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Tisztelt Lakótársaim!
Az elôzô lapszámban tájékoztatást adtam a
május hónapig elkészült beruházásokról, illetve
a folyamatban levô beruházásainkról. Az eltelt
idôszakban a megkezdett munkákat illetôen – a
kedvezôtlen idôjárás ellenére is – a kivitelezôk
komoly erôfeszítéseket tettek, a munkák nem
stagnáltak, hanem a kívánt ütemben folytak. Így
kerülhetett sor például a Rókahegyi játszótér
munkálatainak befejezésére.

Laboda Gábor polgármester és Lengyel Kalatin alpolgármester kis ünnepség
keretében átadja a játszóteret

A Képviselô-testület májusi ülésén döntött még
további beruházásokról, amelyek kivitelezési munkái
szintén folynak.
Sorrendben tehát most a következôkrôl tudok számot
adni.

� Péterhegyi játszótér
A kivitelezési munkák határidôre befejezôdtek.
Az új létesítmény 1450 m2-es területen épült meg,
a játszótéri berendezések megfelelnek a szigorú
minôsítési elôírásoknak. A játszótér közelében húzódó,
nagy forgalmat lebonyolító Rókahegyi úttól dupla korlát
kiépítése nyújt védelmet a gyermekek és az ôket kísérô
felnôttek számára. Az ünnepélyes átadásra június 17.én került sor. Az átadásra került játszótér Üröm egyik
legszebb helyén fekszik, jó kilátással, zöldövezet
veszi körül. Megvilágítására eredetileg hagyományos
világítótestek voltak tervezve, de a játszótér építési
munkáinak kivitelezôje ajándékba egy szélerômûvesnapkollektoros led lámpás világítótestet szereltetett
fel. E korszerû világítótest elônye, hogy mûködtetése
során nem keletkezik energiaköltség, mivel nappal
egy akkumulátorba gyûjti az energiát, és este ennek az

A gyerekek azonnal „birtokba veszik” az új játszóteret

energiának a felhasználásával nyújt olyan megvilágítást,
hogy belátható lesz a játszótér területe.
Külön hangsúlyoznám talán a legfontosabb
jelentôségét, amit abban látok, hogy a játszóteret
látogató gyermekeinket környezettudatosságra neveli.
Hiszen a gyermekeknek érdekes ez a nem megszokott
formájú létesítmény, és ilyenkor kérdezni szokták
szüleiket. A szülônek, felnôttnek válaszában lehetôsége
nyílik arra, hogy részletesen elmagyarázza, hogy a nap
és a szél energiája, hogyan kerül hasznosításra ennél
a létesítménynél. Ezúttal is köszönetemet fejezem ki,
adományozónknak, Németh Csaba úrnak. A jelenleg
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átadásra került Péterhegyi játszótér a harmadik játszótere
Ürömnek, melyet az elmúlt öt évben létesítettünk. Úgy
gondolom, hogy országosan is ezzel Üröm az egyik
legkedvezôbb játszótéri ellátottságú települések közé
került. Ennek a létesítménynek az átadásával egy
régi igényt elégített ki az önkormányzat, elsôsorban a
Rókahegyi és Péterhegyi településrészen lakók felé.

� Jelzôlámpás csomópont
Korábban már jeleztem, hogy az iskola szülôi munkaközössége szóban, majd írásban is kezdeményezte felénk
még 2009. évben, hogy a gyermekekre és felnôttekre egyaránt veszélyes közlekedési csomópont biztonságossá
tételét oldja meg az önkormányzat. Ez megtörtént június 30.-a volt a szerzôdéses határidô, de ezt megelôzôen
már a forgalomba helyezése is megtörtént a posta és a
takarékszövetkezett elôtt elhelyezett jelzôlámpás csomópontnak. Ezzel a létesítménnyel biztonságosabbá
vált egy, a gyalogos közlekedôkre, a közintézményeinket
megközelítô gyermekek és felnôttek számára egyaránt
korábban igen veszélyes csomópont.

� Rókahegyi járda
Az Ürömi Tükör elôzôszámában tájékoztatómban
jeleztem, hogy befejezéséhez közeledik a Rókahegyen
a temetô kapujától a kis közértig terjedôen 550 fm-en a
gyalogos járda kiépítési munkái. A járda azóta elkészült,
a kisebb hiánypótlások is megtörténtek. Mindenképpen a
jelenlegi állapot biztonságosabbá tette a korábbi, sokszor
életveszélyes szituációkat teremtô gyalogos közlekedési
feltételeket. Azonban van még tennivaló a temetônél a
le- és feljáróhoz egy korlát felszerelése szükséges. Erre a
munkálatra hamarosan sor kerül.

Rókahegyi járda

� Óvoda melletti parkoló bôvítése
A Fô utcai óvoda bôvítésével egy komoly nagy létszámú
intézménnyé vált, így a vele szemben kiépített parkolók,
valamint a Római Katolikus templom mellett kiépített
parkolók - figyelemmel arra, hogy az intézményben a
gyermekeket a szülôk általában egy idôpontban hozzák,
illetve viszik- nem minden esetben biztosította a parkolási
lehetôséget. A parkolási lehetôségek száma kevésnek

Forgalmi lámpa a Templom téren

Az eddigi tapasztalatok alapján úgy látjuk, hogy a
hét végére nem szükséges a piros, sárga, zöld jelzés
mûködtetése, miután a csomópontot érintô forgalom ezt
nem indokolja. Ezért intézkedtem a közútkezelô felé, hogy
minden hétvégén péntek 18 órától hétfô reggel 6 óráig
sárga villogóra legyenek a lámpák átállítva. Tisztában
vagyok azzal, hogy vannak olyan vélemények is, melyek a
nem tetszésüket fejezik ki a csomópont kiépítését illetôen.
Az eddigi tapasztalatok azonban azt mutatják, hogy
miután elsôsorban gyermekintézmények megközelítésérôl
van szó, egy nagy baleseti kockázattal járó csomópont
biztonságossá tétele történt meg, így mindenképen jó és
idôszerû döntés volt a jelzôlámpák felszerelése, az iskola
szülôi munkaközösség tagjainak kezdeményezésére.

Óvoda elôtti parkoló és tûzcsap építése
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bizonyult. A képviselô-testület már korábban döntött az
óvoda mellett parkolók bôvítésérôl, illetve kialakításáról.
A mostani bôvítéssel, tehát ezt a korábbi határozatot
hajtottuk végre. Az újonnan kialakított parkolók száma hét.
Ez a bôvítés minden bizonnyal nem fogja teljes mértékben
megoldani a zavartalan parkolást, de a jelenlegi helyzeten
javítani fog.

csúszott. A vele szemközti oldal 2005. évben a Fô térrel
együtt épült ki. A jelenlegi szakasz kiépítése a kínai
üzlettôl a Fô utca 113-as számig tart. Ez a szakasz több
mint fél kilométert tesz ki, mely viacolor burkolatot kap. A

� Kossuth Lajos utcai tagóvoda
Az
április/májusi
beiratkozások
tényadatai
egyértelmûvé tették a fenntartó számára, hogy a 9
csoport ellenére az óvoda nem tudja fogadni 100%ban a beíratott gyermekeket. Miután a Kossuth Lajos
utcai épület tartalékóvodaként lett fenntartva, ezért a
Képviselô-testület rendkívüli ülés keretében döntött
a Kossuth Lajos utcai épület felújítási munkálatainak
indításáról. A legkedvezôbb ajánlatot adó vállalkozó
a munkálatokat megkezdte, várhatóan a július 31.-i

Fô utcai járda építése

beruházás befejezési határideje június vége, július eleje,
tehát még egy két hétig az ingatlanok megközelítése
bizonyos kellemetlenséggel fog járni, amiért ezúton is
szíves megértését és türelmét kérem az ott lakóknak.

� Bölcsôde
Úgy gondolom, hogy aki a Petôfi Sándor utcában
járt, vagy jár megtapasztalhatja, hogy jelenleg igen
intenzíven folynak a bölcsôde kivitelezési munkái.

Tagóvoda tetôjavítás

szerzôdéses határidônél jóval elôbb június vége, július
elejére a munkálatok befejezôdnek. A felújítás során,
teljes felújítást kap a tetô, sor kerül belsô munkálatok
elvégzésére, a külsô homlokzat rendbetételére, valamint
az udvar parkosítására. Az építés során a kivitelezônek
meg kell tartani az épület manzárd tetôs stílusát. A
tagóvoda berendezése az ôszi nyitásra megtörténik és
így az intézmény fogadni tudja a gyermekeket. Sajnos
a tényekhez hozzá tartozik, hogy ennek az épületnek a
beállításával sem tudtuk teljes mértékig kielégíteni a
beíratott óvodás korú gyermekek felvételét.

� Fô utcai járda
Valószínûleg sokan emlékeznek még arra, hogy 2003.
évben a Fô utca átellenes oldalán járdát kellett építeni,
miután az 1960-as években a sütôi mészkôbôl épített
járdán a közlekedés szinte életveszélyes volt, annyira
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Megkezdôdött a bölcsôde építése

A kivitelezô –figyelemmel az idôjárási viszonyokraminden kedvezô napot kihasznál, így a hétvégéket és az
ünnepnapokat is. Jelenleg állnak a falak és a födém is
fenn van. Ezt követôen a tetô építésére kerül sor. Ezt
követik a szakipari munkák, melyek minden bizonnyal
idôigényesebbek lesznek. A polgármesteri hivatal
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mindent megtesz azért, hogy az intézmény mûködéséhez
szükséges közmûveket biztosítsa. A szolgáltatók
felé az intézkedések megtörténtek, a közmûigények
benyújtását illetôen. Az intézmény leendô vezetôjének
kiválasztására is sor került a Képviselô-testület júniusi
testületi ülésén. A megbízatás 2010. július. 20-tól szól
5 éves idôtartamra. Ez azt jelenti, hogy az új vezetô már
közre tud mûködni a dolgozók kiválasztásában, illetve
a szükséges berendezések és eszközök beszerzésében,
nem utolsó sorban pedig az új intézmény alapításának
igen bonyolult adminisztratív teendôiben, illetve a
beíratott bölcsôdés korú gyermekek felvételében.
Ismételten jelzem, hogy az értesítôben közölt idôpontot
tartani kívánjuk, tehát azt, hogy a tényleges felvételrôl
illetve az intézmény megnyitásáról lehetôleg július 31.-ig
az érintett szülôket írásban értesítjük.

� Dózsa György utca 18.
Jeleztem már Lakótársaim felé, hogy a Dózsa György
út 18 szám alatti volt könyvtár épületének felújítását tervezi
az önkormányzat. Ezúton örömmel adhatok számot arról,
hogy a felújítási munkálatok rövidesen megkezdôdnek.
A közbeszerzési eljárás befejezôdött, a nyertes pályázó
kiválasztása megtörtént, a vállalkozói szerzôdés aláírásra

Sadovén készül a játszótér

� Sadove településrészen játszótér építése
A településrész lakói írásban kezdeményezték a
képviselô-testület felé, hogy részben önkormányzati
támogatással, valamint a lakók összefogásával kerüljön
sor egy játszótér kialakítására. A képviselô-testület
felkarolta a kezdeményezést, kijelölte a játszótér helyét,
és döntött arról, hogy a játszótér berendezését, tehát
a játékeszközök beszerzését anyagilag támogatja. A
kivitelezési munkálatok jelenleg folynak, július hónapra
várható a befejezés. Ez a játszótér kisebb lesz, mint a már
átadásra került három játszótér, így kevesebb játszóelem
lesz elhelyezve.

Tisztelt Lakótársaim!

Dózsa György út 18. épülete

került. A korábban jelzett várható befejezési határidô tehát
az ôszi hónapokra tehetô. A megújult épületben kapnak
helyet a civil szervezetek, valamit az ifjúsági szervezetek
is. Az épület külsô homlokzata a jelenlegi stílusát
megtartva lesz felújítva. Ezzel a régi településrészen egy
értékes épületet tudunk átmenteni az utókor számára.
Úgy gondolom az épület hasznossága mellett ez sem
elhanyagolható szempont és az sem, hogy a fôút vonalán
elhelyezkedô, jelenleg esztétikailag irritáló épült megújul.

Úgy gondolom, hogy az év elején elôrevetített feladatok
végrehajtása a tervezettnek megfelelôen és jó ütemben
halad. Mindezek mellett az önkormányzat igyekszik a
lakosság által kezdeményezett kisebb beruházásokat is
felkarolni és anyagi lehetôségeinek függvényében azokat
megvalósítani. Ilyen plusz feladatként említem az óvoda
melletti parkoló bôvítését, a Fô utcai, Rókahegyi út melletti
járdaépítéseket, a Sadove településrészen lévô játszóteret,
a Kárókatona utca 8.-10. forgalom elôl elzárt terület, illetve
a kôbabák kihelyezését. Mindezek mellett természetesen
folynak a nagy beruházások és a tervezett ütemezésnek
megfelelôen kerül sor a már elkészült létesítmények
átadására is. Ilyenek például az útépítések, járdaépítések,
játszótér építése. Folyó beruházásaink között a befejezési
határidôt tekintve egyedül a bölcsôdénél lehet némi
határidô eltolódás.
Üröm, 2010. június hó

Június

Laboda Gábor
Polgármester
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József nádor Nap
2010. június 15.
Intézményünk ebben az évben ünnepelte meg 10.
évfordulóját annak, hogy felvette Habsburg József
Antal nevét. 2000 februárjában adományozó levélben
adta Habsburg-Lotharingiai Mihály hozzájárulását
ahhoz, hogy az újonnan megépült általános iskolánk
büszkén viselhesse József nádor nevét.

Habsburg-Lotharingiai Mihály fôherceg úr koszorút helyez el József nádor
szobránál

E nagy esemény méltó megünneplésére már a tanév
elején lázasan készültünk, melyet május 21-én tartottunk
meg.
Kora
délelôtt
gyermekeink
ünnepi
ruhában,
fegyelmezetten várták a nagy eseményre meghívott
vendégeket, köztük Habsburg-Lotharingiai Mihály
fôherceg urat, aki névadónk egyenes ágú leszármazottja,
a Németországból hazalátogató ürömi sváb kitelepítettek
25 fôs csoportját, az ürömi Alexandra
Pavlovna
kápolnában tevékenykedô Dmitrij Cvetkov atyát, Üröm
község polgármesterét Laboda Gábor urat – aki a
rendezvény megszervezésében anyagilag támogatta
intézményünket - és az alpolgármesterek társaságában

Tóthné Török Mária igazgató ünnepi beszéde

Az ünnepség díszvendégei: (balról jobbra)
Laboda Gábor polgármester, Habsburg-Lotharingiai Mihály fôherceg, Andreas, Nick úr, a sváb delegációja vezetôje, Dmitrij Cvetkov atya, Maklári István úr az orosz
ortodox egyház képviseletében, Sári Sarolta tanárnô, Üröm díszpolgára
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megjelent díszpolgárokat, valamint a civil szervezetek
képviselôit.
Az iskola udvarán található József nádor szobor
megkoszorúzása és egy rövid „lufis” tánc elôadása
után a meghívott vendégeink megtekintették az iskola
aulájában felállított képkiállítást, ahol nagy lelkesedéssel
fedezték fel a régi diákok, tanárok között ismerôseiket,
osztálytársaikat és fiatalabb énjüket.
A délután kezdôdô évrôl évre megrendezett József
Nádor Futóverseny lelkes szurkolója lett a Fôherceg úr,
aki gyermekszeretetével nagyon sok kisdiákot elvarázsolt,

és az évfolyamonként kikiáltott gyôztes tanulók örömmel
vehették át a megérdemelt vándorkupát személyesen az
ô kezébôl.
A nap csúcspontja a délután 6 órakor kezdôdô
gála mûsor volt, ahol tanulóink egy rövid elôadásban
bemutatkozhattak kedves vendégeinknek, magyar és
német nyelvû elôadásaikkal, tánccal és énekekkel nagy
tetszést aratva az összegyûlt publikum elôtt. A tanév során
kiválóan teljesítô diákjaink József nádor-díszoklevelet
vehettek át a Fôherceg úrtól.
A gála befejeztével öreg diákok találkozóját
szerveztünk, ahol sok régi barát gyûlt össze emlékezve

Laboda Gábor polgármester és Tóthné Török Mária igazgató koszorút
helyeznek el József nádor szobránál

Az iskola növendékei „lufis” táncot mutatnak be

A vendégek az iskolában - erre az alkalomra készített - tablóknál nézelôdnek

Június
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a régi szép idôkre. Színvonalas és gazdag programunk
a Budapesti Szimfonikus Zenekar kiváló koncertjével ért
véget.
Nevelôtársaim nevében is méltán kijelenthetem, hogy
sikeres, élményekben gazdag programmal járulhattunk
hozzá nem csak iskolánk, hanem a község megítélésének
javításához. Hitvallásunkhoz tartozik, hogy az iskola a
település lelke, amelyet a lakosság megtartó erejének és
a szellemi és kulturális élet egyik alapmûhelyének tartunk.
Tóthné Török Mária
igazgató

Habsburg-Lotharingiai Mihály fôherceg úr, Tóthné Török Mária igazgató és Nyáry Krisztián igazgató-h. és a dijazott gyerekek
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A verseny

Habsburg-Lotharingiai Mihály fôherceg úr átadja az okleveleket és a
jutalomkönyveket a gyerekeknek
A gyôztesek

A tanárok mûsora

Gyerekek elôadása

Június
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Ballagás
„Emlékszel-e még, amikor együtt néztünk az égre?”
(Mericske Zoltán: Suli-buli)

Búcsúztak iskolájuktól június 11-én a végzôsök.
A vendégek, az iskola tanulói, a tanítók és tanárok
pedig csodálkozva nézték: ezek lennének azok a
„hölgyek” és „urak”, akik nap, mint nap itt koptatták a padokat és a lépcsôket?
Szép ruhában, kicsinosítva, az ünnep pillanatától kicsit megszeppenve, szégyellôs mosollyal az
arcukon olyan furcsa nézni ôket…
De megnôttek!
Megnôttek és talán fel is nônek hamarosan.
Az, hogy tudásuk legjavát nyújthassák majd az életükben, fontos lépcsôfok volt a „suli”.
Egyelôre még az egyetlen, ahol okosodtak, formálódott
személyiségük. Ahol nevettek és olykor sírtak. Még egyetlen, de hamarosan új iskola, újabb élmények, barátságok,
leckék és kirándulások várják ôket. Nem lesz könnyû, de a
tarisznyát megtöltötték. Megtöltötték az ürömi iskolában,
reméljük az útravaló gazdag és hasznos lesz!
A nyolcadikosok osztályfônökükkel, Horváth Ildikó nénivel végigsétáltak az iskola termein és folyosóin, majd
megkezdôdött az ünnepség.
A hetedikesek lázasan készültek már napokkal ezelôtt,
hogy mûsorral kedveskedhessenek búcsúzó társaiknak.
Azt hiszem sikerült mosolyt csalni az arcukra, hisz a sok
régi kép, amiket vetítettek és dalok egyvelege mindenkiben szép emlékeket idézett.

egybegyûltet. A Fôherceg úr minden jeles iskolai eseményt szívesen látogat meg. Most is így történt, s tôle vehette át Tero-pop Andrea a József Nádor-díjat, amit példamutató közösségi munkájáért olyan diák kap évrôl évre,
akit igazán minden tanuló elé példaként állíthat az iskola.
Laboda Gábor polgármester úr köszöntôje után sor
került a hagyományos BONUM díj átadására, melyet Bea
Boglárka – kitûnô tanulmányi eredményéért -, Kószó
Hanna – jó tanulmányi munkájáért, jó magatartásáért
és közösségi munkájáért -, Pere Kornélia – közösségi
munkájáért és jó tanulmányi eredményéért kapott az idén.
Az összes elköszönô diák megkapta az önkormányzat
emlékérmét.

A 2009-2010-es év végzôs diákjai:
Angalét László		
Bea Boglárka		
Csorba Alexandra		
Hostya Alexandra		
Pere Kornália		
Tero-pop Andrea		

Kellemes nyaralást kíván a régi iskolátok, az új
tanévben pedig mindannyitokat szívesen látunk viszont!
Tóthné Török Mária
igazgató

A hetedikesek után Habsburg-Lotharingiai Mihály fôherceg úr köszöntötte a diákokat és minden

A végzôs nyolcadikosok
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Angalét Zsolt
Bergmann Dániel
Diriczi Róbert
Kószó Hanna
Sallai Bence
Török Patrik

A hetedikesek búcsúztatója

Június

Ürömi Tükör
Ballagás

Kedves Búcsúzó Nyolcadikosok!
Összetartó, jó közösséggé formálódott osztályotokat mindenki megszerette. Nehéz szívvel gondolunk
arra, hogy szeptembertôl nem bolondoztok a folyosókon, nem csattognak a tech deckek minden szünetben
a porta mögötti kis teremben.
Tóthné Török Mária igazgató köszöntôje (Nyáry Krisztián igazgató-h., Bakos
Zsolt atya, Habsburg-Lotharingiai Mihály fôherceg, Laboda Gábor polgármester,
Dmitrij Cvetkov atya és Maklári István úr, Wéber Géza alpolgármester)

Elégedetten nyugtázzuk azonban, hogy mindannyian
abba a középiskolába nyertetek felvételt, ahol tovább
tanulni szerettetek volna. Maradjatok meg mindig ilyen
kedves, vagány, vidám fiataloknak!
Sok sikert, jó tanulást és szép élményeket kívánunk
mind középiskolás, mind felnôtt éveitekre!
Üdvözlettel:
osztályfônökötök:
Ildikó néni

Habsburg-Lotharingiai Mihály fôherceg úr átadja a József nádor-díjat
Tero-pop Andreának

Ünnepélyes zászlóátadás

Laboda Gábor polgármester átadja a BONUM-díjakat: Bea Boglárka, Kószó Hanna és Pere Kornélia részére, valamint minden ballagó nyolcadikosnak egy emlékérmet

Június
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Idôsek Klubja hírei
2010 május 22-én immár második alkalommal
láttuk vendégül intézményünkben az 1946-ban kitelepített svábokat.
Délután 14 órára vártuk kávéval, süteménnyel a 25
fôs csoportot. Majd ellátogattunk az Alexandra Pavlovna
kápolnába, ahol idegenvezetôvel, németnyelvû tolmácsolással (amit Rákócziné Sasvári Mónikának köszönhetünk)
ismerhették meg vendégeink a cárlány élettörténetét és a
kápolna történetét napjainkig. Ott felidézték és elmesélték a kápolnával kapcsolatos 1930-as évek végén történt
gyermekkori élményeiket. Vendégeinknek ajándékoztunk
egy németnyelvû írásos tájékoztatót a kápolnáról. Majd
a délután további részében a Hagyományôrzô Egyesület
és az Ürömi Öröm Néptáncmûhely Nagycsillag csoport
mûsorában gyönyörködhettek. A jó szórakozáshoz a zenét Tagscherer János harmonikus biztosította.
A jó hangulatot az esôs idô sem tette borússá. Az ürömi boroktól és a szeretetteljes fogadtatástól vidáman énekeltek és táncoltak a vendégeink. Ezúton is köszönjük a
fellépô táncosoknak, szereplôknek és közremûködôknek
az örömteli perceket, a Nosztalgia csoportnak és
Hagyományôrzô Egyesületnek a finom süteményeket, és
az ürömi boros- gazdáknak, Huszti Gábornak és Szilvási
Károlynak, hogy boraikkal hozzájárultak a gazdagabb
vendéglátáshoz.
Számunkra öröm volt nézni, ahogy felüdültek és táncra
perdültek az Idôsek Klubjában vendégeink.
Szemerei Mihályné

Vendégek látogatást tesznek a kápolnában
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Nosztalgia Csoport mûsora és Sásdi Ernô költô köszöntôje

Június

Ürömi Tükör
ÖNO

Ürömi Öröm néptánccsoport és a Nosztalgia Klub mûsora

9

A vendégek „meglepetés” éneke

Tájékoztató
2010. április 11-i szavazás eredményeként a 10-es választókörzet
országgyûlési képviselôje újra Gulyás
Dénes lett 56,55%-os eredménnyel.
Elérhetôsége: gulyas.denes@fidesz.hu
Honlapja: www.gulyasdenes.hu

Június

13

Ürömi Tükör
ÖNO

Anyák-napi
ünnepély

Hegely Ágnesnek , Kis Gyulának és az óvó néniknek
Nagyházi Zoltánné Riának, Szôke Istvánné Ildikónak,
Arany Jánosné Margitkának a munkáját.
Szemerei Mihályné

Az ünnepek közül talán a legkedvesebb legdrágább ünnep az anyák napja.
Ez az ünnep nagyon régi már az ókori Görögországban
is tartottak ünnepségeket az anyák tiszteletére. Akkoriban
az istenek anyjának, Rheának adóztak tisztelettel. A philadelphiai Anna Jarvis nevéhez fûzôdik az anyák napjának hivatalos ünneppé tétele. 1914-ben lett az Egyesült
Államokban nemzeti ünnep, ott május második napján
köszöntik az édesanyákat. Magyarországon az ünnepet
a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt honosította meg, májusi Mária tisztelet hagyományával összekapcsolva. Az
elsô anyák-napi köszöntést 1925 szervezték meg, majd
késôbb, egy minisztériumi rendelet hivatalos iskola ünnepélyekké sorolta ezt a napot és május elsô vasárnapja lett
az édesanyák napja.

Óvodások mûsora

Az Idôsek Klubjában május 6.-án tartottuk az anyák
napját. A nagymamák örömmel készülôdtek, és izgatottan
várták az óvodások és iskolások mûsorát. Az ünnepélyt
a Polgármester úr ünnepi beszéddel nyitotta meg és egy
szál virággal köszöntötte az anyukákat, nagymamákat A
gyermekek kedves kis mûsorral, ajándékkal köszöntötték
a község nagymamáit, dédnagymamáit. Bár egy nap kevés hogy megköszönjük az anyáknak, nagymamáknak a
fáradozásait értünk, de mindent megteszünk azért, hogy
legalább ez a nap legyen olyan, hogy érezzék szeretetünket, és azt hogy mennyire fontosak is nekünk.
Ezúton is megköszönjük a gyerekek színvonalas szép
mûsorát és az ôket felkészítô pedagógusoknak Pestiné

Értesítés az intézmény
nyári szüneti bezárásáról
Az Idôsek Klubja
2010. július 12-tôl augusztus 15-ig zárva tart.

Nyitás: 2010. augusztus 16-án
A Házi Segítségnyújtó Szolgálat folyamatosan
mûködik, a gondozást igénylôknek az ellátást
biztosítjuk.
Laboda Gábor polgármester virággal köszöntötte az idôseket. A képen Bozsó
Jánosné.
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Események az
óvodában
Az idén is megrendezésre került, a már hagyományossá vált Napraforgó Nap, május 29-én. Az
idôjárás kegyes volt hozzánk, szép napsütéses
idôben tölthettük el ezt a szülônek, gyermeknek
egyaránt kellemes délelôttöt.
Napraforgó Nap az Óvodában

munkáját. A ballagási mûsor után visszasétáltunk óvodánkba, és minden csoport ballagói elköszönhettek az
óvónéniktôl, dadus néniktôl. Majd a gyerekek, mint minden évben most is megkapták az óvónénik és dajka nénik által készített finomságokkal megtöltött „Schultüte”-t.
Ezután a büfében mindenki kedve szerint ehetett, ihatott
felnôtt és gyerek egyaránt. Akinek kedve volt barkácsolhatott. Reméljük maradandó élménnyel gazdagodtak a
gyerekek és a szülôk egyaránt.

A szülôk összefogásának, szervezésének köszönhetôen olajozottan zajlottak az elôkészületek. Nagy sikere
volt a büfének, a sült krumplinak, az arcfestésnek. Egész
délelôtt zajlottak a focimeccsek. A tombolán rengeteg tárgyat sorsoltak ki, a gyerekek nagy örömére. Színesebbnél-színesebb foglalkozásokkal tölthették el a gyerekek
az idôt: barkácsolhattak, szalvéta-képeket készíthettek,
gyöngyöt fûzhettek, ügyességi-mozgásos játékokban
vehettek részt. A hajfonásnak és a Tündértáncnak a kislányok körében nagy sikere volt. Bemutatkozott még a
bukfenc-kuckó is. Köszönet mindenkinek, aki résztvett
ezen a napon, és ezzel támogatta az óvodánkat. Minden
eddiginél nagyobb bevételre tehetett szert ezáltal az intézményünk. Az 519 955 Ft bevételt hasznos dolgokra
fogjuk költeni, az udvarunkról hiányzó eszközök pótlására
pl.: szerszámos kuckó, trambulin, padok.
Június 4-én, pénteken, az óvodai ballagási
mûsorunk, az idôjárási viszonyok miatt, az iskola tornatermében került megrendezésre. Itt szeretnénk köszönetet mondani az iskola vezetésének, hogy ezt számunkra
lehetôvé tették. A gyerekek izgalommal és sok munkával
készültek erre a nagy napra. A szülôk hol mosolygós, hol
sírós arccal nézték gyermekeiket, és büszkék voltak rájuk. Elismerô szavakkal köszönték meg a pedagógusok

Június 14-én, hétfôn került óvodánkban megrendezésre a VI. Német Nemzetiségi Gyermekdal és Gyermekjáték Fesztivál. A fesztivál elôkészítése pontos, jól
megszervezett munkát igényelt. 16 óvodából, 330 gyermeket fogadtunk, a kísérôk száma 60 volt. El lehet képzelni, hogy mekkora munka volt ilyen sok gyermeket és
felnôttet összehangolni, gondoskodni étkeztetésükrôl,
elhelyezésükrôl és megszervezni kíséretüket a nap folyamán. A mi óvodásaink nyitották meg a fesztivált, nagyon
nagy sikert arattak. A vendégcsoportok a Mûvelôdési Házban léptek fel, majd ezután óvodánkban átöltöztek, majd
barkácsolhattak német nemzetiségi babát, és kedvükre
ehettek-ihattak a konyhás nénik által készített finomságokból. Minden vendégcsoport végigjárta óvodánkat, és
nagyon-nagyon dicsérték. A nálunk vendégeskedô óvodáktól csak elismerô, méltató szavakat kaptunk. Köszönetet mondunk Rábóczki Zsuzsának, hogy a Mûvelôdési
Házat a rendelkezésünkre bocsátotta. Köszönet Szabó
Gyulának és a Községgazdálkodási Csoportnak, hogy
még fáradtan is a Nyári Fesztivál miatt, mégis biztosították
számunkra a berendezést, a hangtechnikát és a világítást.
Úgy érezzük, hogy az óvoda dolgozói mindent megtettek, hogy óvodánk hírnevét öregbítsék.

Június

Ivanov Ildikó
óvodapedagógus
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Rendôrségi hírek

Rendôrségi
tájékoztató
Hamarosan itt a várva várt nyári VAKÁCIÓ, mely a gyermekeknek felhôtlen örömöt okoz, az eddiginél jóval több
szabad idôvel. Végre kedvükre futkározhatnak, biciklizhetnek, elôkerülnek a gördeszkák, rollerek, görkorcsolyák. Ebben az idôszakban még az is kerékpárra ül, akit ez ideig
a szüleik gépkocsival hoztak iskolába, vagy autóbusszal
közelítette meg az oktatási intézményt. Kérjük ebben az
évben is a jármûvezetôket, hogy azokon a helyeken, ahol a
gyermekek jelenlétére fokozottabban számítani lehet – játszóterek, gyermekintézmények, strandok, táborok. lakótelepek stb. – különösen körültekintôen, nagyobb óvatossággal közlekedjenek. A baleseti adatok azt mutatják, hogy
a nyári hónapokban tovább növekszik mind a gyermekek
által okozott, mind az elszenvedett balesetek száma. Mindannyiunk érdeke, hogy a balesetveszélyes helyzeteket
idôben sikerüljön felismerni és elkerülni. Kérjük a szülôket,
hogy hívják fel a gyermekeik figyelmét a nyári szünidô veszélyeire, a gyalogos-, kerékpáros- és utas közlekedés
legfontosabb szabályaira. (pl.: álló jármû mögött áthaladás, körültekintés nélkül az úttestre lépés, stb. veszélyeire)
Ellenôrizzék gyermekük kerékpárjának üzembiztonságát,
elôírásszerû felszereléseinek meglétét, mûködôképességét
(kormány, fék, lámpa, stb.) A szülôi példamutatás a közlekedésben elengedhetetlen a gyermekek helyes közlekedésre neveléséhez, a balesetek elkerüléséhez. A rendôrség
a nyári szünidôben is mindenkinek balesetmentes közlekedést kíván!

ok. Közöttük mind fogyasztók, mind terjesztôk elôfordulnak
és kihallgatásuk során egyre szélesebb körben rajzolódik
ki a fogyasztói, terjesztôi hálózat. További gyanúsításokra,
házkutatásokra számíthatunk még településünkön. Szolgálatunk ellátása során egyre több alkalommal intézkedünk unatkozó, céltalanul bolyongó fiatalok társaságával,
aki az Óvoda közben, parkokban unalmukban azok berendezéseit megrongálják és többek között itt is felüti a fejét
a különbözô kábítószerek használata. Ezen fiatalok között
sajnos általános iskolai tanulók is elôfordulnak. Kérem a
szülôket, hogy napközben többször ellenôrizzék gyermekeiket, kérjék számon, hogy hol, kivel barátkoznak.

Munkánk során mi is részt vettünk a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében pusztító árvíz elleni védekezésben, illetve az azt követô, fosztogatásokat megelôzô
járôrszolgálatok ellátásában.

Településünkön az év kezdetétôl csökkent a vagyon
elleni bûncselekmények száma, a nyár kezdetével más
jellegû problémák jellemzôek. Az elmúlt 3 hónapban több
személlyel szemben indult büntetô eljárás kábítószerrel
való visszaélés bûncselekmény elkövetése miatt, amely jelenleg is tart. Az elkövetôk fiatalok, általában középiskolás-

Az Ürömi Nyári Fesztivál biztosítása során rendkívüli
esemény nem történt (egy fô elôállítására került sor kábítószerrel való visszaélés bûncselekmény elkövetése miatt). A biztosításban szintén részt vevô ürömi Polgárôrség
tagjainak ezúton szeretném megköszönni a munkájukat,
segítségüket, amely nélkül nem sikerült volna ilyen gördülékenyen végrehajtani a feladatunkat. Szeretném továbbá
megköszönni a Platán Idôsek Otthona tulajdonosának az
általa nyújtott támogatást a technikai felszerelésünk fejlesztéséhez.
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József nádor nap

Ünnepi látogatás
Évek óta hagyomány, hogy Pünkösdkor hazalátogatnak az egykor kitelepített svábok. Idén a
látogatás egybe esett a József Nádor Általános és
Mûvészeti Iskola 10 éves jubileumi József Nádor
Nap ünnepségével.
Az iskola programjai mellett nem maradhatott el a
szombat reggeli polgármesteri köszöntô az Önkormányzatban. A baráti beszélgetés után Üröm község Önkormányzata nevében Laboda Gábor polgármester és a német küldöttség vezetôje, Andreas Nick úr helyezték el a
megemlékezés koszorúját a Hôsök Emlékmûvénél.

Vendégek az ünnepségen

A vendégek egy dalt énekeltek vendéglátóiknak

Ezután a program a Napraforgó Óvodában folytatódott.
A gyönyörû óvoda méltán vívta ki a vendégek elismerését. A folyosók tárlóiban elhelyezett régi fotókon néhányan
örömmel fedezték fel gyerekkori ismerôseiket, rokonaikat.
A gyerekek, mint mindig most is mûsorral kedveskedtek,
ahol táncra kérték a nézôket is. A jó hangulat az ÖNO-ban
is megmaradt, ahol az idôsek várták szeretettel a vendégeket. A program a vasárnapi misével zárult.
Reméljük idén is mindenki szép emlékekkel tért haza.
RZS

Andreas Nick úr köszöntôje (mellette Tóthné Török Mária igazgató)

Nagy sikere volt az iskolai tablóknak

Június
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kápolna

„Májusi esô
aranyat ér”
A idei májusi özönvízszerû esôk, tengernyi kárt
és szenvedést okozva, gúnyt ûztek ebbôl a pozitív
töltetû közmondásból.
A néhány éve rendkívül gondosan és körültekintôen
végrehajtott felújítási munkálatok ellenére, a baj nem kerülte el az ürömi Szent Alexandra orosz ortodox templomot
sem. A víz sajnos megtalálta a leggyengébb láncszemet:
a részben megrepedt, részben eltömôdött esôvízcsatorna
mentén beszivárgott a kriptába. Május 17-én reggelre a
víz mintegy 5-6 cm magasságban ellepte a községtôl
ajándékba kapott márvány padló teljes felületét.
Ekkor, immár sokadszor, ismételten bebizonyosodott,
hogy a 2004. évi újratemetési szertartás elôkészítése során Üröm és az ürömiek, élükön a polgármesterrel, nem
kampány jelleggel kapcsolódtak be templomunk helyreállításába és közvetlen környezete rendbetételébe.
Az akkor kialakult példaértékû együttmûködés folyamatosságát bizonyítja, hogy a vízbetörés reggelén is elég
volt egy telefon a polgármesteri hivatalba, hogy még aznap délelôtt polgármester úr seregnyi szakember élén kivonuljon a helyszínre és felmérjék a teendôket.
Külön ki szeretnénk emelni, hogy a kivonulok
elôrelátóan megfelelô felszereltséggel érkeztek, és ennek
köszönhetôen haladéktalanul hozzá is láttak a kripta víztelenítéséhez.
Ugyancsak azonnal megkezdôdött a bajt kiváltó ok feltárása. Amikor ez sikerült, a község két napon belül saját
erôbôl és saját költségén – a mûemlékvédelmi követelményeket is szem elôtt tartva – szakszerûen felszámolta a
bajt kiváltó hiányosságokat.
Végig jólesô érzéssel tapasztaltuk, hogy a rendkívüli
helyzet miatt szükségessé vált, elôre nem látott, többlet munkák elvégzése során ürömi testvéreink rangjuktól
és beosztásuktól függetlenül egytôl egyig szívvel-lélekkel, kezdeményezôen és lelkiismeretesen dolgoztak. Jól
érzékelhetôen osztották féltve ôrzött ereklyénk iránti aggodalmunkat. Látható volt, hogy magukénak érzik Üröm
ékességét, az Alexandra Pavlovna nagyhercegnô és József nádor emlékét ôrzô templomot.
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Alexandra Pavlovna nyughelye a kápolna alagsorában

Közösségünk e helyütt szeretné kifejezni ôszinte háláját és elismerését Laboda Gábor polgármester úrnak és
szakavatott csapatának a gyors és hathatós segítségért.
Bízunk benne, hogy e rendkívüli esemény által még
szorosabbá vált együttmûködésünk a jövôben újabb elemekkel fog gazdagodni és hosszú távon szolgálja majd az
ürömi polgárok és ortodox közösségünk, illetve szélesebb
értelemben, a magyar-orosz jó szomszédi kapcsolatokat.
Köszönettel,
a Szt. Alexandra templom közössége

Tájékoztatjuk az ürömieket, illetve másutt
élô rokonaikat, barátaikat, hogy templomunk szombati napokon 10-16 óra között,
illetve májustól szeptemberig vasárnapi napokon 9-16 között látogatható. Szombatonként 10-12 óra között liturgiát tartunk. Mindenkit szeretettel látunk.

Június

Ürömi Tükör
önkormányzat

Parlagfû elleni közérdekû védekezés
végrehajtásával kapcsolatos információk
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérôl szóló
2008. évi XLVI. törvény (Éltv)17 § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanán a parlagfû virágbimbójának kialakulását
megakadályozni és azt követôen ezt az állapotot a vegetációs idôszak végéig folyamatosan fenntartani. Ennek
értelmében a földhasználót terhelô kötelezettség kettôs:
a parlagfû virágzásának megakadályozása és ennek a
preventív magatartásnak –a vegetációs idôszak alatti- folyamatos biztosítása.
A törvény felhatalmazása alapján a 221/2008 (VIII. 30.)
kormányrendelet rendelkezik az állami, illetve a közérdekû
védekezés költségei megállapításáról és igénylésének
részletes szabályairól.
A parlagfû elleni védekezés alapvetôen a földhasználó
kötelezettsége. Ennek értelmében az a földhasználó, aki
június 30.-ig nem tesz eleget a törvényben elôírt kötelezettségének és nem végzi el a parlagfû-mentesítési munkálatokat az általa használt földterületen, számíthat arra,
hogy a hatóság a közérdekû védekezést elrendeli, valamint szankciókat alkalmaz. A védekezést lehet kaszálással, vegyszeres irtással, illetve gyökeres eltávolítással végezni. A lényeg, hogy a parlagfû bimbózása, illetve a virág
kinyílása legyen megakadályozva, mivel a káros hatást, a
ma már népbetegségnek számító allergiát a parlagfû pollenje okozza.

Mire számíthat az, aki a védekezést és a folyamatos fenntartást elmulasztja?
Üröm belterületén június 30.-a után rendszeres helyszíni ellenôrzések megtartására fog sor kerülni a Polgármesteri Hivatal munkatársai részérôl. A helyszíni
ellenôrzés során a parlagfüves ingatlanokról fényképfelvétel készül és jegyzôkönyv felvételére fog sor kerülni. A törvény elôírása szerint a helyszíni ellenôrzésrôl a
földhasználót elôzetesen nem kell értesíteni, tehát ez
mellôzhetô. Amennyiben az ingatlan használójának,
vagy tulajdonosának adatai nem ismertek az eljáró hatóság elôtt, úgy jogosult ezen adatokat megkérni az illetékes Földhivataltól. A közérdekû védekezés elrendelése
belterületen a jegyzô hatáskörébe tartozik, a költségek
megállapítása úgyszintén. A közérdekû védekezést

elrendelô határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal
végrehajtható.
Külterületen a helyszíni ellenôrzés és a közérdekû védekezés elrendelése a földhivatal hatáskörébe tartozik.
A helyszíni ellenôrzést hivatalból, vagy bejelentés alapján külterületen a földhivatal, belterületen a jegyzô végzi.
Mit jelent a közérdekû védekezés hatósági határozattal történô elrendelése? Azt jelenti, hogy a hatóság a
közérdekû védekezés elvégzésével az általa minden év
május 31.-ig kiválasztott gazdálkodó szervezetet bízza
meg a földhasználó költségére. A közérdekû védekezés
elrendelésével, a munkák költségeinek megállapításával
az eljárás még nem zárul le. A növényvédelmi bírság kiszabása végett továbbítani kell a határozatot a MgSZH terület szervének. A növényvédelmi bírság legalacsonyabb
összege 15 000 Ft, legmagasabb összege 5 000 000 Ft.
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete intézkedési tervet fogadott el a település 2010. évi parlagfûmentesítési hatósági munkáinak minél hatékonyabb végrehajtása érdekében.
E rövid tájékoztatóból is megállapítható, hogy mindannyiunk egészsége érdekében, de az igen szigorú
szankciók elkerülése végett is érdemes idôben elvégezni
a mentesítési munkálatokat, és folyamatosan fenntartatni
a vegetációs idôszak végéig.
Üröm Polgármesteri Hivatalában a 06-26-350-054-es
telefonszámon lehet bejelentést tenni, illetve a teendôkrôl
érdeklôdni.
Üröm, 2010. június hó

Június

Dr. Balogh Szilvia
Jegyzô
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Tájékoztató a 2010. évi kisebbségi önkormányzati
Képviselô választásról
A 2005. évi CXIV törvény rendelkezik a kisebbségi önkormányzati képviselôk választásáról. A kisebbségi választói jegyzék összeállításának szabályait a 12/2010 (IV.
30.) ÖM rendelet tartalmazza.
A Helyi Választási Iroda 2010. május 31.-ig levél útján tájékoztatta a választójoggal rendelkezô állampolgárokat, köztük a 2010. október 01.-ig nagykorúvá válókat
is a kisebbségi választói névjegyzékbe történô felvétellel
kapcsolatos tudnivalókról. A tájékoztató levél mellékleteként megküldésre került a választói jegyzékbe vétel iránti
kérelem nyomtatvány is.
Fontos, hogy a kisebbségi választói jegyzékbe való
felvételt legkésôbb 2010. július 15. napján 16 óráig
kérhetô a lakóhely szerinti település Helyi Választási Iroda vezetôjétôl (jegyzô). A kitöltött nyomtatványt a Polgármesteri Hivatal épületében található gyûjtôládába lehet
bedobni, vagy postai úton levélben megküldeni. A feladást úgy kell idôzíteni, hogy az legkésôbb 2010. július
15.-ig a Helyi Választási Irodához megérkezzen. Július
15.-e után a névjegyzékbe nem vehetô fel választópolgár,
kivétel a jogorvoslati eljárásokat. A kérelem nyomtatvány
tartalmazza a személyes adatokat és a nyilatkozatot arról,
hogy a felsorolt 13 kisebbség valamelyikéhez való tartozását a választópolgár vállalja. A kitöltött nyomtatványt alá
kell írni. A választópolgár felvételét csak egy kisebbség

választói jegyzékére kérheti, ellenkezô esetben valamen�nyi kérelme érvénytelen. A helyi Választási iroda vezetôje
2010. július 15.-ig dönt a kérelmezô kisebbségi választói
jegyzékbe vételérôl, határozattal. A kisebbségi választói
jegyzékbe vételt megtagadó döntés ellen a határozat kézhezvételét követô 3 napon belül nyújtható be kifogás a határozatot hozó jegyzôhöz. Amennyiben a jegyzô helyt ad
a kifogásnak, módosítja a kisebbségi választói jegyzéket.
Ha a kifogásnak nem ad helyt, azt a beérkezést követô
napon automatikusan megküldi a helyi bíróságnak.
A kisebbségi választói jegyzék – a számadatok kivételével – nem nyilvános, abba csak a választási iroda, a
választási bizottság és a bíróság tekinthet be feladatainak
végrehajtása érdekében.
A kisebbségi önkormányzati választást akkor tûzi ki
a helyi választási bizottság, ha a településen az adott kisebbség választói jegyzékében szereplô kisebbségi választópolgárok száma a választás kitûzésének napján eléri
a 30 fôt. A települési kisebbségi önkormányzati választás
a helyi önkormányzati választásokkal azonos napon kerül
megtartásra.
Amennyiben erre sor kerül, úgy a Helyi Választási Iroda
vezetôje kisebbségi értesítô megküldésével fogja értesíteni a választói névjegyzékbe felvett választópolgárokat.
Üröm, 2010. június hó
Dr Balogh Szilvia
Jegyzô

tájékoztató
2010. JÚLIUS 1-JÉN (CSÜTÖRTÖK) A POLGÁRMESTERI HIVATAL ZÁRVA TART.
A KÖZTISZTVISELôK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ 1992. ÉVI XXIII. TÖRVÉNY 71/A §-A ALAPJÁN JÚLIUS 1-JE MAGYARORSZÁGON A KÖZTISZTVISELôK NAPJA, AMELY A KÖZIGAZGATÁSI SZERVEKNÉL MUNKASZÜNETI NAP.
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DR. BALOGH SZILVIA
JEGYZô
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Egy közlemény
utóélete

Miután a cikk szerzôje „felkért” arra, hogy bruttó
4.681,- Ft-os „számháborúját” válaszoljam meg, így ezúttal közlöm, hogy aki „szándékoltan” homályosít, azt én a
továbbiakban nem tudom partnernek tekinteni, így játékában sem kívánok eszköz lenni.

Tisztelt lakótársaim!
Az „Ürömi Tükör április-májusi számában egy
közleményt voltam kénytelen közzé tenni, mivel az
„Ürömiek Lapjában” egy olyan írás jelent meg Üröm
polgármesterének javadalmazásáról, mely vagy
rosszindulaton, vagy dezinformáltságon alapult.
Az „Ürömiek Lapja” júniusi számában, a cikk szerzôje
ismét visszatért a témára és sajnálatos módon, úgy tünteti
fel elôzô írását, hogy az „szándékolt homályosítás” volt.
Mérhetetlenül sajnálom, hogy komoly témában „szándékosan” akarjanak félrevezetni az olvasókat.

Helyreigazítás
Szalay László úr azzal a kéréssel fordult
szerkesztôségünkhöz, hogy közöljük le az Ürömi
Tükör elôzô számában megjelent „Ismét az AB
határozatról” címû olvasói levélre vonatkozó
észrevételeit. Kérésének eleget teszünk:
Az Ürömi Tükör április-májusi számának 35. oldalán
jelent meg Tarapcsik Jenô úr „Ismét az AB határozatról”
címû írása. A szerzô – egy másik lapban megjelent írásomra
hivatkozva – újfent a helyi építményadóról szóló, két
évvel ezelôtti alkotmánybírósági határozat kapcsán fejti ki
véleményét azon lakótársainkról, akik annak idején a taláros
testülethez fordultak. Cikkének végén a szerzô így fogalmaz:
„Csak megerôsíteném tisztelt Szalay úr, hogy én
továbbra is Üröm szégyenének tartom, nem pedig
állampolgári jog gyakorlásának azt a cselekedetét,
amely az Ürömön állandó lakhellyel rendelkezôk, illetve
az önkormányzat döntése ellen irányult 2008-ban.”
Az Ürömi Tükör hasábjain két évvel ezelôtt Tarapcsik
Jenô úr „Üröm szégyeneként” bélyegezte meg azokat
a lakótársainkat, akik az AB elôtt megtámadták a helyi
rendeletet. Akkor – jóval az AB határozata után - egy
másik helyi lapban azt merészeltem írni, hogy említett
lakótársaink csupán törvényes, alkotmányos jogaikkal

Annyit azonban megjegyzek, hogy a Pénzügyi bizottság
kísérletet tett a 2003. évben arra, hogy elôterjesztésében
3 havi külön jutalom megszavazását kérte a testülettôl
a polgármester eredményes munkájának elismeréséül,
a polgármester azonban kérte a bizottságot és a testületet, hogy számára külön jutalmat ne szavazzanak
meg, és a jövôben se kerüljön sor ilyen témában javaslat
elôterjesztésére.
Végezetül talán még azt megjegyezném, hogy annak
viszont örülök, hogy „közleményemmel” sikerült a „homályban” világosságot gyújtanom.
Üröm,2010-06-17
Bertalan János
Pénzügyi és Gazdasági bizottság elnöke

éltek, s méltatlannak tartom, ha ezért valaki – jelesül
Tarapcsik Jenô úr – „szégyennek” nevezi ezeket az
embereket és cselekedetüket. Legutóbb – ugyancsak az
említett, másik helyi lapban – egészen más téma kapcsán
ismét szóba hoztam az említett „stílusproblémát”. Éppen
ezért nem értem Tarapcsik Jenô úr fentebb citált szavait.
A cikkíró szerint ugyanis 2008-ban volt nékem
egy olyan cselekedetem, amely az állandó lakhellyel
rendelkezôk és az önkormányzat döntése ellen irányult.
Jelentem: nem volt ilyen cselekedetem. Én ugyanis nem
fordultam az Alkotmánybírósághoz soha, semmilyen
beadvánnyal. Meggyôzôdésem, hogy Tarapcsik Jenô úr
nem szándékosan „hozott hírbe”, csupán figyelmetlen
volt. Ezért állított rólam valótlanságot.
Végül még egy megjegyzés. A tisztelt szerzô - nekem
adresszálva a mondatot - így zárja írását: „Bízom abban,
hogy talán Ön is átértékeli eddigi merev álláspontját.”
Ebben az ügyben nincs mit átértékelnem: az AB
határozata kötelezô érvényû – akár tetszik valakinek, akár
nem. Mivel azonban én Tarapcsik Jenô úr számomra
elfogadhatatlan stílusát kifogásoltam, ezért szeretném ôt
ezúton megnyugtatni: két évvel ezelôtti cikkének stílusával
kapcsolatos „merev álláspontomat” nem áll módomban
felülvizsgálni. Ugyanakkor arról is tájékoztatom, hogy –
bár nyelvi kérdésekben fényévnyi köztünk a távolság soha nem nevezném ôt „Üröm szégyenének”.

Június

Tisztelettel:
Szalay László
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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

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

Tanácsadás: 	Tanácsadás:

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  
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Péntek:
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08.00-12.00
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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
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környezetvédelem

KUKADIÉTA
2010-ben is folytatódik Ürömön a házhoz menô
szelektív hulladékgyûjtés. Eddig a településen már
több mint 500 háztartás és (sajnos csak!) 4 társasház vette fel az ingyenes „sárga zsákot”.
Az elôzô évben
bevezetésre került és jogosan
népszerûvé vált szolgáltatás biztosításával az Önkormányzat Testületének célja, hogy a korábban létesített
szelektív hulladékgyûjtô szigetek az év közepére (júniusjúlius) elbontásra kerülhessenek, amit az indokol, hogy
néhányan kommunális szemétlerakónak, bontási törmelék depónak vélik ezeket a helyeket.
A szolgáltatóval kötött szerzôdés értelmében minden a Saubermacherrel szerzôdéses viszonyban lévô
lakos ingyenesen hozzájuthat a havi 1 db „sárga zsákhoz”.

Júniusban 7 db zsákot lehet átvenni az
ÖNKORMÁNYZAT TITKÁRSÁGÁN, NYITVATARTÁSI IDÔ ALATT:
hétfô-kedd-csütörtök:
szerda:			
péntek: 			

A tavalyi évvel megegyezôen a következôk szerint lehet a szelektíven a hulladékot gyûjteni Üröm területén:
 sárga zsákba a feliratnak megfelelô mûanyag,
fém, társított italos karton (Tetra-Pack) kerülhet.
 papírhulladék (kartondobozok (lapítva), színes vagy fekete-fehér újság, folyóirat, katalógus,
prospektus, füzet, könyv, írógéppapír, papírzacskó
gyûjthetô).
A megtelt zsákokat, illetve a kötegelt papírt kérjük az
ingatlanok elé a reggeli órákban kihelyezni a gyûjtés napján, amely a tavalyi évvel azonos idôpontban kerül minden
hónapban megrendezésre:
 minden hónap utolsó szerdáján a „sárga zsák”
 minden hónap elsô szerdáján a papír.
Figyelem: 6 órakor már elkezdôdik a településen a hulladékgyûjtés!
Idegen anyagot, szemetet tartalmazó zsákokat a
gyûjtôjárat munkatársai nem szállítják el!
Amennyiben az egy hónapra járó 1 db ingyenes zsák
kevésnek bizonyul az alábbi helyszíneken lehet pótzsákokat vásárolni egységáron (120Ft+ÁFA).
Üröm
Üröm
Üröm

07:30-16:30
07:30-17:30
07:30-12:30!

A Saubermacher a házhoz menô szelektív
hulladékgyûjtés keretén belül csak a nyakánál összehúzható, 120 literes emblémázott mûanyagzsákokat szállítja
el, illetve a papírhulladékot kötegelve, dobozokba helyezve, átkötve gyûjti össze.

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

Kérjük, hogy éljenek a házhoz menô szelektív
hulladékgyûjtés lehetôségével!

Nyári nyitva tartások
Könyvtár
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Rókahegyi CBA
Kiss Abc		
Táborföldi Delikát

Vidákovits Tibor
Környezetvédelmi és Településfejlesztési
Bizottság elnök

Mûvelôdési Ház

Június 28 – Július 30.
ZÁRVA

Június 14 – Július 30.
10.00 – 16.00
Augusztus 2 – 19.
ZÁRVA

Nyitás:
Augusztus 2-án, hétfôn!

Nyitás:
Augusztus 23-án, hétfôn!

Június

Ürömi Tükör
Közérdekû információk

ÜRÖM A LEGJOBB TÍZBEN
Érdekes cikket közölt a HVG ez év június 5.-én megjelent 22. száma. A CID Cég-Info Kft. által összeállított jövedelemindexbôl kiderül, hogy Üröm a tíz leggazdagabb település között található.
1000 fôt meghaladó népességû települések
2008
Település

2009

Népesség Havi egy fôre jutó
2009.01.01.
jövedelem (Ft)

Település

Népesség
2010.01.01

Havi egy fôre jutó
jövedelem (Ft)

1

Budapest 02. ker.

86813

158 650

1

Felcsút

1808

171 092 Ft

2

Budapest 12. ker.

59299

153 300

2

Budapest 02. ker.

86942

156 083 Ft

3

Budapest 01. ker.

26347

135 545

3

Budapest 12. ker.

59229

153 781 Ft

4

Telki

3274

132 417

4

Budapest 01. ker.

26214

136 197 Ft

5

Budapest 05. ker.

26943

126 462

5

Sukoró

1276

134 709 Ft

6

Leányfalu

3409

123 411

6

Telki

3412

129 313 Ft

7

Budapest 11. ker.

131530

119 532

7

Budapest 05. ker.

26710

121 903 Ft

8

Budapest 03. ker.

124984

112 919

8

Budapest 11. ker.

131892

121 299 Ft

9

Budaörs

10

Budapest 14. ker.

11
12
13

Sukoró

14

Budapest 16. ker.

15

Szentendre

16

Budajenô

17

Budapest 22. ker.

27374

110 762

9

Solymár

10148

119 367 Ft

113983

108 334

10

Üröm

6965

118 353 Ft

Paks

19950

107 409

11

Budapest 03. ker.

Solymár

10083

107 336

12

Dunaújváros

1253

107 285

13

Budapest 14. ker.

71735

107 064

14

Budaörs

25810

106 046

15

Leányfalu

124681

117 734 Ft

49272

113 977 Ft

114279

112 945 Ft

27857

112 479 Ft

3500

112 292 Ft

1756

105 387

16

Nagykovácsi

6625

111 322 Ft

53250

105 032

17

Budapest 16. ker.

71896

109 985 Ft

18 Üröm

6807

104 554

18

Paks

19867

109 901 Ft

19

Budakeszi

13876

104 398

19

Sajószöged

2250

108 837 Ft

20

Budapest 06. ker.

21

Székesfehérvár

22

Törökbálint

23

Budapest 13. ker.

24
25

37510

103 210

20

Visegrád

101090

103 172

21

Székesfehérvár

1789

107 965 Ft

100509

107 687 Ft

13021

102 882

22

Szentendre

26038

107 073 Ft

107651

101 996

23

Budakeszi

14049

106 808 Ft

Dunaújváros

49831

100 947

24

Budapest 13. ker.

108341

106 779 Ft

Gödöllô

31825

100 782

25

Szuhakálló

1077

106 592 Ft

Valóban sokan kérdezik a községünkbe látogató vendégek és átutazók, hogy honnan van pénze egy ilyen kis településnek aszfaltos utakra, járdákra, parkokra, játszóterekre és épülô, szépülô intézményekre.
A válasz egyszerû. Helyes fejlesztési koncepció és annak következetes végrehajtása. Soha ennyien nem dolgoztunk még együtt Üröm jövôjén, idôsek, fiatalok, férfiak, nôk munkavállalók, vállalkozók, orvosok, tanárok. Az ürömiek
új munkahelyeket, új utakat és új otthonokat akarnak. Az ürömiek tudják, hogy létbiztonsághoz és a jóléthez, az egyéni
és közös sikerhez becsületes, hasznos munkán keresztül vezet az út. Közös célunk az egyéni, a közösségi, valamint a
vállalkozói tervek és fejlesztések összehangolása és megvalósítása. Üröm lendületes község. Él, lüktet, keresi az újat.
A listát összeállító cég a lakosság legális jövedelmeit – bérek, osztalék-és kamatjövedelmek, nyugdíjak, segélyek vette alapul.
dr. Bodó Tibor ügyvéd
Üröm Önkormányzat
Településfejlesztési Bizottságának tagja
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polgárôrség

HURRÁ!
NYARALNAK!

tartsa éjszaka. Sok betörés azért következik be mert a lakó
éjszakára nem riasztja be a lakást és miközben alszanak a
betörôk percek alatt visznek mindent ami mozdítható
 Ha a környéken elkezdenek ugatni a kutyák vagy
megszólal egy riasztó, nézzen ki. A legjobb védelem, ha
figyelünk egymásra!

A nyár a vakáció, pihenés, utazás és a felhôtlen
szórakozás ideje. Ilyenkor az ember kikapcsol egy
 Ha gyanús alakokat lát kérdezze, meg mi járatban
pár napra vagy hétre, megfeledkezik az otthoni, vannak. A gyanúsan viselkedô autók típusát, színét és
iskolai vagy munkahelyi gondokról – ki aktívan, ki rendszámát írja fel idôponttal, együtt mert késôbb ez
passzívan piheni ki a nehézségeket. Hazatérni is nagyon fontos lehet.
nagyszerû érzés egy jól sikerült nyaralás után!
Már ha nem kellemetlen meglepetés fogad minket,
például az, hogy távollétünkben betörtek otthonunkba és
elvitték értékeinket.
Ezt az idôszakot sajnos a betörôk is kedvelik, hiszen
napokig üresen áll az épület, könnyen és lebukás nélkül
dolgozhatnak. Manapság a bûnözôk elôször kinéznek
egy környéket és addig garázdálkodnak, amíg tudnak,
ezért nagyon fontos, hogy elvegyük a kedvüket. Annak
érdekében, hogy valóban ne legyen személyes élmény
érdemes egy-két szabályt betartani.
 Értékeinket
szekrényben.

tartsuk

széfben,

vagy

zárható

 Amikor nem tartózkodik otthon mindig eressze le a
redônyöket.
 Mindenképpen szereltessen be távfelügyeletre kötött
riasztó rendszert. Településünkön többek közt a ProSec, a
Rimi, a Pilis Security és a MultiAlarm nyújt szaktanácsadást
és távfelügyeleti szolgáltatást.
 Ha házának kertje mezôvel vagy erdôvel határos
szereltessen fel infrasorompókat mely össze van kötve a
riasztó rendszerrel. Így már akkor megszólal a riasztó, ha
valaki bemászik a kertbe.
 Este gyôzôdjön meg arról, hogy a kerti- és
garázskapuk zárva vannak, a bejárati ajtók be lettek-e
zárva, illetve az ablakokra, teraszajtókra eressze le a
redônyeit.
 Egyszerû, de igen hatásos módszer a kutya tartása.
Amennyiben erre nincs módja, érdemes kirakni a kapura
„harapós kutya” táblát valamint a kert egy jól látható részére
minél nagyobb kutyatál elhelyezését is javasoljuk.

 A bejárati ajtóra és a névtáblára célszerû csak a
vezetéknevét kiírni. Így nem lehet következtetni arra, hogy
a lakásban hányan és kik élnek.
 Ne tartson otthonában nagyobb mennyiségû
készpénzt!
 A besurranó tolvajok és betörôk a be nem zárt ajtón,
ablakon és erkélyajtón jutnak be a lakásba. A kertkaput,
lakásajtót akkor is zárja kulcsra, ha otthon tartózkodik, mert
így egyszerûen megakadályozhatja, hogy idegen jusson
be a lakásába! Célszerû a földszinti ablakokra rácsot
szereltetni! A melléképületeket is tartsa zárva, különösen,
ha elmegy otthonról! Otthonának kulcsait ne rejtse el,
azokat vigye magával!
 Növelje lakása, háza biztonságát azzal,
hogy megnehezítheti a betörô bejutását (több zár/
hevederzár felszerelése a bejárati ajtón, házôrzô, rács,
riasztóberendezés).
 Ha jól ismeri az Ön mellett lakókat, kérje meg ôket, ha
elutazik, hogy ügyeljenek a lakására, ürítsék a postaládáját!
 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 betörés
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 (06-30-621-06-15).
Ha gyanús személyekrôl, jármûvekrôl vagy eseményrôl
szeretne nem hivatalos bejelentést tenni, kérjük írjon a
polgárôrségnek az info@uromipolgarorseg.hu címre.

 Éjszakára kapcsolja be a riasztó rendszert. illetve
laptopokat, retikülöket, kocsi -kulcsokat, egyéb napi
használatú tárgyakat pedig a beriasztott helyiségben
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XI. nyári fesztivál

A XI. Nyári
Fesztiválról
Magyarország a fesztiválok országa lett. Amerre nézünk mindenütt belebotlunk. A vidéki településeken már
szinte alig van búcsú, falunap. Fesztivál van.
De mitôl más egy fesztivál, mint mondjuk egy falunap?
A fesztivál fogalma alatt ünnepi játékokat, idôszakos kulturális ünnepeket, mûvészeti bemutatókat, seregszemléket értünk.
A fesztiválok, mint nagyrendezvények turisztikai látnivalóként rendkívül fontosak. A fesztiválok szerepelnek a
legtöbbször a turisztikai eseménynaptárakban és programfüzetekben a nagyrendezvények sorában, mint a külföldiek számára ajánlott rangos programok. A nagy múltú,
hagyományos népi fesztiválok a megôrzött folklór, tánc
és zene közvetítésével a turisták számára - az adott nyelv
ismerete nélkül is - érthetôek, élvezhetôek. Ezen rendezvények esetében eredetileg elsôsorban ünnepekrôl van
szó, amelyeket a nép és a vallás nem külsôdleges, hanem
belsô szükséglet kielégítésére hozott létre.
A falunap olyan szabadidôs tevékenység, ahol
a szabadidô eltöltése a szórakozás, szórakoztató
mûvelôdés és a nevelés tevékenységformáin keresztül
valósul meg. Színvonalát a szabadidô eltöltés objektív
lehetôségei és a szubjektív körülmények befolyásolják.
Közös jellemzôjük, meghatározó elemük az egyének, a
helyi közösségek tagjainak aktív részvétele a rendezvényen (játszóház, kirándulás, ünnep, utcabál), gyakran a
tervezésben és a megvalósításban is. Általában nagyobb
tömeget mozgósítanak, a helyi társadalom jelentôs ünnepi és szórakozási alkalmai.
Akkor mi a helyzet az ürömi fesztivállal? Elvégre megfelel mindkét kritériumnak. A zene és a tánc nyelvén
elér minden érdeklôdôhöz, már szinte belsô szükséglet,

Laboda Gábor, Üröm polgármestere megnyitja a fesztivált (mellette Ráboczki
Zsuzsa)

ugyanakkor a fellépôk többsége ürömi, ürömiek szervezik, nagy tömeget mozgósít. Elgondolkodtam, hogy nem
túlzás-e fesztiválnak neveznünk ezt a három napot?
Végül is arra jutottam, hogy nem fontosak a definíciók. Persze van turisztikai, közösségformáló ereje, és még
számos szakszerû kifejezést aggathatnánk rá, de végül is
ez egy ünnep. Az ürömiek ünnepe, amely hírében messze
túlmutat Üröm határain.

Felvonulás (Ürömi Öröm Néptánccsoport és a Duna Karnevál vendégegyüttesei)
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Mûvészeti iskola balettcsoportja

Ürömi Öröm Néptáncmûhely csoportja

Azon is elgondolkodtam, hogy mitôl jó az ürömi fesztivál és mitôl jobb évrôl évre, hiszen minden évben azonos
tematika szerint zajlik. Péntek a fiataloké, szombaton és
vasárnap a helyi csoportok, a helyi csoportokkal jó kapcsolatban lévô vendégek, a Duna Karnevál és este sztárzenekarok lépnek fel, közben utcabál és a végén tûzijáték.
A jól bevált sablon tartalommal való megtöltése a siker
titka.
A siker idén sem maradt el, bár az ünnepi, vidám hangulatot beárnyékolta az ország egy részét elárasztó árvíz
és a felsôzsolcai polgármester levele, amelyet rendhagyó
megnyitóként Laboda Gábor polgármester olvasott fel:

rint 128 ház vált lakhatatlanná, s további 200 szenvedett
súlyos károkat. A máskor csendes kisváros házainak több
mint 15 százaléka romokban hever. Jelenleg is 1500 ember lakik ideiglenes szállásokon vagy barátoknál, családoknál. Néhány mélyen fekvô utcában még mai is másfél
méteres víz áll. A víz elmosta az óvodákat, iskolákat, vízben áll a másfél éve átadott sportcsarnokunk és az építés
alatt álló Egészségház is. Elkeseredett, megtört emberek,
kilátástalan élethelyzetek, ez jellemzi ma Felsôzsolcát,
ahol homokzsákok tízezrei jelzik mai is, Petôfi szavaival
élve: örök tanulságul: „Habár fölül a gálya, s alul a víznek
árja, azért a víz az úr!”
Minden szívbôl jövô segítséget elôre is köszönünk.”

„ Víz, verejték, könnyek. Felsôzsolcát elöntötte a
Bódva patak.
A település 80 százaléka, 28 hektáros lakott terület került víz alá, alig 8 óra leforgása alatt. Parkokba, virágos
utcákba, takaros portákra tört be a víz. A mai adatok sze-

Az árvízkárosultak megsegítésére az önkormányzat és helyi magánszemélyek kezdeményezésére már
elôkészületben volt egy gyûjtés szervezése, de a levél kézhez vétele után a pénzadomány tûnt a leggyorsabb megoldásnak. A két helyen elhelyezett urnákban 158 670 Ft

Emel Tribal hastánccsoport/Üröm
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Ürömi Öröm Néptáncmûhely csoportjai

adomány gyûlt össze, amelyhez Laboda Gábor a polgármesteri keretbôl még 100 000 Ft összeget adott. Az összeg
a Felsôzsolca és Vidéke Takarékszövetkezetnél az árvízkárosultak részére elkülönített számlára került átutalásra.
Nagyon köszönjük mindenkinek a segítséget!
A kezdés így elég szomorú volt, de aztán visszatért a
szokott hangulat.
A helyi csoportok, a Néptáncmûhely fellépésein a siker
garantált. Nincs olyan szülô, nagyszülô, aki ne ülne 38 fokos hôségben a tûzô napon, ha a gyermeke, vagy unokája
a színpadra lép. A színpadra lépôk elôtt pedig le a kalappal. Szép ruhába felöltözve táncolni a hôségben, ez már a
profizmushoz közelítô teljesítmény. Igaz Szilva szorgosan
nyomta a gyerekek fejére a szódás szifon tartalmát, nehogy valamelyik napszúrást kapjon, vagy rosszul legyen.
Az, hogy a helyiek fellépése a legkedvesebb az végképp szubjektív, de az, hogy mindig képesek megújulni, az már objektíven szemlélve is a csoportvezetôknek

Ürömi Break-csapat

köszönhetô. A mûvészeti iskola növendékei tudásának
fejlôdését valóban láthatjuk, hallhatjuk. Mindig szerényen,
elegánsan mutatják be, hogy mennyit lehet elérni egy év
alatt, ha szakértô kezek vezetik ôket.
Gyönyörû volt a szombati mûsorban a Nagy Csillag néptánccsoport által táncolt „Rondó” és a néptáncmûhelyes
gyerekek nyitó tánca a finálén.
„…egy dallamfoszlányból, táncfigurából apáink arca,
mozdulata sejlik föl a jelen színpadán, a megszólalt és
táncra perdült élô hagyomány megtartó erejével…” Ezt
Sütô András írta és ennél szebben nem lehet errôl semmit
mondani.
Új színfoltot jelentettek a fináléban a tornász lányok.
Kicsi torna, kicsi salsa és nagy vidámság.
Az Emel Tribal fátyoltánca rendkívül látványos volt a
különbözô fényekben. A saolinok edzôjének pedig kifejezetten jól áll a Gene Kelly stílus.

Röplapdás lányok

Június

29

Ürömi Tükör
XI. nyári fesztivál
Biztos nem esett nehezére a nézôk és a szervezôk közül a táncosok által színpadra hívottaknak együtt táncolni
a nagyon szép lányokkal és fiúkkal.
Az igazi virtus, akkor is a magyar virtus. Legnagyobb
sikert a Marosvásárhelyi Maros Együttes aratta. A világ
minden tájáról érkeztek már hozzánk együttesek, akiket
jó nézni, szépek, érdekesek, szeretjük ôket, de a magyar
táncnál nincs szebb. (Bocsánat a szubjektivitásért )
A fesztivál szervezôinek a legnehezebb mindig az esti
„sztárvendégek” meghívása. Olyan még nem volt és nem
is lesz, hogy mindenki elégedett legyen, mindenki kedvére lehessen tenni. Az tény, hogy különbözô mûfajok, stílusok képviselôi látogatnak el évente Ürömre, igaz azokból
a legjobbak.

A breakesek hozták szokott formájukat, illetve az akrobatikus elemekben bôvelkedô elôadással megint újat
mutattak, pedig ôk sem fiatalodnak. Ifjú apukák pörögtek,
forogtak a színpadon.
Aranyosak voltak a röplabdás lányok, a hip hoposoknál
pedig végre láthattuk táncolni az edzôt is. A Taliga
Kampanit szándékosan nem akarom megint agyondicsérni. ôk egy külön mûfaj. ôk a Taliga Kampani, akiket nem
lehet megunni.
Nem létezhet fesztivál a Magonc Együttes, a Kevélyhegyi Dalkör, a Kerekes Együttes és a Bem Együttes nélkül. ôk olyanok, mintha ürömiek lennének. Tavaly csatlakozott ehhez a baráti társasághoz a Balatonalmádiból
érkezô táncegyüttes és idén elôször a Gyöngyösi Ördögszekér Együttes.
A jazz, blues mûfaját képviselte a Pilisborosjenôi C-vitamin zenekar. ôk valóban nagy meglepetést okoztak.
A 13-16 éves gyerekek nagyon jók voltak. Énekesükrôl,
Riba Fruzsináról szerintem még fogunk hallani.

A pénteki koncertek közül a Mr.PapaGiorgio Együttes
képviselte a konszolidált stílust. A Besh o drom a keleteurópai és a balkáni kultúrák zenéjébôl egyedi ritmus és
dallamvilágot összeállító produkciója számos világszínpadon megállta a helyét. Együtt zenéltek többek között Al
Di Meolával, Oscar Petersonnal, Marcus Millerrel. Öröm,
ha elfogadják a meghívást és öröm, ha ilyen zenekart is
megismerhetnek az ürömiek.
Hosszú vita elôzte meg a Bälga felkérését. Sokan orrolnak rájuk, mert mondjuk meg ôszintén csúnyán beszélnek. Sajnos sokan itt meg is ragadnak. Pedig a többdiplomás tagokból álló zenekar számainak szövege olyan
gondolatokat közvetít a fiatalok felé, amit mi is elmondunk

A Duna Karnevál során mindig van valami egzotikum.
Voltak már kínaiak, mexikóiak, idén a karibi térségbôl
Martinik szigetérôl érkeztek a táncosok, akik elôször látogattak hazánkba.
Pom Kanel - alma, fahéjjal. Ez a nevük, az elôadásuk
pedig valóban fûszeres. A haiti woodoo szertartások elemei keveredtek az ültetvények mindennapjait bemutató
táncokkal, valamint a keringô, a beguine és a mazurka
lépéssoraival, néhol kicsit frivol formában.
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nekik nap mint nap: ne drogozz, normálisan élj, legyél
tisztelettudó stb. Csak tôlük jobban elfogadják.
Ezek után egy Intim Torna Illegal nevû együttes meghívása, már több volt mint merészség.
Pedig ôket mindenki ismeri, csak akkor még Kis Tehén
Tánczenekarnak hívták ôket és Szájber gyerekkel lógatták
a lábukat a tóba. A Kis Tehén szétvált. Az énekesen kívül
a zenekar felállása megmaradt, a stílus változott, ami viszont egyáltalán nem tett rosszat.
Jó gondolat volt, hogy a gyerekekre is gondoltak az
Alma Együttes koncertjével. A kicsik olyan rajongók, akik
túltesznek a felnôtt közönségen is, holott a Tátrai Band
koncertjén igazán kitett magáért a felnôtt társadalom
jelenlévô része. A Tátrai Band nem véletlenül fogalom. Ez
már a profizmus csúcsa. Nem fiatal, a 60-as korosztályt
képviselô zenészek, fergeteges energiával, tudással, fergeteges koncertet adtak. Igazi zenei csemege volt.
A három nap kiegészítô programjai, szolgáltatásai
is széleskörûek voltak. Szegény íjászok a tûzô napon
egész nap segítették a Robin Hood babérjaira törôket. A
nyílvesszôk nem térítették el a Vöröskeresztes sátorhoz
igyekvôket, bár valószínû a nagy meleg miatt, most kicsit
kevesebb véradó volt, mint tavaly.

Bälga együttes

A Mûvészeti iskola tanárai két napon keresztül
kézmûveskedtek a gyerekekkel.
Ahol enni és inni lehet, ott mindig sor áll. Így volt ez a

Intim Torna Illegál koncert

Népszerûek voltak a kézmûves foglalkozások
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sörsátornál és a Néptáncmûhely pecsenyés bódéjánál is.
Minden elismerés a néptáncmûhelyes gyerekeknek. Kora
délutántól hajnalig mosolyogva, kedvesen sütöttek, kiszolgáltak, a koncertek alatt még táncoltak is a serpenyôk
mellett. A legjobb buli a fabódé környékén volt.
Meggyesi János Ezüsthegyi borosgazda és Bodnár
Barnabás már szinte elválaszthatatlanok a Fesztiválon.
A jóféle bor és Barnabás kecskesajtjai ínyenceknek való
kínálat volt.
A vásárosokra sem lehetett panasz. Közkívánatra, elveket félre téve, volt a vattacukortól kezdve a gyöngykalárisig minden.
És volt számos segítség is, amit sajnos külön –külön
nem tudtunk megköszönni a Tátrai koncert végén. (Nagyon hálátlan feladat bármit mondani a színpadon, amikor
a közönség még „ vissza, vissza” követeli az együttest, de
hát egyszer mindennek vége )
Ezért most itt köszönöm meg a segítséget és a támogatást a Képviselô-testület tagjainak, akik letették a voksukat a rendezvény megtartása mellett, Laboda Gábornak, most mint magánembernek, aki nagyon sok módon
segített abban, hogy a kedvezôtlen gazdasági viszonyok
ellenére se szakadjon meg a fesztivál hagyománya.
Szponzorainknak: Podhorcsek Ádámnak, Bajcsi Jó-

Emel Tribal hastánccsoport/Üröm
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zsefnek, Kiss Attilának az Opendesing Grafikai Stúdiónak,
Az Öreg Sváb Borpincének, a Hegyalja Vendéglônek, a
Fônix TV-nek, a Pilisborosjenôért Alapítványnak, az Autó
Eldorádónak, az ürömi vállalkozóknak.
Külön köszönet a polgárôröknek, a rendôröknek, a
hang- és fénytechnikusoknak, a községgazdálkodási
csoportnak ( közismertebb nevükön a „Gepárd kommandónak” ).
Akik nélkül végképp nem valósulhatott volna meg a
fesztivál, az Ürömi Öröm Néptáncmûhelynek: Szilva,
Totó, Viki , köszönjük!

Duna Karnevál vendégegyütteseinek mûsora az Ürömi Nyári Fesztiválon
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A kullancsok
által terjesztett
betegségekrôl
Itt a nyár! Egyre többet tartózkodunk a
szabadban, a családi programok nagy része a
természetben zajlik. Jó, ha tudunk a kullancsok
által terjesztett betegségekrôl, ismerjük az ellenük
való védekezés lehetôségeit.
A kullancsok szezonja az áprilistól szeptemberig
tartó idôszak. Magyarországot az Alföld kivételével
fertôzöttnek tekintjük. Az élôsködôk a tengerszint felett
800 méternél magasabbra nem költöznek és nem szeretik
a fenyôerdôt. Mivel a déli erôs napsütést sem kedvelik,
legaktívabbak a reggeli és kora esti órákban.
A kullancs önmagában is okozhat egészségkárosodást
(bôrgyulladást, allergiát). A kullancsok nagyobb gondot
mégis akkor jelentenek, amikor a szúrás során kórokozó
tartalmú nyálat fecskendeznek be, s így fertôzik meg
áldozataikat. Sokféle emberre veszélyes betegséget
okoznak, ezek közül háromnak van a legnagyobb
jelentôsége.
A vírusos tavaszi-nyári agyvelôgyulladást a
vöröshasú kullancs terjeszti. Amennyiben egy kullancs
fertôzôdik, akkor egész életén át hordozza a vírust, sôt az
utódainak is átadja, de ôzek és rágcsálók is hordozzák.
Léteznek élelmiszerrel közvetített járványok is, a fertôzött
kecske, tehén, juh pasztörizálás nélkül fogyasztott teje
vagy abból készült tejtermékek is okozhatnak betegséget.
3-21 nap a lappangási idô, az esetek 70%-ában
kétfázisú lázas betegségként zajlik a fertôzés. Az elsô
fázis lázzal és izomfájdalmakkal jár, ezek pár nap alatt
megszûnnek, majd 1-3 napos tünetmentesség után magas
láz, fejfájás, szédülés és hányás kíséretében jelentkeznek
az idegrendszeri tünetek. Kialakulhat jóindulatú
agyhártyagyulladás, vagy súlyosabb agyvelôgyulladás,
esetleg gerincvelôgyulladás. Ritka az izolált izombénulás.
Az orvosi beavatkozások, intenzív kezelések megmenthetik
az életveszélyes állapotú betegeket, de az agykárosodás
mértékét nem tudjuk befolyásolni.
Évente Magyarországon kb. 100 megbetegedés
fordul elô, minden évben van halálos áldozat, maradandó
károsodás a megbetegedések 10%-ában alakul ki.
Habár csak minden ezredik kullancs fertôzôdött a
vírussal, így viszonylag kicsi az esélye a megbetegedésnek,
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mégis a betegség súlyossága miatt fontos a megelôzés.
A megelôzés leghatékonyabb eszköze a védôoltás,
ami minden egy év feletti gyermeknek javasolható. A
védôoltás a szervezetet ellenanyag termelésre serkenti.
Az alapimmunizáció három részoltásból áll. Az elsô
oltást célszerû a kullancsszezon kezdetén beadni a kora
tavaszi hónapokban, a másodikat 1 hónap múlva, míg a
harmadikra egy év múlva kerül sor. Emlékeztetô oltásokra
3-5 évente van szükség. Már az elsô két oltás 95%-os
védettséget ad a vírusos agyhártyagyulladás ellen, a
harmadik oltás után pedig biztos a védettség. Létezik
egy ún. gyorsított oltási rend is, amit a nyári hónapokban
alkalmazunk.
A megelôzés fontos eszköze a különbözô kereskedelmi
forgalomban használható rovarriasztó szerek használata,
melyeket kenôcs, aerosol formájában lehet beszerezni,
elsôsorban a ruhával nem fedett testtájékokra kell
használni.
A homeopátiás orvoslás is lehetôséget ad a
megelôzésre: Ledum palustre 9Ch-ban naponta 2X5
golyó hatékonyan megelôzi a kullancscsípést.
A másik gyakori, kullancsok által terjeszett betegség
a Lyme-kór, amiben egy baktérium a kórokozó.
Magyarországon évente kb. 10000 megbetegedés fordul
elô, a kullancsok 50%-a fertôzôdött ezzel a baktériummal.
A tünetek korai felismerésének azért van nagy jelentôsége,
mert az idôben elkezdett antibiotikus kezeléssel jól
gyógyítható a betegség. A legjellemzôbb tünet a csípés
helyén minimum 48 óra elteltével, de akár hetek múlva
kialakuló 3-5 cm átmérôjû bôrpír, amely kezelés nélkül
hetekig fennáll. További tünetek hetek, hónapok múlva
jelentkezhetnek: ízületi fájdalmak, fáradékonyság,
perifériás idegbénulások, szívizomgyulladás.
A legújabban azonosított kullancsok által terjesztett
betegség a tibola, melynél legtöbbször a hajas fejbôr
érintett. Fô tünetei a csípés helyén kialakuló, nehezen
múló fekélyes seb és a duzzadt környéki nyirokcsomók.
Ez a betegség is jól kezelhetô antibiotikumokkal.
A kullancsok fôként a fûben és az alacsonyabb
bokrokon találhatók, a fûszálak és a levelek fonákján,
könnyen beakadnak az ember bôrére, és elmásznak
a melegebb helyekre: térdhajlatba, hónaljba, ahol
belefúródnak a bôrbe. A betegségek megelôzése miatt
igen fontos mielôbbi eltávolításuk. Csipesszel a kullancs
testének összenyomása nélkül kell kitépni a kullancsot a
bôrbôl. Nem baj, ha a feje beszakad, mert a kórokozók
a kullancs bélrendszerében találhatók. Olajozni, zsírozni,
kenegetni nem szabad, mert a fuldoklás során „belehányja”
a kórokozókat a vérbe.
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Dr. Gaál Gabriella
gyermekorvos

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
sport

LABDARÚGÁS
Ü.S.C.

Emlékeztetôül álljon itt néhány rég ismert név: Kiss A.,
Pataki Z., Horváth Z., Marczis G., Lenkei Z., Angalét B.,
Angalét L., Alakszai J., Podhorcsek M.

Lakóhelyünk, ÜRÖM az én számomra egy különleges hely! Az elmúlt évtizedekben az itt lakók
(bármikor is költöztek Ürömre) észrevehették, hogy
többszöri kísérletezés, nekifutás, egy pár kérészéletû próbálkozás után, mára föltámadt egy sportág
nálunk, amely mindenkinek örömet szerez. A NAGYBETÛS FOCI !
A vidéki sportszeretôknek legrokonszenvesebb, legnagyobb számú nézôt, szurkolót vonzó esemény. Mindennek megvan a magyarázata, az ilyen nagy létszámú csapatsportban ifjabbak és idôsebbek is találnak örömet.
A fenti bevezetô pusztán emlékeztetô azoknak, akik
esetleg nem követték nyomon az ürömi Önkormányzat
tevékenységét.
A közelmúltban sok új létesítménnyel találkozhattunk:
mûfüves focipálya, játszóterek, pihenôpark szökôkúttal, új
közintézmények, új utak, és még sorolhatnám. A fejlôdés
soha nem látott gyorsasággal megindult.

Új csapatunk összeállítása : (képen) Angalét L., Teremi T., Podhorcsek D., Pápai Cs., Angalét B., Péntek N., Nyersbakó B., Krusper F., Hazafi M., Debreceni
Zs., Nyersbakó G., Potássy G., Köcski K., Podhorcsek
M., Nincs a képen: Lisztner G., Horváth Z., Walczer K.,
Smiglag J., Gelányi L., Antal Gy., Lavicza M., Lehel R.

Személyes örömöm azonban az ÜRÖMI SPORT CLUB
labdarúgó szakosztályának, egyesületének megalakítása
és szereplése a Pest megyei III.o. bajnokságban.
Az elsô nevezés óta /2007-2008/ eltelt idôben, az
Ü.S.C. csapata mindhárom bajnoki szezonban, óriási
élményt szerzett mindenkinek. Nemcsak a csapat barátainak, hanem az idôsebbeknek is, akiknek régen egyetlen hétvégi szórakozásuk, (a televízió és internet hiányos
világában) a focimeccs volt. Ennek a csapatnak nem a
magamutogatás, nem az anyagi haszonszerzés a fô célja.
Megpróbálják megmutatni, hogy sok sportember képes
egyszerre gondolkodni egymásért, az ôket támogatókért,
az Üröm S.C-ért, Ürömért, és a játék öröméért .
Az egyesület 2007-ben alakult. A labdarúgócsapatot
az eltelt három bajnoki szezonban sikerült feltölteni ifjabb
focistákkal. Aki ismeri a csapatépítés rejtelmeit, tudja
ehhez a három év kevés, hiszen az egyesület vezetése
törekszik arra, hogy helyi kötôdésû sportolókat szerepeltessen! A labdarúgás ilyen szinten, önfeláldozó, lelkes,
alaptudással rendelkezô focistákat kíván.
Ahhoz, hogy megmaradjon falunkban a foci iránti vágy
és szeretet, ebben nagy szerepe volt és van, tudásuk
alapján ismert és elismert „Tanuló utcai” csapatnak.
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Mind a három bajnokságban, ezen a szinten újoncként, kimagasló eredményt értek el. Már az elsô szezonban sem kellett szégyenkezniük.
2009/2010-ben 12 csapat közül ötödik helyezettek
lettek, de csak rosszabb gólkülönbséggel. Ez már nagy
eredmény! A következô bajnokságban 1-2 hely megszerzése a cél !
Mi kell ahhoz, hogy tovább léphessünk és Üröm a környéken közismert és elismert legyen?
Kezdjük azzal, hogy mi kellett?

Június
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Rendkívül fontos volt (a sportolni vágyáson kívül) a
helyi ÖNKORMÁNYZATI képviselôk, vezetôk sportszeretete, a feltételek anyagi biztosítása. Bizonyítja a mûfüves
pálya felépítése, továbbá az Ü.S.C. anyagi támogatása, a
sportöltözô épületének megvásárlása, felújításához szükséges anyagok biztosítása. A felújítási munkálatokat az
Önkormányzat segítségével az Üröm S.C. tagjai, önerôbôl
végzik el.
Az Ü.S.C. keretein belül egy nôi szakosztály is
mûködik, Witzi Teri vezetésével.

A nôi csapat, játékosok jelentkezését várja, minden
poszton, korosztálytól függetlenül. Jelentkezés: Witzi
Teri Ü.S.C. Tel: 30/9444740
Természetesen szintén várjuk az Ü.S.C. férfi csapatába is az új focistákat.
Jelentkezés: Podhorcsek Miklós Ü.S.C. Tel: 20/
2087782
GONDOLJUNK ARRA, HOGY EZ A PÁLYA ÉS ÖLTÖZô
AZ ÜRÖMIEKÉ ÉS MAJDAN UTÓDAINKÉ LESZ !
A csapat tagjai: /(képen) Reiner Zs., Hadnagy K.,
Smiglag B., Mayer É., Walczer T., Joó K., Witzi T. Nincs a
képen: Máté A., Hudák M., Mayer Gy., Szilágyi Zs. Vajda
T gyúró.

- POTI Ü.S.C.

ÍRTSA ÖN IS!

A parlagfû okozta allergia településünkön is sok ezer ember életét
keseríti meg. Ilyenkor viszket a szem, folyik az orr, tüsszögünk,
köhögünk hónapokon át.
Segítsen nekünk! Írtsa Ön is a parlagfüvet!

Június
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könyvajánló

ÉlmÉNyt adó, tartalmas És szÉp KöNyveK

Tanárnak, diáknak, mindenkinek!
a kedvezményes kiadói árnál is olcsóbban
2010. május 20-ától június 30-áig

ÉRTÉKÕRZÕ MAGYARORSZÁG

NEMZETI PARKOK, VILÁGÖRÖKSÉG
(Bõvített, megújított, harmadik kiadás!)

Különlegesen látványos és tartalmas album a világörökségbe már felvett nyolc magyaror
szági helyszínrõl, a cím elnyerésére várakozó tíz kulturális és természeti értékrõl, valamint
a tíz hazai nemzeti parkról. (272 oldal, 464 színes fotó, táblakötés)
Ára: 2730 Ft (+postaköltség)

A természet fortélyAi
PerzselÕ
NAPsÜtésBeN

A természet fortélyAi
soKszÓlAmÚ
ÚJJÁszÜletés

A TermészetbúvÁr
kiskönyvtárának elsõ kötete
a vakáció kezdetétõl kora
õszig követi nyomon
a kánikula közeledtének
és búcsúzásának idõszakát.
(307színes oldal, 353 fotó,
88 grafika)
Ára: 2310 Ft
(+ postaköltség)

KoNrAd loreNz vilÁgA

A TermészetbúvÁr
kiskönyvtárának második
kötete februártól májusig
kíséri végig a tavasz kibonta
kozásának, zsongásának
folyamatát.
(320 oldal, 347 színes fotó,
96 grafika)
Ára: 2310 Ft
(+ postaköltség)

ÖzÖNNÖvéNyeK

BiolÓgiAi iNvÁziÓK mAgyArorszÁgoN

A Nobel-díjas magatartáskutató életútja,
munkássága az egykori tanítvány
és legközelebbi
munkatárs,
festetics antal
szemével. A német,
az olasz és a japán
kiadás után most
elõször magyarul.
(160 oldal, táblakötésben, 255 színes
és fekete-fehér fotó, konrad lorenz rajzai)
Ára: 1890 Ft (+ postaköltség)

Természetvédelmi forrásmunka tájaink hívatlan vendégeirõl
és azokról a veszélyekrõl, amelyek agresszív terjeszkedésükhöz
társulnak. (408 oldal, 42 színes fotó)
Ára: 1680 Ft (+ postaköltség)

vÖrÖs KÖNyv

mAgyArorszÁg NÖvéNytÁrsulÁsAirÓl

Kétkötetes tanulmánykötet – nem csak szakembereknek.
(800 oldal, 80 színes fotó) tankönyvként is jól hasznosítható!
Ára: 2100 Ft (+ postaköltség)

Ne habozzon, ne késlekedjen!
Kalandozzon velünk a tudás birodalmában!
Termész e t B Ú V Á R A l ap ít v á n y ,

1 0 5 1 B u d ap e s t , O k t ó b e r 6 . u t c a 7.

tel.: (1) 266-3036, (1) 266-3681, f ax: (1) 266-3343; e-m ail: tb uvar@t-online.h u

w w w . t e r m e s z e t b u v a r . h u
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Azokat a mûvészeteket, amelyekben
az uralkodó tartalmi réteg az ábrázolás,

ábrázoló mûvészeteknek

nevezzük.

Ide tartoznak: a rajz, a festészet és a szobrászat.
Az esztétikai tevékenységet már az ôskezdeteknél
ott találjuk, mint az ember sajátos adottságát, tehát
ôsjelenségként kell értékelnünk. Hamvas Béla szerint,
amikor az ember rádöbbent arra, hogy életébôl hiányzik
a harmónia, felvett egy követ a földrôl és rajzolni kezdett
a barlangja falára. A mûvészet ily módon a hiány megszépítése, és mint ilyen, egyidôs a bûnbeesett emberrel. Az esztétika és a történettudomány sem tudott ennél
messzebbre jutni. Bátran levonhatjuk a következtetésünket: az esztétikai tevékenység, mint ôstény már ott állt a
mûvészet és vele az emberi öntudat bölcsôjénél.
Az ábrázolás nem azonos az utánzással, mert a kép,
amelyet a mûvész ábrázolni akar, már maga is vízió, vagyis a mûvész által átfogalmazott, megszerkesztett kép.
A természet a mûvész számára nem adat, hanem feladat,
másképpen: a modell a mûvész számára csupán segítség. Az ábrázolás tehát egy belsô víziónak az ábrázolását
jelenti a természet formáinak segítségével.
A bal agyféltekénkben található meg az a központ,
amely a racionális gondolkodásért felelôs. Itt a beszéd,
valamint az olvasás, írás, számolás központja is. A bal
agyfélteke szárazabb, pragmatikusabb, a racionális logikai megközelítési módokat kedveli, a jobb félteke, úgymond, szubjektívebb, de egyben ôszintébb is. A jobb
agyféltekénk többek közt a látás egyes elemeiért felelôs.
Így a térlátásban, színlátásban, arcok, mintázatok felismerésében a jobb agyfélteke az irányító. A háromdimenziós tér rajzban való megjelenítésének képessége, a
képekben való gondolkodás, a metaforák megértése is a
jobb agyféltekéhez kötôdik. Valószínûleg humorérzékünk
mûködésében is meghatározó szerepe van a „néma” jobb
agyféltekének. A kutatók szerint a jobb félteke érzelmi reakciókban játszott szerepe sokkal erôteljesebb, mint a bal
agyféltekéé. A jobb félteke generálja azokat az agyi, idegrendszeri sajátosságainkat, amelyek fogékonnyá tesznek
az új, soha nem hallott hipotézisek iránt, szemben a bal
agyféltekével, amely inkább olyan funkciókat vezérel,
amelyek a már ismert tartalmak felidézésével kapcsolatosak. Ez a kettôsség magyarázza azt, hogy a jobb agyfélteke mûködésének sokkal nagyobb szerepe lehet a kreativitás kialakulásában, mint a balnak.

Sok pozitív tulajdonsága ellenére a jobb agyfélteke méltatlanul mégis
háttérbe szorul. Ennek
megváltoztatására
jó
lehetôség a rajzolás és a
kézmûves foglalkozás.
A vizuális nevelés
különösen sokat tehet
az ismeretszerzés és a
kommunikáció területén. Fontos feladata az esztétikai nevelés, amelynek középpontjában a világ gazdagságának felfedeztetése, az érzéki tapasztalás
érzékenységének (általában az esztétikai fogékonyságnak) a fejlesztése áll.
 A vizuális nevelés különösen sokat tehet az önállóság, az alkotó magatartás kialakítása terén, segítik
az önismeret, az önértékelés kialakulását, fejlesztik
a koncentráló képességet, az önszabályozást is.
A vizuális kultúra tanulási tartalmainak feldolgozása során gyarapszik a szókincs, árnyaltabbá válik
a fogalmazás.
A csoportos vagy projekt feladatok, a munkák
közös értékelése ugyancsak fejleszti az anyanyelvi
kommunikációt és a szocializációt.
Az alkotó tevékenységek során megvalósuló ismeretszerzés, illetve ismeretfeldolgozás erôteljesen
fejleszti az önálló tanulás képességeket.
A vizuális nevelés jellemzôen önállóságra késztetô
kreatív, saját érdeklôdésre építô komplex hatású gyakorlati feladatokon keresztül valósul meg, amelyek során lehetôség nyílik különbözô élmények és ismeretek integrálására, ami nagyban segítheti a motiváció, a
kezdeményezôképesség és vállalkozói kompetencia kialakulását. A rajz és vizuális kultúra ismeretanyaga érinti
a matematika bizonyos területeit is, a strukturált, logikus
gondolkodást fejlesztô projekt feladatok ugyancsak segítik a matematikai kompetencia fejlesztését.
A digitális kompetencia elmélyítéséhez nagymértékben hozzájárul, hogy bizonyos feladatok során a tanulók
használják a számítógépet információszerzésre, szövegszerkesztésre, képfeldolgozásra.
A vizuális nevelés fontos célja múltunk értékeinek felmutatása mellett mai életünk pozitív vonásainak felkutatása, a kortárs mûvészetek megismertetése, a fiatalokat
ma érô számtalan spontán vizuális hatás közös élménnyé
rendezése, hogy azok a fiatal generáció összetartozásának alapjává válhassanak.
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Boros Gitta
mûvészeti iskola vezetôje
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Így töltöttük ezt a
napot
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Hagyományôrzô
Egyesület hírei
Eltelt egy fél év ami eseményekben dús volt.
A tavaszköszöntô rendezvény után, készültünk a
majálisra.
A hangulatot Sándor bácsi harmonikálása fokozta,
majd a finom kakas pörköltet közösen a vendégekkel
elfogyasztottuk. A fôzôversenyen IV. helyezést értünk el.
Hajdúszoboszlón, majd Cserkeszôlôn pihentük ki
magunkat, ott is felléptünk és díszoklevelet kaptunk a
Nyugdíjas találkozón.
A XI. Nyári Fesztiválra lelkesen készültünk a Szerelem
vonat címû zenére egy új koreográfiával léptünk fel melyre
a felkészítést Tamási Marcsi és párjának köszönhetjük.
Ismét összefogott a falu apraja nagyja az idô is kedvezett
végre!
A szervezôknek, fellépôknek, támogatóknak és a
résztvevôknek köszönet.
Csak így tovább Ürömiek!
Fehér Istvánné
Hagyományôrzô Egyesület vezetôje

Majálison

József nádor Nap - koszorúzás

XI. Nyári fesztiválon
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TRUNK

Építôanyag forgalmazó és fuvarozó vállalkozás

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

ÉPÍTôANYAG ELADÁS
KEDVEZô ÁRON!
Érdeklôdés és konténer rendelés:

06-30/934-2838

Velocafe: Kávézó és apartman
Üröm, Dózsa Gy.u.2/A
(A templomhoz közel, a gyógyszertárral szemben)
Olasz kávé és fagylalt különlegességek
Hatalmas kerthelység
Kerékpárkölcsönzés, ping-pong asztal, csocsó
Új építésû jól felszerelt apartmanok
4000 Ft/fõ/éj-tõl.

Telefonszám:
E-mail:
Web:

+36 20 5440298
velocafe2010@gmail.com
www.velocafe.eu

V. Ürömi Kôfaragó
Alkotótábor
2010. augusztus 26-29.
A verseny témája:
köztéri ülôpadok készítése

Rendelkezésre álló kô:
fertôrákosi 70*40*15-ös tömb

Rendezô:
Üröm Önkormányzata

Szakmai védnök:
Kôfaragó és Mûkôkészítô Vállalkozók Országos
Ipartestülete

Helyszín:
Üröm, Önkormányzat elôtti tér

Tervezett program:
augusztus 26. 8 óra

Tábornyitás az önkormányzat elôtti téren
9-17 óra

Meghatározott feladat faragása augusztus 27-28.
8-17 óra

Meghatározott feladat faragása augusztus 29.
8-12 óra

Eredményhirdetés, táborzárás augusztus 29.
14 óra
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk táborzárás utáni vendéglátásra és beszélgetésre!
(Bográcsétel, üdítô és egyéb italfogyasztás ingyenes!)

További információ kérhetô:
Vidákovits Tibor Üröm Önkormányzat Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottságának
elnökétôl a 06-30-9503-328-as telefonszámon.

