Hiteltörlesztés kiadását 2.950.000.-Ft-tal /azaz
kettômillió kilencszázötvenezer forinttal /hagyja jóvá.
b.) József Nádor Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény kiadását 165.580.000 Ft-tal
/azaz százhatvanötmillió ötszáznyolcvanezer forint/ fôösszeggel
hagyja jóvá a rendelet 2/A., valamint a 24. számú melléklete szerint.
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millió kétszáznyolcvanegyezer forint/ fôösszeggel hagyja jóvá a
2/A. számú melléklet szerint.

A jóváhagyott kiadási fôösszegen belül:
- Személyi jellegû kiadásait 101.593.000 Ft-tal /azaz
százegymillió ötszázkilencvenháromezer forinttal/
- Munkaadói járulékokat 30.716.000 Ft-tal /azaz harmincmillió nyolcszáz hétszáztizenhatezer forinttal/
- Dologi kiadásait 30.760.000 Ft-tal /azaz harmincmillió hétszázhatvanezer forinttal/
- Felhalmozási kiadás: 2.511.000 Ft-tal / azaz
kettômillió ötszáztizenegyezer forinttal/ hagyja jóvá.
c.) Napraforgó Óvoda kiadását 115.876.000 Ft-tal /azaz
száztizenötmillió nyolcszázhetvenhatezer forinttal/ hagyja jóvá a
2/a. sz. melléklet szerint.
A jóváhagyott kiadási fôösszegen belül:
- Személyi jelegû kiadását 67.919.000 Ft-tal / azaz
hatvanhétmillió-kilencszáztizenkilencezer forinttal/
- Munkaadói járulékokat 20.592.000 Ft-tal /azaz
húszmillió ötszázkilencvenkétezer forinttal/
- Dologi kiadásait 27.109.000 Ft-tal /azaz huszonhétmillió százkilencezer forinttal/ hagyja jóvá.
- Felhalmozási kiadása: 256.000 Ft /azaz kétszázötvenhatezer forinttal/hagyja jóvá.
d.) Kossuth Lajos Mûvelôdési Ház és Könyvtár kiadását
20.288.000 Ft /azaz huszonegymillió háromszázharmincegyezer forint/ fôösszeggel hagyja jóvá a 2/A. számú melléklet szerint.

A jóváhagyott kiadási fôösszegen belül:
- Személyi jellegû kiadásait 6.416.000 Ft-tal / azaz
hatmillió négyszáztizenhatezer forint/
- Munkaadói járulékokat 1.848.000Ft-tal / azaz egymillió nyolcszáznegyvennyolcezer forinttal/
- Dologi kiadásait 908.000 Ft-tal /azaz kilencszáznyolcezer forinttal/ hagyja jóvá.
- Beruházás 109.000.-Ft. / azaz- százkilencezer-forinttal/
hagyja jóvá.
g.) Idôsek Napközi Otthona (Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés) kiadását 15.693.000 Ft /azaz tizenötmillió
hatszázkilencvenháromezer forint/ fôösszeggel hagyja jóvá a
rendelet 2/A. számú melléklete szerint.
A jóváhagyott kiadási fôösszegen belül:
- Személyi jellegû kiadásait 7.627.000 Ft-tal / azaz
hétmillió hatszázhuszonhétezer forinttal/
- Munkaadókat terhelô járulékokat 2.252.000 Ft-tal
/azaz kétmillió kétszázötvenkétezer forinttal/
- Dologi kiadásait 5.814.000 Ft-tal /azaz ötmillió
nyolcszáztizennégyezer forinttal/ hagyja jóvá.
h.) Családsegítô szolgálat kiadásait 3.497.000 Ft-tal /azaz
hárommillió négyszázkilencvenhétezer forinttal/ hagyja jóvá a
rendelet 2/A. számú melléklete szerint.

A jóváhagyott kiadási fôösszegen belül:
A jóváhagyott kiadási fôösszegen belül:
- Személyi jellegû kiadásait 7.940.000Ft-tal / azaz
hétmillió kilencszáznegyvenezer forinttal/
- Munkaadói járulékokat 2.325.000 Ft-tal / azaz kétmillió háromszázhuszonötezer forinttal/
- Dologi kiadásait 10.023.000 Ft-tal /azaz tízmillió huszonháromezer Ft-tal hagyja jóvá.
e.) Településüzemeltetés intézményi vagyon mûködtetése
költségeit 30.345.000 Ft /azaz harmincmillió háromszáznegyvenötezer forint/ összegben hagyja jóvá a rendelet 24. mellékletében részletezettek szerint.
Ezen belül:
- Személyi jellegû kiadásokat 17.070.000 /Ft-tal /
azaz tizenhétmillió hetvenezer forinttal/
- Munkaadói járulékokat 5.116.000 Ft-tal / azaz ötmillió száztizenhatezer forinttal/
- Dologi kiadásokat 8.011.000 Ft-tal / azaz nyolcmillió
tizenegyezer forinttal/
- Beruházás 148.000.-Ft-tal /azaz kettôszáztíz-ezer forinttal/ hagyja jóvá.

- Személyi jellegû kiadásait 2.616.000 Ft-tal /azaz
kétmillió hatszáztizenhatezer forinttal/
- Munkaadókat terhelô járulékokat 802.000 Ft-tal /
azaz nyolcszázkétezer forinttal/
- Dologi kiadását 79.000 Ft-tal /azaz hetvenkilencezer
forinttal/ hagyja jóvá.
i.) Köztemetô fenntartás kiadásai 1.470.000.-Ft-al /azaz
egymillió négyszázhetvenezer-forinttal/ hagyja jóvá a 2/A sz.
melléklet szerint.
A jóváhagyott kiadási fôösszegen belül:
- Személyi jellegû kiadásait: 1.061.000.-Ft-al /azaz
Egymillió hatvanegyezer-forinttal/
- Munkaadót terhelô járulékokat: 326.000.-Ft-al /azaz
háromszázhuszonhatezer-forinttal/
- Dologi és egyéb folyó kiadásait: 93.000.-Ft-al /azaz
kilencvenháromezer-forinttal/ hagyja jóvá, a rendelet 2/A
mellékletében foglaltak szerint.

f.) Védônôi Szolgálat kiadását 9.281.000 Ft / azaz kilenc-
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j.) Függô átfutó kiadási tételeit - 2.619.000.-Ft-al /azaz mínusz kétmillió-hatszáztizenkilencezer forinttal/ hagyja jóvá.

Üröm, 2010. március hó 25
Laboda Gábor			
polgármester			

5.§.
A képviselô-testület az önkormányzat vagyonának, adósságállományának jövedelmi és létszámhelyzetének, költségvetési
feladatmutatóknak és normatívák alakulásának elszámolását a
rendelet 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as, 9, és 10-es, 23-as és
24-es számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve:
2010 február hó .15. nap
					
					

Dr. Balogh Szilvia			
jegyzô

6.§.
(1)
A képviselô-testület a zárszámadás auditáláshoz szükséges könyvviteli mérleget egyszerûsített tartalmú éves pénzforgalmi jelentést, a mûködési bevételek és kiadások, a mérlegadatokat alátámasztó táblázatokat, az éves leltárt, az egyszerûsített
pénzmaradvány elszámolást és felhasználást a rendelet 11-es,
12-es, 13,14,15,16 és 17. 18. számú mellékleteiben foglaltak
szerint hagyja jóvá.
(2)
Az éves zárszámadás elemzését tartalmazó Pénzügyi
bizottsági jelentést, továbbá a Könyvvizsgálói jelentést a jelen
rendelet 19, 20-as melléklete szerinti tartalommal megismerte és
tudomásul vette.

7.§.
A képviselô-testület megállapítja, hogy a 2009-as gazdasági
évben feladatelmaradás nem volt, szoros gazdálkodás mellett
ugyan, de likviditási gondok nem merültek fel. Az eredeti költségvetésében megfogalmazott célkitûzéseket teljesítette, illetve
a módosított költségvetésekben megjelölt többletfeladatokkal
túlteljesítette.

8.§.
A képviselô-testület a 2009. évi költségvetés végrehajtását alátámasztó szöveges indokolást elfogadja

9.§.
(1)
A Képviselô-testület megállapítja, hogy több éves kihatással járó kötelezettségvállalás –kivéve a rendelet 19. számú
mellékletében feltûntetett csatorna beruházási hitelek- nincsenek.
(2)
Megállapítja, hogy a 2009-es gazdasági évben közvetett
támogatások körébe tartozó adóelengedés nem történt.
(3)
Megállapítja, hogy 2009-ben kedvezményes étkeztetés
címén 11.413.088-Ft./azaz tizenegymillió négyszáztizenháromezer nyolcvannyolc-forint/ felhasználására, illetve kifizetésére
került sor.

10.§
(1)
A jelen zárszámadási rendelet a kihirdetése napján lép
hatályba.
(2)
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Üröm Község Önkormányzat Képviselôtestületének 6/2010 (III. 29.) Kt. számú rendelete
a 16/2005 (VIII. 26.) Kt. számú, a 20/2007 (XI. 05.)
Kt. számú rendelet módosítására az önkormányzat
vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV törvény
16 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az Ötv. 78-80§-aiban foglaltakra, továbbá az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII törvény 108-109 §-aiban a 20/2007
(XI. 05.) Kt. számú rendeletét (a továbbiakban: Ör) az alábbiak
szerint módosítja:

1. §
Az önkormányzat vagyonrendeletének 1. számú melléklete helyébe – mely az önkormányzat ingatlankataszterében nyilvántartott vagyonát tartalmazza- a jogszabályban elôírt formában
és tartalommal a jelen rendelet új 1. számú melléklete lép, mely
a 2009. december 31.-i állapotnak megfelelôen aktualizált vagyont tartalmazza.

2. §
1.)
2.)
3.)

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

Üröm, 2010. március 25.
Laboda Gábor			
polgármester			

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve:
2010 február hó .15. nap
					
					

A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.
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Dr. Balogh Szilvia			
jegyzô

Ürömi Tükör
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Üröm Község Önkormányzat Képviselôtestületének
7/2010. (III. 29.) Kt. számú rendelete az 1/2010.(II.
15.) Kt. számú rendelet módosítására a település
2010. évi költségvetésérôl
a 2010.-2011.-2012. 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 2010. évi költségvetésére alkotott rendeletét az
alábbiak szerint módosítja:

1.§.
„Az Ör 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
/1/ A képviselô-testület a 2010. évi költségvetés módosított
kiadási fôösszegét 1.394.703.000-Ft-ban, (azaz egymilliárd
háromszázkilencvennégymillió hétszázháromezer forintban.) állapítja meg az új 2.számú mellékletben részletezettek szerint:
/2/ A jelen rendelet 1.§./1/ bekezdésében megállapított kiadási
fôösszegen belül:
Személyi
juttatások
módosított
fôösszegét
365.205.000-Ft.-ban (azaz háromszázhatvanötmillió kétszázötezer forintban)
Munkaadókat terhelô járulékok módosított fôösszegét
99.472.000.-Ft-ban (azaz kilencvenkilencmillió négyszázhetvenkétezer forintban)
Dologi és egyéb folyó kiadások módosított fôösszegét
208.343.000.-Ft-ban (azaz kettôszáznyolcmillió háromszáznegyvenháromezer forintban)
Végleges pénzeszköz átadás módosított fôösszegét
28.039.000.-Ft-ban, (azaz huszonnyolcmillió-harminckilencezer forintban)
Szociálpolitikai
ellátások
módosított
fôösszegét
25.778.000.-Ft-ban (azaz huszonötmillió hétszázhetvennyolcezer forintban)
Felújítási kiadásainak módosított fôösszegét: 41.375.000
Ft-ban (azaz negyvenegymillió háromszázhetvenötezer forintban)
Felhalmozás
kiadásainak
módosított
fôösszegét
521.759.000.-Ft-ban (azaz ötszázhuszonegymillió-hétszázötvenkilencezer forintban)
Hosszúlejáratú hitelek visszafizetésének módosított
fôösszegét 5.227.000.-Ft-ban (azaz ötmillió-kétszázhuszonhétezer forintban) állapítja meg.”

2.§.
„Az Ör 4.§-a helyébe az alábbi új rendelkezés lép:

/2/ A 2010. évi céltartalék módosított összegét
88.088.000.-Ft-ban (azaz kilencvenmillió nyolcvannyolcezer
forintban) állapítja meg.

3.§.
„Az Ör 4.§-a helyébe az alábbi új 3.§. lép:
/1/ Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervének elemi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:
/2/ A Polgármesteri Hivatal, továbbá a községgazdálkodási feladatok 2010. évre jóváhagyott kiadási elôirányzatának
módosított fôösszegét 935.913.000.- Ft-ban (azaz kilencszázharmincötmillió-kilencszáztizenháromezer forintban) hagyja
jóvá a rendelet új 2.számú mellékletében részletezettek szerint.
Ezen belül: Személyi juttatások elôirányzatát:
Munkaadói járulékok összegét:
Dologi és egyéb folyó kiadások fôösszegét:
Pénzeszköz átadás fôösszegét:
Társadalmi és szocpol. juttatás fôösszegét:
Felújítások fôösszegét:
Beruházások fôösszegét:
A hiteltörlesztés fôösszegét:

153.244.000 Ft
44.440.000 Ft
117.810.000 Ft
28.039.000 Ft
25.778.000 Ft
40.375.000 Ft
521.000.000 Ft
5.227.000 Ft

/3/ A Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetési létszámkeretét 19 fô köztisztviselô alkalmazottban, 3 fô közhasznú, illetve közcélú, 2 fô fôfoglalkozású Munkatörvénykönyves azaz összesen 24 fôben hagyja jóvá, az eredeti
költségvetési rendelet 7. sz. melléklete szerint.
/4/ A Községgazdálkodás 2010. évi költségvetési létszám-keretét 8 fôben határozza meg, az eredeti költségvetési rendelet
7.sz. melléklete szerint.

4.§.
/1/ Az Ör. egyéb rendelkezési nem változnak.
/2/ Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
/2/ A rendelet kihirdetésérôl az önkormányzat jegyzôje gondoskodik.
Üröm, 2010. március hó 25. nap.
Laboda Gábor			
polgármester			

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve:
2010 február hó .15. nap
					
					

Dr. Balogh Szilvia			
jegyzô

/1/ A képviselô-testület a 2010. évi költségvetési általános
tartalék módosított összegét 11.417.000.-Ft-ban (azaz tizenegymillió-négyszáztizenhétezer forintban) állapítja meg.
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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:
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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.

Megjelenik havonta 3000 példányban, Kiadó:
Üröm Község Önkormányzata, Telefon: 06/26/350 054,
Fax: 06/26/350-187
Felelôs kiadó: Kultúrális és Sportbizottság,
Szerkesztés, nyomdai elôkészítés: Média Stúdió Kft. 1037 Bp,
Jutas u. 190.
Szerkesztôség vezetôje: Csizmadia Gizella
06/30/630-8980
A lap ISSN azonító száma: 2060-4637

Hirdetésfelvétel:
Média Stúdió Kft. 06/1/240-5806, 06-30/630-8980
mediamax@hu.inter.net, Nyilvántartási szám: 2.2.4/812/2003.
Csak névvel ellátott, aláírt cikkeket áll módunkban közölni.
A szerkesztôséghez küldött írásokat nincs lehetôségünk
megôrizni vagy visszaküldeni.
Az Olvasói levelek oldalon megjelenô írások nem feltétlenül
tükrözik a szerkesztôség álláspontját.
Azokért szerkesztôségünk felelôsséget nem vállal.
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Közhasznúsági jelentés

Az Ürömi Településfejlesztési és Érdekvédelmi Egyesület
2009. évi közhasznúsági beszámolója - kivonat
Bevétel:
1 523 e Ft.
Kiadás:
1 340 e Ft.
Egyesületünk nem kapott költségvetési támogatást
2009-ben. Az önkormányzat 230 ezer Ft támogatást
nyújtott.
Az Egyesület tisztségviselôi nem kaptak juttatást,
díjazást munkájukért.

Közhasznú tevékenységeink, eredményeink
2009-ban
Természet- és környezetvédelem:
• Szemétgyûjtés és bográcsozás Föld Napján
• Péterhegyi erdôtüzek ügyében rendôrségi és
ügyészségi eljárások indítása
• Életfa ültetés
Közösségfejlesztés:
• Péterhegyi, táborföldi és civil levelezôlista
mûködtetése 290 taggal
• Ürömi Majálison indulás a fôzôversenyen és
focikupán.
• Erdei Mikulás meghívása Péterhegyre
• Életfa ültetés
• Karácsonyi Adománygyûjtés
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•
•

Év Önkéntese Díj alapítása
Szent Iván Éji virrasztás, bográcsozás

Kulturális tevékenység
• Ürömi Esték az Öreg Sváb Vendéglôben
Területfejlesztés
• Kmetty-emléktábla avatása Üröm-Táborföldön.
• Pihenôpadok felállítása
Bûnmegelôzés:
• Polgárôrség támogatása 190 ezer Ft értékben.
A részletes Közhasznúsági jelentés és aktuális
projektjeink olvashatóak a www.uromert.hu oldalunkon.
Köszönetnyilvánítás
Ezúton fejezzük ki köszönetünket azoknak a
támogatóinknak, akik a személyi jövedelemadójuk 1 %-t
Egyesületünknek ajánlották fel a közelmúltban.
2008. évi szja visszatérítés összege: 234 657 Ft.
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Ürömi Tükör
Polgárôrség

Vigyázat! Trükkös
tolvajok!
Az utóbbi idôben sajnos településünkön
is elôfordult a trükkös tolvajlás elnevezésû
bûnelkövetési forma. Az esetek többségében az
áldozatok idôs emberek, akinek jószívûségét
kihasználva a tettes – vagy általában tettesek
– bejut az ingatlan területére majd ügyes
figyelemeltereléssel, az alkalmat kihasználva
értékeiket eltulajdonítják. Sokszor az áldozat sokkal
késôbb veszi észre, hogy meglopták és addigra a
tetteseket elkapni gyakorlatilag lehetetlen. Van arra
is példa, hogy az áldozatot fizikailag bántalmazták,
bár ez viszonylag ritka eset. Tanúságul szolgáljon
egy pár módszer:
Álhivatal: A trükkös tolvajok többek között
hivatalnoknak adják ki magukat, közüzemi szolgáltatást
ellátó cég (víz-, áram-, gázszolgáltató, stb.) képviselôjeként
mutatkoznak be. Legtöbbször azt állítják, hogy túlfizetés
keletkezett, ezért a visszajáró pénzt hozták ki, mely általában
20.000 Ft-os bankjegy. A pénz felváltását kérik és az alkalmat
kihasználva, lopják meg a gyanútlan tulajdonosokat.
Megelôzés: Minden esetben kérje a munkáltató által
kiállított arcképes igazolványt. (Aki valóban Önt keresi, ezt
természetesnek veszi, s nem sértôdik meg.)
Álrosszullét: A lakásba különbözô ürüggyel
bekéredzkedô idegenek, általában rosszullétet színlelve,
pohár vizet, gyógyszert kérnek.
Megelôzés: Ilyen esetben se engedje be a lakásba az
idegeneket; vigye ki a vizet, vagy súlyos esetben hívja a
mentôt, illetve a rendôrséget.
Álpénzváltás:
Amennyiben
pénzváltási
szándékkal keresik fel önt, akkor se legyen gyanútlan.
Megelôzés: Küldje el ôket a postára, boltba és semmi
esetre se engedje, hogy belépjenek a lakásába!
Álfelvásárlás: Felvásárlóként is sokan járják
a telepü-léseket. Általában ruhanemût, háztartási
eszközöket, ékszert vagy tûzifát árulnak, esetleg hulladékvasat vásárolnak fel.
Megelôzés: Legyen bizalmatlan és óvatos minden
olyan személlyel szemben, aki rámenôs, és be akar jutni
az otthonába!

Az alábbiakban jó tanácsokkal kívánunk szolgálni
melyek megfogadásával meg lehet elôzni a bajt.
• A házalókat, ügynököket, táskából áruló idegeneket SOHA ne
engedje be otthonába, tôlük NE vásároljon!
• Tûzifát csak olyantól vásároljon, akiket szomszédjai, ismerôsei
ajánlanak. Kedvelt trükk, hogy lényegesen kevesebb fát
szállítanak, mint amennyit kifizet.
• Idegent soha ne engedjen be a lakásába!
• Az Önhöz becsöngetô idegenekkel kapcsolatban mindig
legyen óvatos! Elôfordul, hogy hivatalos vagy hasonló
személynek (rendôr, postás, újságos, szerelô, díjbeszedô,
mérôóra-leolvasó) adják ki magukat csalók, vagy házaló
árusként, bajba jutott személyként segítséget kérve próbálnak
bejutni a lakásokba!
• Idegen kérésére ne váltson pénzt, és legyen óvatos, ha nagy
címletû pénzbôl kell visszaadnia, nehogy hamis bankjeggyel
fizessenek Önnek!
• Az értékeit tartsa biztonságos helyen, ne hagyja szem elôtt! Ha
esetleg a lakásában fizet, visszaad valakinek pénzt, ügyeljen
rá, hogy az illetô ne lássa, hol tartja a megtakarításait!
• A bankkártya és annak PIN kódját ne tartsa egy helyen! Ha
késôn veszi észre, hogy eltulajdonították, akkor lehet, hogy a
bankszámlájáról minden pénzét leemelik.
• Ha gyanús személyek csöngetnek be Önhöz, ne nyisson
ajtót, és haladéktalanul értesítse a rendôrséget az ingyenes
107-es vagy 112-es segélykérô számon!
• Ha a gyanús személyek gépkocsival érkeztek, jegyezze fel az
autó rendszámát, jegyezze meg a színét és a típusát!
• A bejárati ajtóra és a névtáblára célszerû csak a vezetéknevét
kiírni. Így nem lehet következtetni arra, hogy a lakásban
hányan és kik élnek.
• Soha ne vallja be senkinek, hogy egyedül van!
• Ne tartson otthonában nagyobb mennyiségû készpénzt!
• Fokozottan figyeljen, ha nagyobb összeget vesz fel bankban
vagy valamelyik automatánál, hiszen sok esetben az
elkövetôk kifigyelik, kitôl lophatnak. Ha nagyobb összeget
vesz fel, lehetôleg ne menjen egyedül!
• Ápoljon jó kapcsolatot szomszédjaival. Óvatos kíváncsiságuk,
segítô szándékuk, jól jöhet a bajban.
Kölcsönösen
figyeljenek egymás otthonára, ha gyanús idegent látnak
lakásaik közelében,
azonnal hívják a rendôrséget!

Ha megtörtént a baj és Ön vagy hozzátartozója
trükkös tolvajok áldozata lett nagyon fontos, hogy errôl
mihamarabb értesítse a hatóságokat. Ezt megteheti a
központi segélyhívó számon (112), a Pilisvörösvári
Rendôrôrs számán (06-26-330-130) vagy a
Polgárôrség 24 órás ügyeleti számán (06-30-62106-15).
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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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Ismét az AB
határozatról

többségének érdekét képviselte, és nem „alkotmányt”
akart sérteni, hiszen azonos szabályozási körben született
ellentétes AB döntés is azt támasztja alá, hogy ebben a
tárgykörben eltérô jogértelmezés van!

Lehet, hogy bölcsebb dolog lett volna ha az
olyan írásra – mely nem áll másból csak az
értelmezô szótár sajátos citálásából a „tényként”
közölt adatok csúsztatásából – nem is reagálok,
de nem tehettem meg, mert Szalay úr cikkében
megszólított, mi több ismét minôsített engem.
Úgy gondolom „akadémiai„ vitát arról folytatni, hogy
melyik újság, vagy „nyomdaipari termék” hányszor jelenik
meg, teljesen felesleges. Szalay úr is bizonyára tudja azt
az alapigazságot, hogy nem a „mennyiség”, hanem a
„minôség” számít. Engem tehát, mint ürömi átlagpolgárt
a minôség érdekel. Nem hiszem, hogy különösebb
magyarázatot igényel az, ha bárki a valóság elferdítésével
próbálja befolyásolni a település lakosságát.
Itt említeném a Szalay úr által ismét idézett cikkem.
Én, mint egyszerû lokálpatrióta megmertem írni a
véleményem anno 2008-ban arról, hogy én mit gondoltam
az adó-rendeletünkkel kapcsolatos Alkotmánybírósághoz
fordulók tettérôl. Ma is ugyanaz a véleményem, mint
akkor 2008-ban volt, hiszen az ürömi rendelkezés
Alkotmánybíróság
által
történô
megsemmisítését
megelôzôen két település helyi rendeletében az ürömi
rendelkezéshez hasonló szabályozást helyben hagyta,
a taláros testület, hiszen ezért volt ez az AB döntés 6:5
arányban, két alkotmánybíró pedig külön véleményt
is mondott. Úgy gondoltam, hogy az eltelt idôben az
ürömi rendelet ellen az Alkotmánybírósághoz fordulók
állampolgárként és a településünk polgáraiként is belátták
tettük településellenes voltát, de sajnos Szalay úr idézete
és kommentárja kiábrándított.
Mint említettem az én vélemény nem változott.
Továbbra is egyetértek azzal, hogy aki nem ürömi lakos,
az fizessen építményadót, hiszen vannak olyan ingatlan
tulajdonosok, akiknek több háza is van itt, de Ürömön
lakhelyet mégsem létesítettek, miközben használják a
település infrastruktúráját, tehát az ürömi adófizetôk
pénzébôl épített utakat, közintézményeket. De érvként
említhetem még azt is, hogy ezek a „lakótársak” az adót
nem itt fizetik, az SZJA részesedés nem Üröm települést
illeti, és még sorolhatnám.
A nem egységes AB döntés és annak indokolása
is azt mutatja, hogy Üröm Község Önkormányzata
helyi rendelete meghozatalakor a település lakossága

A
leírtak
igazolására
idézném
az
„Adó
Onlinen”megtalálható szakértôi véleményt.
„Somogyzsitva és Osli községek jól érveltek az AB elôtt,
és a kilencvenes évek közepén alkotmányosnak találtatott
az a szabály, miszerint mentesülnek az építményadó
alól azok a helyi lakosok, akik az ingatlanban
tényleges laknak. Ám Ürömnek két éve nem volt
szerencséje: az ürömi önkormányzat ugyanilyen
rendelkezését még alkotmányellenesnek találta az
AB – hívja fel a figyelmet Vámosi-Nagy Szabolcs.
(Külön pikantériája a 2008-as megsemmisítésnek,
hogy a testületben egyetlen személy volt, Holló
András, aki 1996-ban is tagja volt az Alkotmánybíróságnak.
Holló mindkét esetben az alkotmányosság mellett érvelt,
de két éve a többség másképp gondolta.)”

Csak megerôsíteném tisztelt Szalay úr, hogy én
továbbra is Üröm szégyenének tartom, nem pedig
állampolgári jog gyakorlásának azt a cselekedetét, amely
az Ürömön állandó lakóhellyel rendelkezôk, illetve az
önkormányzat döntése ellen irányult 2008-ban.
Bízom abban, hogy talán Ön is átértékeli eddigi merev
álláspontját.
Üröm, 2010. április hó
Tisztelettel:
Tarapcsik Jenô

Mese
Egy este az öreg cherokee indián mesélni kezdett az
unokájának arról a csatáról, ami minden emberben zajlik.
Azt mondta. Fiam, a csata két farkas között zajlik, akik
mindannyiunkban ott lakoznak. Egyikük a Rossz. - A düh,
irígység, féltékenység, sajnálat, szánalom, kapzsiság,
erôszak, önsajnálat, bûntudat, harag, kisebbrendûség,
hazugság, hamis büszkeség, felsôbbrendûség és az
ego. Másikuk a Jó. - Az öröm, béke, szeretet, remény,
nyugalom, alázat, kedvesség, jóindulat, empátia,
nagylelkûség, igazság, együttérzés és a hit. Az unoka
elgondolkozott egy pillanatra, majd megkérdezte
nagyapját. És melyik farkas gyôz? Az öreg indián
mosolyogva válaszolt. Az, amelyiket eteted.
(szerk.)
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Kompetencia
vizsgálat

fejlôdésükhöz. A felmérés tesztjei ezért – a korszerû nemzetközi mérésekhez hasonlóan – nem a tantervi követelmények teljesülését mérik elsôsorban, hanem azt, hogy a
tanulók képesek-e ismereteiket felhasználva a mindennapi élethelyzetekhez kapcsolható problémákat megoldani.

Eredmények az elôítéletek
ellenére
Az elmúlt tanévben végzett 8. osztályos diákjainkra méltán lehetünk büszkék, akik középiskolai
tanulmányaikat számos jóhírû budapesti középiskolában kezdhették meg. Felkészültségük, iskolánkban megszerzett tudásuk révén gyakorlatilag
gond nélkül be tudtak illeszkedni azokba a tanulóközösségekbe, ahová felvételt nyertek. Tanulmányi eredményeik egyértelmûen bizonyítják, hogy
végzôs diákjaink rendelkeznek azokkal a kompetenciákkal, amelyekkel képesek megállni helyüket
az általuk választott középfokú tanintézményekben.
Mit jelent a kompetencia?
A kompetencia köznapi értelemben hozzáértést, alkalmasságot, ügyességet fejez ki.
A köznapi életben beszélünk az egyén egy-egy szakterületen megnyilvánuló kompetenciájáról. Az adott szakma
- pédául az asztalos, a villanyszerelô, a kárpitos, a számítógépes programfejlesztô, a tanár, orvos hozzáértésérôl,
ügyességérol és alkalmasságáról - kompetenciájáról.
A pedagógiában „a kompetencia képesség az összetett feladatok adott körülmények között történô sikeres
megoldására”. A fogalom magába foglalja az ismeretek
használatát, a gondolkodási és gyakorlati képességeket,
a szociális és magatartási összetevoket, személyiségvonásokat, az érzelmeket és az értékeket egyaránt.
Kompetenciamérés eredményei a József Nádor Általános és Mûvészeti Iskolában:
A kompetenciavizsgálat kulcskompetenciák fejlettségének állapotát mutatja be a szövegértés és a matematikai
kompetencia területen, melyet évente az ország minden
iskolájában 4. 6. 8. és 10. évfolyamon vizsgálnak.

Érdemes beletekinteni elsôsorban a 8. évfolyam eredményeibe, azon diákok munkáját elemezni, akik a 6.
osztály után is nevelési intézményünkben maradtak. Az
elmúlt tanévben nyolcadik évfolyam tanulói mind a matematikában, mind pedig szövegértésben nagyon szép
eredményeket értek el. Nem csak a községi általános iskolák viszonylatában, hanem az országos átlaghoz képest
is kiemelkedô teljesítményt nyújtottak.
Matematikából az országos átlag 484 pont volt, a
községi általános iskolák átlaga pedig 460 pont lett.
Ezzel szemben iskolánk 574 pontos színvonalat ért el. A
szignifikánsan jobban teljesítô intézmények száma országos összehasonlításban 45, míg a községi általános iskolák közül csupán 6 intézmény volt, ahol a tanulók jobban
teljesítettek, mint a mi iskolánk diákjai.
A szövegértés eredményei szintén büszkeséggel
tölthetnek el bennünket, úgy a tanulókat, mint szüleiket
és nevelôiket. Az országos átlag 502 pont volt, míg a mi
eredményük ennél magasabb 525 pont lett. Az ország iskolái között 1071 olyan intézmény van, amely a mi
intézményünkhöz hasonlóan teljesített ezen a területen. A
községi általános iskolák közül azonban csak 20 teljesített
jobban, mint a mi tanintézményünk.
Képeségeloszlásban itt is az országos átlag felett helyezkedünk el. Összességében a nyolcadik évfolyam a
matematika és a szövegértés kompetencia eredményei
az elôzô évekhez képest javuló tendenciát mutat, látványosan tükrözi azokat az erôfeszítéseket, amelyek arra
irányulnak, hogy iskolánkban hatékony és eredményes
oktató-nevelô munkát biztosítsunk azoknak a diákjainknak, akik saját és/vagy szüleik elhatározásából megtisztelik iskolánkat bizalmukkal.
P.S: Akinek kedve támadt, böngészhet a korábbi
évek kompetenciaméréseinek feladatai között a http://
kompetenciameres.hu/letoltheto.php oldalon, az eredmények további részletei pedig a www.ohkir.gov.hu/okmfit/
címen érhetôk el.

A kompetenciamérés azt vizsgálja, hogy a tanulók
képesek-e a tudásukat alkalmazni, további ismeretszerzésre felhasználni, vagyis birtokában vannak-e annak az eszköztudásnak, amely nélkülözhetetlen további
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A tánc oktatás
pozitív hatásai
„A világmindenség keletkezésekor született meg a
Tánc is, mint amaz ôsi Szerelem kísérô tüneménye.
Mert a csillagok kartánca és a bolygóknak az állócsillagokhoz való viszonya, ritmikus kapcsolódásaik és mozgásuk harmonikus rendje ennek az elsôszülött táncnak
példaszerû megnyilvánulásai.”
(Lukiános)
Mint látjuk, a görögök a táncot és a táncost kozmikus
eredetûnek tartották, éppen ezért, nevelési rendszerükben a zene után a második legfontosabb eszközként kezelték. Az emberi természeten kívül egyetlen más élôlény
sincs birtokában a testet hangokra mozgató érzés parancsának. Ezt a ringató parancsot ritmusnak nevezzük, s azt
a parancsot, mely a magas és mély hangok összefonódását kormányozza: harmóniának. Ezek együtt pedig a
táncot teremtik meg. (Platon)
A ritmuskutatás kimutatta, hogy van a látóidegpálya
keresztezôdése fölött egy kis nucleus.
Ez az a központ, amelyikrôl az egészségpszichológia kiderítette, hogy rendkívüli módon szereti a ritmikus,
egyenletes mozgásokat. Ez az a központ, mely a kozmikus ritmust és a szervezeti ritmust összhangba hozza.
Ha egyenletes, ritmikus mozgást végzünk, ez a központ
a szervezeti folyamatokat normalizálja, azaz a helyes,
egészséges ritmus felé mozdítja el, avagy vissza, ha ritmusunk nem egészséges. A tánc is csupa ritmus.
Tapasztalataink szerint a tánc, nagyon pozitív
személyiségfejlesztô, készségfejlesztô és egészséges
életmódra nevelô hatással bír, s ez által hozzásegít minket a tökéletes harmónia megteremtéséhez. A harmóniát
rengeteg mozgással, nagyon sok feszültség levezetô formával (például hangok, éneklés, ritmizálás, ritmikus mozgások, tánc) a feszültségek rendszeres lecsapolásával
kellene elôsegítenünk.
Ôsi tapasztalat lehet a magyar néptáncban, amely a
feszültség okos elvezetésének három csatornás módját
találta ki. Kurjantás, dobbantás, ritmus, hangkiadás és
megfelelô koreográfia, tehát mozgás. Megállapították,
hogy a lelki rendszert is ugyanúgy kell edzeni, mint ahogyan az izmokat, ha azt akarom, hogy szép testem legyen.
A mozgásutánzás empátiafejlesztô, egyszersmind agyfélteke-tréning. Csinálhatjuk a mozdulatokat tükörképesen
vagy oldalazonosan, párban vagy csoportban. Jót tesz a
mozgásfejlesztésnek, az íráskészségnek, az írás kifinomításának, de legalapvetôbben az empátiás képességnek.

A gyerek ezáltal azokat az idegrendszeri pályákat
mozgatja, járatja, dolgoztatja, amelyek képesek ennek a
frontolimbikus idegrendszeri kapcsolatnak az aktivációját
mozgásba hozni. (Dr. Bagdy Emôke pszihológus)
A mûvészeti oktatás nevelô hatását lemérhetjük a közismereti tárgyak mindegyikével, a tanulók magatartásában, értelmi, etikai, esztétikai
fejlôdésében. A naponkénti gyakorlások, mûvek, koreográfiák megtanulásának eredményeképp fejlôdik a
memória, a motívumsorok, dallamok és dalszövegek
naponkénti memorizálása edzi a bevésés képességét. A
népdalokon gyarapodott színes és gazdag szókincs, a
tanulók fogalmazási és kifejezésbeli készségét fejleszti.
A kimûvelt növendék mozgáskultúrája is hatványozottan
fejlôdik.
A tempó és dinamika betartása, a tánclépések megtanulása a figyelem, a koncentráció állandó munkáját
igényli, ezeket fejleszti. A koreográfiák elôadása különös
figyelem-összpontosításra és rendre is szoktat.
A néptánc és balett oktatás szélesebb táncanyaga és
tematikája által a gyerekek megismerkedhetnek a színházi kultúrával, színpadi mozgással, pantomimmal és az
improvizációs mûvészeti ágakkal. Ezek gyakorlása segíti
a közösségbe való beilleszkedést, a helyes etikai és esztétikai értékítélet kialakítását, s hozzájárul ahhoz, hogy
a kreatív alkotó munka folyamatát és a létrejött alkotást
megtanulják megbecsülni.
A népi mûveltség megismerése a mai kultúra számára
fontos információkat hordoz. Kodály Zoltán egész pedagógiai rendszerét a magyar népzenére, különös tekintettel
a magyar népi gyermekjátékokra alapozta. A néptánc oktatás egyik célja, hogy a magyar néptánc és népi kultúra
iránti érdeklôdést elmélyítse a tanulókban.
A néptánc nem csupán mozgás zenére: eleven hagyomány is, üzenet a múltból. Gyôrffy István etnográfus
szerint „a magyar nyelvvel egyenlô jogú magyar nemzeti
mûveltségi alappá kellene nyilvánítanunk”.
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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

NôI TORNA
A megszokott
idôpontokon kívül
Közösségi Ház:
kedd, csütörtök 9-10 óráig
Iskola: szerda, péntek 19-20 óráig
JÚNIUS 5-TôL EGÉSZ NYÁRON
SZOMBATONKÉNT 8-9 ÓRÁIG
A SPORTPÁLYÁN
TAMÁSI MARCSIVAL
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Kisterem

„Párosan szép az
élet”
Már Ürömön is !
2010.május 8-án, szombaton
15 órától a Közösségi Házban
A Straub Dezsô nevével fémjelzett, egyre
népszerûbb klub lehetôséget ad az idôsebb korosztálynak meghallgatni azokat a dallamokat, melyeket pár évtizede mindenki dalolt.
A klubot látogatók maguk is megmutathatják tehetségüket és, ha kedvük támad táncra perdülni a
szép dallamokra, azt is lehet. A klubot alkalmanként
Straub Dezsô részvétele is színesíti.
Klubvezetô: Fekete Tóth Marika
Belépô: 800 Ft
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Névadónk
tiszteletére
Iskolánk 10 évvel ezelôtt vette fel a „legmagyarabb Habsburg” József Antal fôherceg,
Magyarország nádora nevét, amelynek kapcsán
egy rövid áttekintést kívánok adni életérôl, gyakorlati tevékenységeirôl, Ürömmel kapcsolatos
kötôdésérôl.
Habsburg József Antal (Erzherzog Joseph Anton
Johann Baptist von Österreich; német-római császári
herceg, osztrák fôherceg, magyar királyi herceg, császári-királyi tábornagy)
1776. március 9-én született Firenzében. (A Habsburgok toscanai ágából származó fôherceg, Mária Terézia
királynô unokája volt.) Édesapja II. Lipót német-római császár, magyar és cseh király, édesanyja Mária Ludovika, a
Bourbonok spanyol ágából származó infásnô (hercegnô
Spanyolországban és Portugáliában).
Az ifjú József Antal testvéreivel együtt igen komoly,
gyakorlatias nevelésben részesült. Különösen tehetségesnek bizonyult a nyelvek elsajátításában, már alig 10
évesen több nyelven beszélt. József az alapvetô tudományágak elsajátításán túl, élénk érdeklôdést tanúsított a
botanika iránt is. (Már Magyarország nádoraként alcsúti
birtokán üvegházakat építtetett.)
Amikor édesapja II. Lipót néven trónra került, családjával együtt Bécsbe költözött. Testvére, Sándor Lipót Magyarország nádorának váratlan halála fordulópontot jelentett József fôherceg életében, mert bátyja I. Ferenc osztrák császár, magyar és cseh király (késôbb II. Ferencként
német-római császár) 1795. szeptember 20-án ôt jelölte
ki Magyarország császári helytartójává. Igen feszült belés külpolitikai légkörben került Budára. (Többek között a
francia forradalom hatása, a Martinovics-féle mozgalom
leverése határozta meg Magyarország Bécshez való viszonyát.) A politikában és kormányzásban tapasztalatlan
fôherceg gyorsan megtanult magyarul, ennek nyomán hamar megkedvelték Magyarországon. Hatalmas munkával
látott a helyi viszonyok megismeréséhez, az ország törvényeinek, alkotmányos rendjének elsajátításához. Tudta,
hogy érdemi munkát, politikai célkitûzéseinek megvalósítását csak a magyar rendek támogatásával valósíthatja meg, akik 1796-os pozsonyi országgyûlésen közfelkiáltással megválasztották Magyarország nádorává. Több

mint ötven éves nádorsága alatt megpróbálta az udvar és
a magyar rendek érdekeit összehangolni, Magyarország
-birodalmon belüli- önállóságát egy önálló minisztérium
felállításával, valamint a magyar had- és pénzügy elkülönítésével megvalósítani. (Bécsbôl gyakran érkeztek bíráló
hangok, akik József fôherceg tevékenységében Magyarország elszakadási törekvéseit vélték felfedezni.)
A politikai tevékenységeken túl, nagy jelentôséget tulajdonított Magyarország kulturális fejlesztésének is. A
többek között a magyar nyelv ügyének felkarolására anyagilag támogatta gróf Széchenyi István által életre hívott
Magyar Tudományos Akadémiát is. Segítette az oktatás
fejlôdését is, melyben nagy szerepet kapott a mérnökképzés (Ipartanoda). Elôsegítette a Magyar Nemzeti Múzeum létrehozását, a Magyar Természettudományi Társulat
megalakulását, a Ludoviceum megalapítását, valamint fejlesztette az Országos Széchényi Könyvtárat is. Külön teret
szentelt Pest újjáépítésének is (Szépítô Bizottmány megalakítása 1808, Lipótváros kiépítése). ô maga jegyezte az
újonnan alakult Pesti Kereskedelmi Bank elsô részvényeit
is. A mûszaki és technikai dolgok iránt érdeklôdô nádor
szorgalmazta a gellérthegyi csillagvizsgáló megépítését is.
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Természetszeretete megmutatkozott a Városliget rendezésében, a megvásárolt Margitsziget parkosításában, valamint alcsútdobozi uradalmában létrehozott mintagazdaságában is.( A kastély parkjában arborétumot rendezett
be.) 1826-ban megalapította a Vakok Intézetét, és számos
jótékonysági egyletet támogatott. A közlekedés fejlesztésében is jeleskedett, így támogatta a vasútépítést, a dunai
és balatoni gôzhajózást, a Duna-Tisza csatornák kiépítését, az Al-Duna szabályozását és a Lánchíd megépítését
is. E tevékeny életút súlyos betegségének következményeként 1847. január 13-án zárult. Testét a budai király
palotában épített nádori kriptában helyezték örök nyugalomra.
Mindezek mellett nem feledkezhetünk meg arról sem,
hogy e keményen dolgozó, tehetséges fôherceget magánélete is komoly megpróbáltatások elé állította. Elsô felesége, Alexandra Pavlovna Romanova (1783-1801) orosz
nagyhercegnô, I. Pál orosz cár leánya 18 éves korában
gyermekágyi lázban hunyt el, és gyermekét Alexandria
fôhercegnôt is elvesztette. Második házasságát Hermina Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym-i hercegnôvel
(1797-1817) kötötte, aki ikergyermekeinek -Hermina Amália Mária fôhercegnô és István Ferenc fôherceg ( a késôbbi
István nádor )- születése után szintén elhunyt. Harmadik
házasságát Mária Dorottya württembergi hercegnôvel
(1797-1855) kötötte, akitôl 5 gyermeke -Erzsébet Karolina fôhercegnô, Sándor Lipót Ferdinánd fôherceg, Erzsébet Franciska Mária fôhercegnô, József Károly Lajos
fôherceg, Mária Henrietta fôhercegnô- született, de csak
három élte meg a felnôttkort.
Végezetül életének és tevékenységének vázlatos bemutatásán túl, mindenképpen említést érdemel József
nádor Ürömmel kapcsolatos kötôdése is.
Üröm a budai Klarissza apácák tulajdonában volt,
majd e rend megszüntetése (II. József rendelete) után a

Vallásalap vette kezelésébe, akitôl 1800-ban József nádor megvásárolta. Elsô felesége- a már említett- Alexandra Pavlovna Romanova orosz nagyhercegnô tiszteletére
gyakran rendeztek Buda környéki kirándulásokat, melynek során hamar megszerette a festôi szépségû Ürömöt,
ahova egy nyaralókastélyt terveztek építeni, de a hercegnô
tragikusan korai halála (1801) miatt sírkápolnáját építette
meg Heppe Szaniszló mérnök. (A nemzetközileg is ismert
és tisztelt Alexandra Pavlovna sírkápolnájának történetét
már több kiváló szakember kutatta és publikálta, ehelyütt
csak utalni kívántam rá.) E szomorú eseményt követôen
a nádor 1802-ben ürömi uradalmi istállójának egy részét
egy új iskola építésére adta át, melynek maradványai még
ma is megtalálhatók iskolánk falai között. (A korábbi iskolaépületet lebontották.)
Látható tehát, hogy József nádor példamutató élete,
magyarbarát politizálása, gyakorlati tevékenységei, ürömi kötödése, valamint Habsburg - Lotharingiai Mihály
fôherceg úr - József nádor ükunokája - támogató beleegyezése eredményeként a község vezetése engedélyezte, hogy intézményünk 2000. január 1-jétôl József nádor
nevét vegye fel.
							
Nyáry Krisztián Mihály
igazgatóhelyettes

Felhasznált irodalom:
Domanovszky Sándor: József nádor élete. Bp., 1944.
Hankó Ildikó – Kiszely István: A nádori kripta. Szekszárd, 1990.
Lestyán Sándor: József nádor. Egy alkotó élet írásban
és képben (1776-1847). Bp., 1943.
Muskáth György: Üröm község története -Kézirat
Nagy Fülöp Lajos: Ürömi örökségünk. Üröm, 2000.
Tardy Lajos: Régi hírünk a világban. Bp., 1979.

Tájékoztatásul közöljük olvasóinkkal, hogy az ürömi általános iskolában 2010.
április 23-ára meghirdetett József Nádor Nap 2010. május 21-én lesz megtartva.

Családi nap, új idôpont
2010. május 28-án (péntek) délután tartjuk iskolánkban a hagyománnyá vált családi és gyermeknapot, melyet az
intézmény szülôi munkaközössége szervez a nevelôtestület együttmûködésével.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklôdôt tavaszi programjainkra!
								
az iskola vezetôsége
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Nyílt nap volt március 20-án az iskolában
az ovisoknak

mediTerráNpiac
díszNövéNykerTészeT
Bemutatókertünkben különleges
mediterrán, trópusi növényeket és sok más
évelő kerti növényt vásárolhat!
Üröm, Úttörő utca 11. (a sportpálya utcája)
Tel.: 06 26 351 558, 06-20 968 9819

mediTerráNpiac

Üzletünk: Eurocenter I. emelet
Mediterránpiac „Jókedvbolt”
(Óbuda, Bécsi út 154.)
Nyitvatartás: 10.00 - 20.00
vasárnap 10.00 - 18.00
Egész nyáron virágzó növények,
futónövények, trópusi gyümölcsök, hawaii
rózsa, mimóza, hibiszkusz, pálma- és
citrusfajták, virágföld.
Várjuk kertépítéssel kapcsolatban is!
Tekintse meg webshopunkat is:

www.mediterranpiac.hu

mediterranpiac hirdetes_2010.indd 1
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XI. GyermekÖröm Ürömön
Üröm ma már nem csak a pilisi kirándulásokról, vagy
az új lakóparkokról híres; a néptánc-, népzenei amatôr és
profi világ, sôt más mûvészeti ágak képviselôi is jó hírét
hallották illetve keltették országszerte. Szakmai körökben
híre ment a téli majd nyári fesztiválok kiváló családias
hangulatának, közösségépítô erejének, az Ürömi Öröm
Néptáncmûhely sikeres csoportjainak. A kulturális élet
pezsgése idevonzott számos hazánkban és nemzetközileg is elismert mûvészt, szakembert, akik szívesen csatlakoztak a helyiek lelkesedéséhez és segítik a minôségi
munkát a mûvészeti iskolában, a táncosok körül vagy a
rendezvényeken.

A Nemzetközi Gyermek Népzenei- és Néptánc Fesztivál kilencedik alkalommal hívta az ifjúságot Ürömbe idén márciusban is. A regionálisnak induló rendezvény mára átlépte Pest megye határait, Kisújszállás és
Törökszentmiklós mellett a kiváló nyíregyházi Mûvészeti
Középiskolások is képviseltették magukat. A nemzetköziséget idén is az állandó kedves vendégek jelentették
Gyimesközéplokról, bár egy finn csapat is ellátogatott a
fesztiválra, igaz most még csak szemlélôdtek.
Az esemény rangját tovább emelte, hogy
fôvédnökségét elvállalta Dr. Jakabné Dr. Zórándi Mária a
Magyar Táncmûvészeti Fôiskola rektora.
Péntek délelôttôl nyüzsgés, pezsgés lepte be az iskolát. Színes szalagok repkedtek fel s alá az öltözôtermek
és a színpad között, míg végre pár perccel két óra után ez
a zsivaj kissé összerendezôdött és belepte a színpadot.
A kicsik piros babos szoknyájukból kibúvó lábacskáikkal
doboltak a színpad oldalán, izgatott örömmel pislogtak
körbe. A nagyobbacskák, akiknek már ismerôsebb volt
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a helyzet hátrébbról sugározták feléjük a biztonság érzését, az ifjak pedig büszkén feszítettek népviseletükben. Az
érzelmesebb anyukák (mint magam is) szemébôl óvatos
könnycsepp is csordult titokban oly szívet melengetô és
reményteli volt a kép, a jövôkép.
A Tiszta Formák Alapítvány képviselôje, Fodor Szabolcs saját elmondása szerint is jól érezte magát a gyerekek között, amíg köszöntô beszédét elmondta. Nem lehetett nehéz, hiszen az Alapítvány céljai látszottak valóra
válni. Mindannyiunk nevében ôszinte köszönet és elismerés illeti ôket a tiszta ügyek támogatásáért.
Ezután a zsúfolásig telt nézôközönség elôtt útjára in-

dult a táncmaraton. A közel negyven önálló produkció
sora az ürömi ovisokkal kezdôdött. Minden cseppség
megmutatkozhatott a színen. A színpadon is biztonságot
nyújtó pedagógusok, Bea és Ádám, vezették a játékokat.
A piciknek még a játék a „dolguk”, még ha a színpadon
vannak is. Talán hosszúra sikeredett az elsô blokk, de a
szülôk, nagyszülôk egész évben erre az öt percre vártak
beizzított kamerákkal.
Majd jöttek a nagyobbak rövidebb, hosszabb
mûsorszámokkal – bár a hosszabb igen ellenjavallt a kiírás, a nézôk és a zsûri szerint is. Láttunk számos ragyogó
zenei- és tánc programot, a legszebbek, leghitelesebbek
azok a produkciók voltak, ahol a gyerekek arcáról sugár-

Április - Május

Ürömi Tükör
ürömi öröm
zott, hogy jól érzik magukat, szívesen énekelnek, zenélnek,
táncolnak együtt. Örömmel teszik, de komolyan veszik
amit csinálnak, persze ez leginkább a pedagóguson múlik.
A Magoncok fantasztikus, ugyanakkor mély mondanivalót
hordozó összjátéka, a Cédrus moldvaija, vagy kisújszállási
Kistücsök (a teljesség igénye nélkül!) felemelô élményt jelentettek. Természetesen mi az ürömi gyerekekre voltunk
legbüszkébbek, akik ebben a mezônyben is magas szakmai színvonalat képviseltek. Persze akadt ellenpélda is,
ezért kiválóak ezek a fórumok: lehetôséget teremtenek a
tapasztalatcserére, a fejlôdés irányának felmérésére.
A táncok, zenék egymásutánját igen kedves gesztus
törte meg: minden elôadó csapatot Szilva megajándékozott egy gyönyörû tortával. Hatásos motiváció, de leginkább szeretetteljes köszönetnyilvánítás.
A habot a tortán a félidôk záró számai jelentették. A
Táncmûvészeti Fôiskoláról Végsô Miki viruló, virtuóz ifjú
ligájának kalotaszegije mindenkit elvarázsolt. Megtiszteltetés, hogy immár sokadik alkalommal emelik a fesztivál
fényét. A szemünk elôtt Tücsök zenekarból cseperedett
Zerkula zenekar a gyimesi hegyek, sebes, tiszta vizû patakok hangulatát idézték meg. Sára Feri és Varga Zsuzsi
csapata adatközlôi szinten közvetítette a Kárpátok messzi
hegyoldalainak üzenetét.
A csattanó az össz-legényes volt. A kitartó közönség
jutalma ismét felpezsdítette zsibbadó végtagjaikat és kedves meglepetéssel zárta a fesztivált, ami bôven megtöltött
volna két napot is, ha a keretek engedik.
Meg kell említeni a Zagyva Banda nagyszerû fiatal zenészeit, akik türelemmel, élvezetes játékkal, hôsiesen és
hiba nélkül kísérték az összes csapatot a próbáktól kezdve nyolc-kilenc órán keresztül és a végén még a táncházra is maradt vigasságuk. Teljesítményük nagy elismerést
érdemelt.
Nagyszerû dolog, hogy – bár a fesztivál nem verseny – a rendezôknek sikerült megnyerni a szakma jeles
képviselôit, hogy értékeljék a produkciókat. A zsûritagok,
Dr. Zórándi Mária, Mucsi János, Gombai Tamás, Sára

Ferenc, Papp Ágnes értékes tanácsokkal, útmutatással
látták el az együttes vezetôket, koreográfusokat. Végül
baráti beszélgetéssé alakult a tanácskozás, ahol fontos
pedagógiai és szakmai kérdések vetôdtek fel.
A délután bár hosszú volt, mégis kellemes családias hangulatban telt. Segített ebben Rábóczki Zsuzsa,
az esemény háziasszonya is. Jó házigazda módjára a
Néptáncmûhely és a fesztivál motorja, Szilva (Szilvási
Károly) mindenre és mindenkire igyekezett figyelni. Gondos szervezéssel remekül vezette le csapatával a zsúfolt
délutánt.
Bár a tornaterem „makoveczi” mennyezete illetve hátfala az elmaradhatatlan almás-szûrös hangulati elemek
mellett illô környezetül szolgált a színpadhoz, az akusztika
kihívások elé állította a hangosítókat. Az óriási színpadi
rutinnal rendelkezô Toto (Tokai Tibor), amint már a Nyári
Fesztiválokon is hozzászokhattunk, itt is megállta a helyét: profi, értô technikusként is szerepelt.
A fesztivál jelentôsége nem csak abban merült ki, hogy
közel ezer gyermek bemutathatta tudását egymásnak és
az ürömi közönségnek. Gyermekek, felnôttek közösen ismét átélhettük az együvé tartozás élményét, megérthettük a kulturális sokszínûség fontosságát, felértékelhettük
a szellemi kulturális örökség szerepét társadalmunkban.
Nem utolsó sorban gyermekeink által újfent rácsodálkozhattunk a magyar folklórkincs gazdagságára és
felnôttképzésben részesültünk.
Köszönjük támogatóinknak az Ürömi Önkormányzatnak, a Tiszta Formák Alapítványnak, az ürömi táncos
gyerekek szüleinek,a szervezôknek, a résztvevôknek
hogy ismét gazdagabbak lettünk egy jelentôs élménnyel!
(Vincze Andrea)
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Szilakszi Károlyné, Erika néni vagyok, a 4.b
osztály osztályfônöke. 20 éve töltöm az életem
mindennapjait gyerekek között, 20 éve igyekszem
tanítani, nevelgetni a gyerekeket.
Nem könnyû hivatás a miénk, de rengeteg
örömet rejt magában.
Láttam, ahogyan a picike óvodások négy év alatt igazi
kis gondolkodó személyiségekké váltak. Együtt élhettem
át velük az öröm és a szorongás minden pillanatát.
Mi az ürömi iskolában nagyfelmenô rendszerben
tanítunk, ami azt jelenti, hogy elsôtôl negyedik osztályig, a
német nyelv kivételével, minden tantárgyat oktatunk.
Bizony hosszú idô ez! Négy év alatt nagyon sokat
tanultak, fejlôdtek és okosodtak a tanulóim. Természetesen
voltak nehéz pillanatok is, hiszen tanulni nem minden gyerek
szeret. De a közös programokkal, mozilátogatásokkal,
osztálybulikkal, osztálykirándulásokkal és persze a
felejthetetlen farsangi készülôdésekkel igyekeztem szebbé
tenni az iskolában eltöltött éveket.
Most lassan elérkezik az idô, és el kell engednem
azokat a gyerekeket, akik négy évig a gondjaimra voltak
bízva, hiszen ôket már várják a felsô tagozatos tanárok,
én pedig érdeklôdve tekintek az új osztályom tanulói felé.
Persze nem tévesztjük egymást szem elôl, a következô
tanévben is látjuk majd egymást, és remélem, ahogyan
ígérték, segítenek az apróságoknak beilleszkedni az
iskola varázslatos világába.
Üröm, 2010. 02. 19.
Tisztelettel:
Szilakszi Károlyné
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COBRA-CONTO kft.

70/948-9257

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
TEHER70/210 BT.
5896
Üröm, Dózsa György út 06
47.LA-PE
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

Ürömi Tükör
közösségi ház

TÁBOR
2010. július 12 – 16.
naponta reggel 8-17 óráig
Kihagyhatatlan programkínálatunk:

- Kristályokat vadászunk
- Terepálcát kutatunk fel
- Hajókázunk és kalandozunk a Lupa szigeten
- Gumiszobrászkodunk
- Ötletszitu-M? Mi az?!
- Szaltó és paplansárkányt röptetünk
- Kisállatot szelídítünk
- Íjászkodunk (ôsmagyar, reflex és csigás vadászíjak)
- Kézmûves foglalkozásokon különleges dolgokat alkotunk

Jelentkezési határidô június 15.
a Közösségi Házban
a részvételi díj 50%-ának befizetésével

Részvételi díj: 20.000 Ft/fô
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Véradás Ürömön

VIZIPÓK

5 éve ad helyet évente 4 alkalommal a Közösségi
Változatlanul népszerû a Közösségi Ház bérletes
Ház a véradóknak. A Vöröskereszt területi véradás meseszínház sorozata. Április 6-án a népszerû raszervezôjével, Nyitrai Lajosnéval, Gabival beszél- jzfilm sorozat, Vízipók és barátai keltek életre a
gettünk.
SZÖSZ Színház elôadásában.

Ürömön egy alkalommal átlag 30-40 fô ad vért. Ez területi viszonylatban elég jónak számít.
Persze, ha azt vesszük, hogy Üröm lakossága több
mint 6000 fô, akkor nagyon kevés.
Igaz vannak olyan települések, ahol ennél nagyobb létszámban élnek, a véradók száma azonban csak a fele az
üröminek.
Sajnos általános tendencia, hogy egyre kevesebb a
véradó. Kevés a fiatal közöttük, pedig, aki akár 1 nappal
is elmúlt 18 éves, már adhat vért.
Ürömön szerencsére az önkormányzat is támogat
minket és a területem települései közül itt vannak a legaktívabb önkéntesek, akik plakátoznak, sütnek, szendvicseket készítenek, regisztrálnak, sôt pakolnak is, ha kell.
A véradás fontosságát mindenki csak akkor érzi, ha
baj van. Amikor közeli hozzátartozónkat, vagy saját életünket menti meg a leadott vér, akkor nem gondolkodunk
el azon, vajon honnan van, hogy annak a 30-40 embernek
is köszönhetjük, aki eljön egy véradásra.
Reméljük, hogy a következô véradáson, ami a nyári
fesztivál idején, június 12-én, délután lesz, a véradó kamiont minél többen meglátogatják.
R.Zs.
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„Járjunk táncot
ripegô-ropogót…”
A farsangot megelôzô hetekben már minden
gyermeket az foglalkoztatott, hogy milyen jelmezbe
bújhat a nagy napon.
Eközben a kreatív szülôk azon törhették a fejüket,
hogy ezen ötleteket hogyan tudják megvalósítani. Mi
pedagógusok csak arra kértük ôket, hogy a legfontosabb
szempont az egész napos hordhatóság, a kényelem
legyen.
Az ovisok reggel, érkezéskor kíváncsian fürkészték
egymás jelmezeit. Ezután kezdetét vette a bál. Volt itt
zene, móka, mulatság. Elôször ki-ki saját csoportjában
ropta a táncot, játszhatott ügyességi játékokat.
Megpihentünk egy kicsit, a konyhás néniktôl érkezô
frissen sütött fánk evése közben, majd megindult a menet.
Minden csoport énekelve meglátogatta az összes többit.
A vendéglátóknál kölcsönösen szemügyre vettük az
ötletes maskarákat, majd közös táncra perdültünk kicsik
is nagyok is egyaránt.
Visszaérkezve készült még néhány kép a csoportról,
majd akinek maradt még ereje ebédig táncolhatott.
Mi mindent megtettünk a tél elûzésére jókedvvel és
zeneszóval. Reméljük sikerült.
Mindenesetre közös élményhez jutottunk, amit az
is jelez, hogy már a jövô évi jelmezötleteket tervezik a
gyerekek.
Metzlerné K. Eszter
n. n. óvodapedagógus
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Csanádi Imre: Májusdicsérô
Május, mosolygó,
békák torkát megoldó,
gyöngyvirág-nyitogató,
cserebogár-zúgató.
Röptetsz madarat,
meghozod a nyarat,
fészekalja fecskét,
fára cseresznyét.

2010 május 29-én (szombaton) 10-14 óráig ismét

NAPRAFORGÓ-NAP
az ürömi óvodában (cím: Üröm, Fô u. 37.)

Szerettel várjuk a családokat, gyerekeket, leendô ovisokat, szülôket,
nagyszülôket az idei rendezvényünkre!
Kínálatunk:
MACI csoport: gipszfestés, könyvjelzôk készítése
HANGYÁCSKA csoport: gyöngyvasalás
NYUSZI csoport: büfé
HALACSKA csoport: hajfonás, arcfestés
PILLANGÓ csoport: szalvétatechnika, hajfonás
SÜNI csoport: tombola (11:30 órakor)
MÉHECSKE csoport: játékos ügyességi- és sportvetélkedô
ÔZIKE csoport: focibajnokság
KATICA csoport: gyöngyfûzés, arcfestés
valamint
bemutatkozik a Bukfenc Kuckó
Belépô: felnôtteknek 600,-Ft; gyermekeknek: 300,-Ft;
Tombola: 100,-Ft
(A nap minden bevételét a megújult óvoda udvarára és az ott lévô
játékok fejlesztésére, beszerzésére fordítjuk)
Szervezi: az óvoda Szülôi Munkaközössége
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Tisztaság nap
„Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a
világot?” A Föld Napja mozgalmat Denis Hayes
amerikai egyetemi hallgató indította útjára 1970.
április 22-én, hogy felhívja mindenki figyelmét a
Föld védelmére. 2003-óta Ürömön is folyamatosan
megrendezzük a „Tavaszi Nagytakarítást” a
Föld Napja tiszteletére. Idén ismét a József
nádor Általános iskola tanulói, civil szervezetek
és magánszemélyek vettek részt a szervezett
tisztasági napon. Segítségükkel több konténernyi
illegális szemétlerakót szüntettünk meg Ürömön.
Az iskolások másik csoportja eközben a Fô
utcai pihenôpark tisztításában, mulcsozásában
segédkezett. Mindenkinek szeretném megköszönni,
aki segített településünk kitisztításában, szebbé
tételében.
Vidákovits Tibor
Környezetvédelmi és Településfejlesztési
Bizottság elnöke
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A mi kincseink
Óvjuk ôket és
vigyázzunk rájuk.
Nem sok település van az országban, amely olyan
természeti és kulturális értékekkel büszkélkedhet,
mint Üröm. Ezek egyike a Kishegy (más néven
Kisdomb) amirôl e cikkben megint szeretnénk
beszélni, annál is inkább, mert az elmúlt néhány év
során sok uj család költözött Ürömre és azok nagy
része semmit sem tud róla.
A falu kellôs közepén található Kishegy területe
5,5 ha. Északról a Csókavár utca felsô szakasza,
nyugatról a Csillaghegyi utca, keletrôl a Péterhegyi utca
meghosszabítása határolja. Védetté nyilvánítása 1977ben történt.

Értékét az itt elôforduló ritka növények és a kialakult
lejtôs sztyepp növénytársulás képezi, melyek az
országnak csak néhány pontján találhatóak. Tájképi
értékét zavartalan, természetes állapota adja. Területérôl
gyönyörû panoráma nyílik a környezô hegyekre. Ez a falu
közepén levô zöldterület kellemes sétáló hely felnôtteknek
és gyerekeknek. A közelben és a körülötte levô ingatlanok
értékét minimum 5-1o%-kkal növeli.

A rendszerváltás után a terület magánkézbe került és a
tulajdonosok „természetesen” ezt is próbálták beépíteni.
Már a parcellázási terv is elkészült. Azonban a lakosság és
az Ürömiek Baráti Társasága (ÜBT) erôteljes tiltakozására
a faluvezetés még 2ooo elôtt a Kishegyet eredeti
természetvédelmi területként megerôsítette. Ezt a döntést
a 2ooo utáni faluvezetés is elfogadta és megerôsítette.
Szeretnénk minden ürömi lakosban tudatosítani, hogy
a Kishegy a mi értékünk. Vigyáznunk kell rá!
Sajnálatos módon a környék egyes lakói úgy vélik,
ami közös – az senkié, azt nem szükséges óvni, sôt lehet
azt szennyezni is. A Csókavár utcai házak mögött az
egyik háztulajdonos a háztartási hulladékát rakja le a
Kishegyen. Vannak (sajnos nem egyrôl vagy kettôrôl van
szó) akik lemetszett faágakat, levágott füvet, egyéb kerti
hulladékot visznek ki a területre.
Tisztelt Lakótársaink! A faluvezetés részérôl biztosított a
zöld és a háztartási hulladék rendszeres elszállítása. Kérjük
vegyék igénybe ezt a szolgáltatást és ne szennyezzék a
környezetüket! Egyébként a környezetszennyezést büntetik.
A külterületen való szemétlerakásért járó pénzbüntetés
összege 1oo eFt-ig terjed, ha ez természetvédelmi területen
történik, 15o eFt-ig.
Ürömiek Baráti Társasága
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Március 15-érôl

Magyarországnak a meghódolás és az önvédelmi
harc között. A kormány helyét Kossuth vezetésével az
Országos Honvédelmi Bizottmány vette át.

162 évvel ezelôtt 1848. március 15-e reményt
1849 elején Windisch-Graetz herceg a császári sereg
hozott, reményt, amely a hétköznapi élet részévé élén elfoglalta a fôvárost, és azt hitte, hogy végképp
válhatott. Reményt a szabadságra és ezzel legyôzte a magyar forradalmat. Az osztrák kormány
egyidejûleg új korszak kezdetére.
kiadta 1849. március 4-én az olmützi manifesztumot,
Európát eltérô fejlettségi szintû
zónák
összessége
jellemezte
történelme során. Polgári jellegû
átalakulása hosszú történelmi folyamat
eredménye volt, amelyet rendszerint
forradalmak és háborús konfliktusok
kísértek. Az 1815 óta fennálló európai
hatalmi rendszer – amely Metternich
kancellár nevével fémjelezhetô –
válságba jutott. A harmincas évek
közepét követôen kialakult egy nemesi
vezetésû reform mozgalom. Egyre
több kiváltságos ismerte fel a régi rend
tarthatatlanságát, káros és veszélyes
voltát, illetve, hogy a nyugati országok
példáit követve át kell térni a polgári
berendezkedésre,
érdekegyeztetés
útján valódi nemzetet kell teremteni.
A Habsburg-hatalomnak alárendelt
Magyarországon csak akkor kezdôdLaboda Gábor polgármester és a civil szervezetek koszorút helyeztek el Kossuth Lajos emléktáblájánál
hetett meg a változás, amikor 1848.
februárjában a francia forradalom és az
általa kiváltott nemzetközi forradalmi láncreakció napok amely Magyarországot a koronatartományok egyikeként
alatt megrendítette Európa fennálló hatalmi rendszerét.
osztotta be a Monarchia új szervezetébe.
Magyarországon a fordulat két ütemben és két politikai
központban ment végbe. Az egyik a pozsonyi rendi
országgyûlés volt, ahol március 3-án a francia forradalom
hírére az ellenzék vezére, Kossuth Lajos tette meg felirati
javaslatát. Ebben részint alkotmányt követelt – Ausztriának
is, nagy lökést adva a bécsi forradalomnak -, másrészt
a már elfogadott reformok azonnali végrehajtását kérte.
A bécsi forradalom hatására a feliratot átértelmezték,
kiegészítették. Pesten az ifjú radikálisok március 15-én
a nevezetes 12 pont kihirdetése útján forradalmi úton
fogadtatták el új programjukat.

Ekkor következett a tavaszi hadjárat csodája,
amelynek során az egykori fôhadnagyok az osztrák
határig kergették vissza valamikori tábornokaikat.
Majd Kossuth a manifesztumra válaszul április 14-én
kimondta Debrecenben a Habsburg-ház trónfosztását,
és ennek értelmében megszületett április 19-én a nemzet
szabadságvágyát kifejtô Függetlenségi Nyilatkozat.

1848 áprilisában szentesített új törvények jelezték,
hogy Magyarország a forradalom eredményeként átlépett
a döntô határvonalon, Batthyány Lajos vezetésével
megszületett az elsô felelôs magyar kormány.
1848 szeptemberére a nemzetközi erôviszonyok
újabb módosulása következtében választani kellet

„Tehát ébredjetek fel ó népei is, nemzetei is a szabad
és keresztyén Európának! Mindnyájan, akik a Megváltó
tana szerint a humanitásnak hódoltok. Mindnyájan, kik a
szabadságnak lélekkel, s ha kell, párolgó vérrel áldoztok.
Mindnyájan, kik az emberek és nemzetek fejlôdésében
az isteni jogszerûséget imádjátok. Mi nem vagyunk
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Kossuth Lajos Szemere Bertalannal a következô
sorokkal fordult „Európa népeihez!”
(1849. június 28.)
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utolsók a sorban; a vihar, mellyet nem tartóztattok
fel, elsodor titeket is. A bosszúálló Isten megtorolja
a jogtalanságot és igazságtalanságot harmad- és
negyediziglen, mindazokban, kik ezt elkövették,
mindazokban, kik elkövetni engedték, mert arra valók a
jók, szabadok, mint az emberek, mind a népek között,
hogy egyetértsenek, a rosszak, zsarnokok pedig, hogy
meghasonljanak.

1849-re a magyar politikának szûkebb
lett a mozgástere, hiszen a forradalmak
elapadtak, elbuktak. A nagyhatalmak a
Habsburg Monarchia fenntartása mellett
és a forradalom ellen foglaltak állást.
És ’49 augusztus 13-án vége szakadt a
csodának. Világosnál a magyar csapatok
leteszik a fegyvert az orosz egységek
parancsnoka elôtt, ezzel is fricskát mutatva
a császári haderônek.
A fegyverletételt követôen Ferenc
József felfüggeszti a magyar alkotmányt
és megkezdôdik egy az országban soha
nem látott ellenforradalmi terror.
A terror és az elnyomás évei sok
mindent megpróbáltak eltörölni azon
vívmányok közül, amelyet a forradalom és
szabadságharc zászlajára tûztek, azonban
egyet bizton nem tudtak eltüntetni és ezt
Kossuth Lajos manchester-i beszédében, 1859-ben a
következô képen fogalmazta meg:

Ébredjetek fel ó népei s nemzetei Európának.
Magyarország terén Európa szabadsága döntetik el.
…Mert mi küzdünk utolsó csepp vérig, hogy e föld
vagy választott tartománya legyen a vérrel vivott szent
szabadságnak, vagy örökké kárhozatos emléke annak,
mint bírnak szövetkezni a zsarnokok, s mint tudják
a szabad népek és nemzetek egymást gyalázatosan
elhagyni.”

„A nemzeti függetlenség nem oly
jelige, mely ha egyszer zászlóra íratott,
onnan egykönnyen letörölhetô. Vannak
szellemek, melyek nehezen tûnnek el, ha
egyszer felidéztettek.”
162 évvel a forradalom kitörése után
hajtsunk fejet közösen azok elôtt, akik
életüket adták szabadságért, hazáért.
Vidákovits Tibor
Önkormányzati képviselô
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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
MEGÚJULT!
VÍZ- GÁZ-SZERELVÉNY ÉS
VILLANYszaküzlet
ÜRÖM, ÜRÖMI út 33.
Ha Önnek fontos az ideje, ne menjen messzebbre!
Megújult és kibôvült termékpalettával várjuk Önöket!
Nekünk fontos, hogy amit ma megvásárol évek múlva is örömét
lelje benne. Minôségi terméket reális áron!

Vevôink mondják:

„Milyen kár, hogy csak most tudtam meg, hogy itt vannak,
eddig rengeteg idôt töltöttem el a termékek beszerzésével,
ráadásul még drágábban is vettem meg!”

Ízelítôül termékeinkbôl:

- csaptelepek (Mofém, Kludi, Hansgrohe, Zucchetthi, Concept)
- szaniterek (Alföldi, Keramag, Laufen, Jika, Roca stb)
- zuhanykabinok, fürdôszoba szekrények, zuhanytálcák, kádak
- szivattyú (Wilo, Grundfos, ABS, Gardena stb)
- gáz készülékek szinte teljes paletta
- vegyestüzelésû kazánok, füstcsövek
- szerelvények (légtelenítô, biztonsági szelep, téli elzáró, kerti csap)
- elektromos vízmelegítô alkatrészek,
- horgany, réz idomok csövek, ötrétegû idomok csövek
- pvc, kg-pvc, szennyvíz csatorna csövek, idomok
- csavarok, dûbelek, bilincsek, szigetelés
- radiátorok, szelepek,
- villanyszereléshez: Vezeték, kapcsolók, dugalj, izzók, dobozok,
kismegszakítók, relék, gégecsövek,
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Email: postmaster@uromibolt.t-online.hu
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