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Tábornyitás az önkormányzat elôtti téren 		
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Eredményhirdetés, táborzárás augusztus 29. 		
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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.

Ürömi Tükör

Kedves
Zoltán Barátom!
Nehéz szívvel és mély fájdalommal a lelkembe jöttem
ravatalodhoz, hogy elköszönjek Tôled. Búcsúzunk,
búcsúzom. Búcsúzom a közéleti EMBERTÔL - így
nagybetûvel -, búcsúzom Üröm polgárától és búcsúzom
a baráttól!
Ha a közösségért önzetlenül tenni akaró embert emlegetünk én csak Rád tudok gondolni. Nem ismerted a
NEMET, nem ismerted a lehetetlent és nem ismerted
a megalkuvást. Ha adni kellett, Te adtál elsônek! Azok
közé tartoztál, aki még ismerte az önzetlenséget és az
adás örömét. Hittél abban, hogy az emberek jók és érdemes értük dolgozni. Ebben való erôs hited jó példája,
hogy a közjóért való munkálkodásban súlyos betegséged
sem tudott megakadályozni. A tüdômûtéted után 3 nappal már jöttél, hogy folytasd a rövid idôre megszakított
közéleti munkádat.
Jöttél a falu, a falud ügyes bajos dolgait intézni akkor
is, amikor már járni is alig tudtál. De Te mosolyogtál, és
bíztál, de nem csak bíztál! Hittél, hitted, hogy amit elvállaltál, esküd szerint, míg erôd engedi tenned, kell. Te tetted
halálodig. Köszönöm. Köszönjük NEKED. Sokan tudjuk,
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hogy távozásoddal
szegényebbek lettünk! Nehéz lesz
pótolni TÉGED! Jó
és példás polgára
voltál kis településünknek. Ígérem
nem feledünk!
Most pedig búcsúzom a baráttól!
Attól a baráttól,
aki
évtizedekig
mellettem volt jóban, rosszban! Aki
óvott, ha kellett, de
meg is dorgált, ha
kellett! Betegséged
letaglózott engem!
Téged nem!

1952-2010

Optimista voltál, nagy-nagy szeretettel a lelkedben! Te
nem csak megkérdezted, hogy vagyok, hogy vagyunk,
Te a választ is megvártad. Érdekeltek az emberek, nyitott
voltál és befogadó. Nem csak mondtad, hanem gyakoroltad is a szeretet.
Pál apostol korinthusiakhoz írt levelének elsô sora jut
eszembe:

Július

Ürömi Tükör
„Szólhatok az emberek, vagy angyalok nyelvén, ha
szeretet nincs bennem, csak zengô érc vagyok.”
E szerint éltél és gyakoroltad a szeretetet.
Mint barátra mindig számíthattam, ez erôt és biztonságot adott. Ez az erô és ez a biztonság, távozásoddal
megingott bennem! Nem tudom, és nem akarom elhinni,
hogy atyai jó barátként már nem vagy. Nehéz feldolgozni
távozásod!
Tudom, hiányozni fognak nekem tanácsaid, segítôkészséged, közvetlenséged, és sajátos humorod.
Fájó emléked, kegyelettel megôrizzük.
Nyugodjál békében.
(Laboda Gábor polgármester búcsúbeszéde)

Július
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Ürömi Tükör
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Aktuális
információk

Kossuth Lajos utcai tagóvoda felújítási munkái

Tisztelt Lakótársaim!
A jelen tájékoztatóval eleget kívánok tenni azon
ígéretemnek, hogy tájékoztatást adjak a folyamatban lévô beruházások állásáról, és az egyéb aktuális kérdésekrôl.

A munkák állását tekintve augusztus közepéig
befejezôdik az épület külsô belsô felújítása. Az épület
eredeti stílusát megôrzi, megmarad a manzárd tetô új kémények készültek, mivel a régiek életveszélyessé váltak.
Dry-vit rendszerû homlokzatszigetelés történt, új eresz és
lefolyócsatorna került felszerelésre. Beltéri és homlokzatfestés, valamint a faburkolatok kezelése is megtörténik a
felújított épületben, illetve épületen.

A bölcsôde építési munkáinak állása:
Úgy gondolom, hogy több ürömi kisgyermekes család
részére nem közömbös, hogy mikorra készül el az új intézmény, s mikor tudja fogadni a leendô „lakóit”. A munkák jelenlegi üteme megnyugtató, bár a jelentôs szakipari
munkák még hátra vannak, és a kivitelezô is szeretne a
szerzôdéses határidôn hosszabbítani. Egyenlôre az önkormányzat részérôl ettôl elzárkóztunk. Igazoltan, tehát a
ténylegesen elvégzett munkák szerint körülbelül 65%-os
a létesítmény készültségi foka. Ez azt jelenti, hogy a korábbi tájékoztatóimban jelzett szeptemberi befejezés és
az októberi megnyitás reális idôpont lehet.

A felújítás alatt álló tagóvoda manzárdteteje már elkészült

A tagóvoda hiányzó bútorainak szállítására augusztus
15.-ig szintén sor kerül az udvar gyepesítése- elôre tervezetten- augusztus végén történik, hogy a szeptemberi
nyitásra friss és üde zöld udvar fogadja a gyermekeket.

Fô utcai járdaépítés
550 fm-en épült ki az új járdaszakasz, viacolor burkolattal. Az épületek csapadékvíz
elvezetése döntôen a járda
alatt lefektetett csôvezetéken
történik. Külön köszönöm
lakótársaimnak azt a példás
együttmûködést, melyet az
építkezés során tanúsítottak.

Az épülô bölcsöde

Meg szeretném nyugtatni az érintett szülôket, hogy
az ígért július 31.-ig történô név szerinti kiértesítés a
felvételekrôl és a nyitás várható idôpontjáról megtörtént.

4

Mindenképpen meg kívánom még említeni, hogy a
Kert utca végéig a buszmegálló kényelmesebb megköBorozó elôtti lépcsôkorlát a Fô utcán
zelítése érdekében kiépített

Július

Ürömi Tükör
önkormányzat

Az újjáépített viacoloros járdaszakasz a Fô utcán

80 fm-es járdaszakaszt a kivitelezô a régi, még használható kövekbôl készítette el, úgymond „grátisz” a településnek, melyet ezúton is köszönök.
A Fô utcai borozó elôtt elkészítettük azt a biztonsági korlátot, mely védi a gyalogosokat az ott elhelyezett
lépcsôn.

A Rókahegyi járda mellé korlát kiépítése:
Korábbi tájékoztatómban jeleztem, hogy elkészült a
temetôtôl a kis közértig a gyalogos járda 550 fm-en. Ennek a beruházásnak az elsôdleges célja az volt, hogy biztonságossá tegye a gyalogos közlekedést. A járda mellett
fekvô, nagy autós forgalmat lebonyolító útra is tekintettel
tovább növeltük a gyalogosok biztonságát az elkészült
korláttal. A korlát 2x17 m-en, elsôsorban a legveszélyesebb szakaszon (temetô) került felszerelésre.

A biztonsági korlát a veszélyes Rókahegyi utnál

Július
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xxx
Péterhegyi játszótér
A júniusi hónapban átadott játszótér parkolója murva
leterítésével lett kialakítva. Az átadás óta eltelt idôszak
esôzései egyértelmûvé tették, hogy a murvás megoldás
elégtelen, mivel a parkoló gépjármûvek kerekei besül�lyednek, így a biztonságos parkolás feltételeit a murvás
megoldás nem biztosítja. A hivatal községgazdálkodási
munkatársai elkészítették a betonburkolatot a kijelölt parkolóban. Jelenleg ennek köszönhetôen kényelemesen és
biztonságosan lehet a játszótér melletti parkolót használni.

és mindig arra törekedett, hogy lekötött tôkével rendelkezzen. Ennek igazolására bemutatom a ERSTE Bank
2010. július 08.-ai betétlekötési tájékoztatóját, melyben 330.000.000 Ft (azaz háromszázharmincmillió Ft)
tôkelekötésünk szerepel, mely lekötött tôke után átlag 1,5
hónapra a kamat hozadék 2.721.833 Ft. Ugyancsak bemutatok egy számlakivonatot, mely gazdálkodásunk napi
forgalmát mutatja, tehát azt a szabad pénzeszközt, mely
a lekötésen felül az adott fordulónapon rendelkezésünkre
állt.
Összességében tehát 400.000.000 Ft (azaz négyszázmillió Ft) áll az önkormányzat rendelkezésére a lekötött
számláin, illetve a napi forgalmat bonyolító számláján. Talán nem kell bizonygatnom, hogy soha ennyi pénze nem
volt még eddig Üröm Község Önkormányzatának, ezen
kívül pedig olyan mobilizálható földterülettel is rendelkezik, mely szintén jelentôs bevételt képvisel és emelheti a
tartalék nagyságát.
Nem nehéz kiszámolni, hogy Ürömön az egy fôre jutó
tartalék (a gyerekeket is számításba véve) megközelíti a
600.000 Ft-ot (azaz hatszázezer Ft), minden bizonnyal az
országban településünkön a legmagasabb az egy fôre
jutó tartalék.
Ezek után nyugodtan kijelenthetem, hogy sajnálatos,de
szégyenletes is, hogy településünkön van olyan ember,
aki azt terjeszti, hogy adósságot halmoztunk fel.
Üröm, 2010. július hó

A lebetonozott, biztonságos parkolók a Rókahegyi játszótérnél

						
		

Egyéb információk
Több Lakótársam részérôl jutott el hozzám
olyan információ, hogy a település eladósodott és nagy hiteleket vett fel.
Elôrebocsátom és megnyugtatóm Lakótársaimat, hogy ez nem igaz, csupán akik ezt
terjesztik azt a célt kívánják elérni, hogy kisebbítsék elért eredményeinket. Már több ízben
említést tettem arról, hogy beruházásainkat
nem hitelbôl finanszírozzuk - legutóbb az Ürömi Tükör januári számában írtam errôl- tehát
nem adósítottuk el a települést.
Az önkormányzat a két ciklus nyolc éve
alatt kiegyensúlyozott gazdálkodást folytatott
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Laboda Gábor
Polgármester

Ürömi Tükör
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FELHÍVÁS
Tisztelt Lakótársaim!
Fel szeretném hívni szíves figyelmüket arra, hogy a lakásfenntartási támogatás benyújtására
nyitva álló határidô 2010. 08. 31.-én lejár.
Miután a következô évre igényelhetô támogatáshoz ismételten ki kell tölteni a Polgármesteri Hivatalban
beszerezhetô formanyomtatványt, így kérem, hogy aki ezt a támogatást továbbra is igényli, a jelzett határidôt
ne mulassza el. A benyújtott kérelmekben a bizottság szeptember hó folyamán hozza meg a döntését.
Mindenkinek kellemes nyarat, jó egészséget és jó pihenést kívánok!
Buzás Katalin
Szociális Családügyi és Egészségügyi Bizottság
Elnöke

Július
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Ürömi Tükör
környezetvédelem

Diákok az Önkormányzatnál
Az idén is nyári diákmunkát végzô
diákokkal bôvült a Településüzemeltetési Csoport. A tanulók a településen
egy hónapot dolgoznak. Ez alatt az idô
alatt, Üröm tisztaságának és rendjének
megôrzését kapták napi feladat képen.
Segítséget nyújtottak a temetô melletti „zöld sáv” kitisztításában és egyéb
felmerülô problémák megoldásában.
Remélem, hogy a nyári pénzkereseti lehetôség mellett szemléletváltozást
is eredményez a „srácok” alkalmazása.
Ezután sajátjuknak tekintik azt a környezetet ahol élnek, ahol dolgoztak. Jó
munkát és azt követôen pedig jogosan
megérdemelt felhôtlen nyaralást kívánok nekik!
Vidákovits Tibor
Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság elnök

Bôvítésre kerül a
Deák Ferenc utcai víztározó
A település sok éves problémája oldódik meg azzal a beruházással, amely az ôsszel veszi kezdetét. A Dunamenti
Regionális Vízmû Zrt-nél az Önkormányzat már több alkalommal kezdeményezte a nyári nyomáscsökkenés problémájának megoldását. A Szolgáltató részére megfizetett fejlesztési pénzekbôl most a Deák Ferenc utcában lévô víztározó
bôvítésre kerül. Az eddigi 500 m3–es tárózó most egy 3000 m3-es víztározóval egészül ki, melynek átadását követôen
a nyári nagy melegek idején tapasztalt vízhiány – nyomáscsökkenés – megszûnik.
A beruházás kivitelezôjének kiválasztására kiírt közbeszerzés lezárult, a nyertes cég szeptemberben nekiláthat a
kivitelezési munkálatoknak. A munkálatok várhatólag 2011-ben fejezôdnek be.
Az építési munkálatok néhány hónap átmeneti kényelmetlenséget jelenthetnek a megnövekvô teherforgalom miatt.
Úgy gondolom, hogy a jövô évtôl megszûnô nyári víznyomáscsökkenés érdekében ennyi megpróbáltatást mindannyian el tudunk viselni.
Vidákovits Tibor
Környezetvédelmi és Településfejlesztési
Bizottság elnöke
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Ürömi Tükör
Bölcsôde

Uniós támogatás
segítségével épül
fel az új bölcsôde
Ürömön

múlt években kerültek felújításra, ezáltal korszerû épületben, minden igényt kielégítô, európai színvonalú nevelést
tudnak biztosítani.

Üröm, 2010. július 30. – Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében, több mint 147 millió Forintos támogatással új bölcsôde épül Üröm községében. A létesítmény várhatóan idén szeptemberben
elkészül, és ôsztôl már várja kis vendégeit.

A 3 évesnél fiatalabb gyermekek napközbeni elhelyezésére ugyanakkor korlátozottak a lehetôségek a településen. A 3 év alatti gyermekek településen belüli magas
aránya miatt az elmúlt években is komoly igény lett volna
a bölcsôdei ellátásra, és a következô években is jelentôs
emelkedésére lehet számítani. Üröm község Önkormányzata ezért elsôdleges céljának tekinti, hogy a településen
bölcsôdei szolgáltatást létesítsen és mûködtessen, ezzel
segítve és támogatva az idetelepült családokat. Ugyanakkor a bölcsôdei szolgáltatás bevezetésével biztosítható, hogy a település továbbra is vonzó célpont legyen a
kiköltözô családok számára, megteremtve ezzel a település további dinamikus fejlôdésének alapját.
További információ:
Szél-Takács Viktória osztályvezetô
Üröm Község Önkormányzata

Az új négy csoportos bölcsôdében 40 kisgyermek
napközbeni szakszerû elhelyezését tudják majd megoldani. A bölcsôde 163 millió Forintos bekerülési költségének 90 %-át
uniós forrásokból fedezi az Önkormányzat. A megnyert pályázat segítségével megoldódni látszik 40 fiatal család gondja, hiszen Ürömben
eddig nem volt lehetôség bölcsôdei
elhelyezésre.
Az elmúlt három évben 18,2
%-kal nôtt az ürömi lakosság létszáma, mely elsôsorban annak
tudható be, hogy nagyon sokan a
fôvárosból költöztek a községbe,
nagyrészt családalapítás elôtt álló
fiatal párok és kisgyermekes családok. Ennek köszönhetôen a község lakosságának 48,4 %-a 26-55
év közötti, aktív korú munkavállaló,
12,4 %-a 7-18 év közötti fiatalkorú, 11 %-a 6 év alatti gyermek a
2008-as népességi adatok alapján.
A településen az elmúlt években 3
lakópark is épült, mely szintén hozzájárult a lakosság dinamikus növekedéséhez.
A 3 évesnél idôsebb gyermekek napközbeni elhelyezését, nevelését a településen mûködô óvoda és annak
tagóvodája, valamint az Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény biztosítja. Az óvodák az el-

Üröm lakosságának száma a legdinamikusabban
nôtt az elmúlt öt évben a kistérség településeihez
viszonyítva.

Július
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Ürömi Tükör
Bölcsôde

Bemutatkozó
Tisztelt Ürömi Lakosok!
Bizonyára mindnyájan értesültek már róla, és valószínûleg
sokan már várják is, hogy hamarosan megnyílik az ürömi
bölcsôde.
A bölcsôde vezetésére az önkormányzat pályázatot írt ki.
Nagy megtiszteltetésként ért, hogy az öt pályázó közül az
ürömi Képviselôtestület nekem szavazott bizalmat.
Engedjék meg, hogy néhány szóban bemutatkozzam:
Csordásné Tôkés Katalinnak hívnak. 1977-ben születtem,
tanulmányaimat a monoki általános iskolában kezdtem, majd
Miskolcon tanultam a Kossuth Pedagógiai szakközépiskolában. Érettségi után Hajdúböszörményben szereztem meg a
diplomámat Óvodapedagógus – Szociálpedagógus szakon.
Budapesten helyezkedtem el a Játékszín Óvodában, itt
dolgoztam óvónôként 12 évet.
Mindeközben fontosnak tartottam, hogy más területeken
is képezzem magam, ezért elvégeztem egy mérlegképes
könyvelôi tanfolyamot is.2006-tól Ürömön lakom férjemmel
és három gyermekemmel.
Az elmúlt négy év alatt családommal nagyon megkedveltük Ürömöt és az itt élô embereket, sok új barátot szereztünk.
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Szívbôl
remélem,
hogy munkámat sokak
megelégedésére tudom
majd végezni, célom egy
gyermekbarát, családias hangulatú, meghitt
bölcsôde
kialakítása,
ahová szívesen érkeznek
majd mind a gyermekek
és szüleik, mind a munkatársak.
A dolgozók felvétele
megtörtént, összesen 15 fô kerül közalkalmazotti viszonyba
szeptember, illetve október hónapokban, megkezdôdik a
szaktanfolyami képzésük, hogy mire a gyermekek érkeznek,
már összeszokottan tudjuk ôket fogadni.
A csoportszobák berendezése szintén elkezdôdött, hogy
a gyermekek fogadására mihamarabb alkalmassá váljon az
épület.
A várható nyitás október 1., amennyiben elôbb tud nyitni
a bölcsôde, úgy újabb értesítést küldünk a felvett gyermekek szüleinek.							
Csordásné Tôkés Katalin
Ürömi Hóvirág Bölcsôde
		
Vezetô

Július

Ürömi Tükör
Iskola

„A dráma a való élet utánzása”
A drámapedagógia fogalmának meghatározására
többen vállalkoztak már, de minden állítás kiegészítésre
szorult. Debreczeni Tibor reformpedagógiai módszernek
nevezi. A különféle reformpedagógiai irányzatok a XIX.
század végétôl kerülnek be a magyar oktatási rendszerbe, s ezek napjainkig is folyamatosan változnak, alakulnak. E formálódás hatására a drámapedagógia mára már
önálló módszerként éli életét. Olyan módszerként, amely
a reformpedagógiával kölcsönös hatásban, függôségi
viszonyban van. S olyan módszerként, amely közvetlen,
cselekvésbe ágyazott tapasztalást ad ezzel az „itt és
most” élményét élve meg.
A drámapedagógiát a játékkal való fejlesztésnek is nevezik. Nem új keletû dolog, hogy a játékkal fejleszthetô
a személyiség. S a gyermek szerencsére (s valljuk be, a
felnôtt is) szeret játszani. Úgy tanul, hogy nem tudja, hogy
tanul. Játékaiban a jelent éli meg, de mindez a jövôt szolgálja. Hiszen a gyermekek jelen idejû világban léteznek, s
számukra a fontos, amit az adott pillanatban megtehetnek, ami az adott pillanatban nekik jó.
A felnôtt teleologikus gondolkodástól ez merôben eltér, s a két generáció közötti kommunikációs konfliktus
akkor lép fel, ha a felnôtt jövô idejû, absztrakt gondolkodású világát a gyermekre akarja kényszeríteni. A drámapedagógia feloldja e konfliktust, s játszani enged. Sôt
játékra hív! Hiszen tudja, hogy a játék az emberiséggel
egyidôs tevékenység, amely az ünnepi szertartásokból
nôtte ki magát az idôk során. Vagyis a játék a gyermek
ünnepi tevékenysége, olyan varázslat, amely Tunyoghy
Erzsébet szavaival élve „gyógyít, lelket ápol.” A játékidôt
Nyíri Tamás „szent idô”-nek, Hamvas Béla pedig „az istenekkel való parolázás”-nak nevezi.
A drámajátékok pedig a drámapedagógia meghatározó eszközei.
A drámapedagógia fogalomkörébe a diákszínjátszás
is részt kap, vagyis olyan tevékenységnek nevezhetô,
amellyel elôadást hoznak létre, s azzal, ahogy létrehozzák, nevelnek. Nemcsak a befogadóra, hanem az alkotóra
is nevelô hatással van. Kaposi László a drámapedagógiát
„a színház eszközeivel való nevelés”-nek hívja, amely a
színház konvencióival tanít.
A diákszínjátszásnál tehát drámapedagógiai szempontból, igazából nem maga az elôadás a fontos, hanem az addig végbemenô folyamat: a próbák, a szi-

tuációk megbeszélése, megélése, megtanulása. S
mivel a drámapedagógia színházi tevékenység, ezért
mûvészetpedagógia is. Már maga a pedagógia, is mint
alkotó tevékenység igen közel áll a mûvészetekhez.
Éppen ezért a reformpedagógiákba tudatosan vittek
be különbözô mûvészeti ágakat (pl. Freinet iskolájában
zene- és dalszerzés mûködött) felismerve a mûvészetek
személyiség- és közösségformáló erejét. A drámapedagógiában nyilvánvalóan a színház mûvészi eszközeit
használják fel, de más céllal, mint a színházmûvészetben.
A drámapedagógus nem színészeket nevel, hanem személyiségeket formál, bár a színmûvészet megalapozását
segítheti, de csak a mûvészi hajlammal rendelkezôk válhatnak mûvésszé. A drámapedagógiát a „mintha” pedagógiájának is szokás nevezni (Mérei Ferenc elnevezése)
amiatt, hogy a tanulók igen gyakran lépnek szerepbe,
és játszanak el olyan szituációkat, mintha valaki mások
lennének. Ez a színészi játékot is alapvetôen mozgató
tényezô, mintegy kettôs létezése az embernek ugyanabban az idôben. A valóság és a valótlanság sajátos váltakozó játéka, melyben a játszó önmagát soha nem veszítheti el. S mindez szintén nevelési célzattal mûködik,
hiszen a „mintha-szituáció” is tulajdonképpen tanulási
folyamat, melyben a tanuló a primer (elsôdleges) valóságból egy szekunder (másodlagos) valóságot teremt.
Vagyis amit eljátszik, amilyen kapcsolatokba lép, amilyen szituációkba kerül, az soha nem véletlen. A benne
kialakult eszmeképek a játék során valósággá válnak, s
a jövôt tekintve meghatározó pontokká. S mindez önállóan, a játék során alakul ki benne, ezért is mondják a
drámapedagógiára azt, hogy öntevékeny tevékenység,
melyben a tanár csupán animátor.
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Az értelmezések sorát folytatva nyilvánvaló, hogy a
drámapedagógia eszköz a pedagógus kezében, nagyon
színes, változatos eszköztár áll számára rendelkezésre,
melybôl válogathat. Éppen ezért talán nehezebb is a feladata, mert neki kell felismernie csoportja összetételét, s
eldöntenie, milyen eszközkészlettel, milyen irányba indulnak el és haladnak a folyamatban. Mert a drámapedagógia ugyanakkor oktatási-nevelési folyamat is, egy olyan
projekt, amellyel ugyan egy oktatási intézményt nem lehet
lefedni, amellyel nem lehet az összes tantárgyat megtanítani, de amilyen pedagógiai területen alkalmazzák, ott a
folyamat jellege a mérvadó: ahogyan beindul, ugyanúgy
le kell zárni, és eredménnyel kell lezárni egy adott ponton.
Ezért muszáj keretek közé szorítani, vagyis a drámapedagógia tanulásszervezési modell is, szerkezetet, formát
ad, szabályozza a folyamatot a tudatos, tervszerû, pontos
munka elvégzése érdekében.
A dráma fogalma alatt ne csupán a klasszikus meghatározást értsük, miszerint az irodalom mûneme, párbeszédes, színpadra szánt alkotás. Ez túl szûk értelmezés, hiszen nem teszi lehetôvé a tanórákon való alkalmazást. Arisztotelész megállapítása, hogy a dráma, mint
mûvészeti ág, utánzás, cselekvéssel történô utánzása a
világnak, már közelebb visz a megoldáshoz. Hegel „konfliktusos mûnek” nevezi a drámát, Moreno szerint pedig a
dráma „közvetlen tapasztalást ad”. Mind-mind alapjában
véve helyénvaló gondolat, de Martin Esslin XX. századi
dráma esztéta foglalta össze a lényegét, olyan meghatározást adott, amely a pedagógiában alkalmazható:
„A drámát nem tekinthetjük másnak, mint az emberi
gondolkodás és megismerés eszközének, módszernek,
amely lehetôséget biztosít arra, hogy a világ elvont,
absztrakt tartalmait konkrét, emberi viszonylatokra fordíthassuk le, ezzel modellezzük a világot, amely modellt
mindig valamilyen aktuális cél szempontjából forgathatunk, alakíthatunk.”
A meghatározást vizsgálva megállapítható, hogy
Esslin emberi gondolkodásról beszél, vagyis arról, hogy a
közösség hogyan tudja megismerni a világot. A drámapedagógus a feladatot soha nem az egyénnek adja, ezért a

dráma mindig közösségi megismerés. Az emberi megismerésnek két útja különböztethetô meg: a horizontális ismeretek, amelyek az egyén és a vertikális ismeretek, amelyek a közösség túlélését szolgálják. A drámában mindkét
utat járni kell, a két ismeretnek harmóniában kell léteznie.
A közösségben emberi viszonylatok mûködnek, amelyeket Bécsy Tamás két csoportra oszt: statikus, konfliktusmentes és jelen idôben változó, konfliktusos viszony. Az
utóbbi a drámai, mert képes elvont tartalmakat konkréttá tenni. S azért válhatnak konkréttá, mert a konfliktusok
kibékíthetetlenek, s a kiválasztott szellemi tartalmaknak
pedig egyértelmûen nevelési céljaik vannak. Ami a modellezést illeti, az arisztotelészi fogalomból kiindulva a világ
utánzásáról van szó.
A drámapedagógiában a modellezô és a modell nem
különül el, a gyermek a játék során egyszerre lesz alkotó
és tudtán kívül befogadó is.
A gyermekek igazi közösségi emberekké válnak, a közös cél vezérli ôket, a produkciók létrejötte és sikeressége. A játékok során, szerepbe
lépve formálódnak, nyitottabbak, fogékonyabbak
lesznek a világ problémáira. Érdeklôdô hajlamuk
miatt kinyílik az agyuk, tanulmányi eredményeik pozitív tendenciát mutatnak. Magabiztosabbá,
önellátóbbá, érettebbé válnak. Már nem utasítják
el a világot, de természetesen nem is fogadják el
minden körülmények között. Rálelnek arra az ösvényre, ami járható számukra. „Fontosnak tartom,
hogy a tagozaton végzett tanuló a jövôben megtalálja azt a helyet, ahol játékos énjét meg tudja
valósítani, nem kerül feloldhatatlan konfliktusba
környezetével, megtalálja azt a mezsgyét, ahol a
világ nem töri össze lelkét, de ô sem él attól elszigetelten. Benne él a világban, de ô alakítja azt,
nem a világ zúzza a maga képére ôt.” S ha megtalálják azt a mezsgyét, akkor a gyerekekbôl olyan
felnôttek válhatnak, akik mindvégig „az örök humánus értékeket képviselik.”
Boros Gitta ig.h.

Közösségi ház
A Közösségi Ház és az internetes hozzáférés 08.02-08.23-ig zárva tart.
A Könyvtár a nyári szünet után augusztusban a szokott nyitva tartási idôben
hétfô, szerda - 13.30-19.30, kedd, csütörtök, péntek - 8.30-12.30 várja az olvasni vágyókat.
Minden kedves Látogatónknak kellemes nyarat, jó pihenést kívánunk !
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önkormányzat

TÁJÉKOZTATÓ

Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Adóirodája feladatkörébe tartozik.

a helyi iparûzési adóval
kapcsolatos változásokról
Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy a 2010.
évi LVII. törvény alapján a helyi iparûzési adóban
az adóigazgatási hatáskör 2010. június 29.-ével az
állami adóhatóságtól (APEH) visszakerül az önkormányzati adóhatósághoz.

A 2010. június 29.-e után teljesítendô befizetéseket
Üröm Község Önkormányzat iparûzési adóbeszedési
számlájára (számlaszám: 11742001-15390280-03540000)
kell teljesíteni.
Egyben tájékoztatom a Tisztelt Adózókat arról, hogy
a fenti törvény rendelkezése értelmében a helyi iparûzési
adóelôleg-kiegészítés összegérôl – az erre kötelezett
adózónak - a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig (december 20.) bevallást kell tennie.
Üröm, 2010. július hó

Felhívjuk a Tisztelt Adózók figyelmét, hogy az önkormányzat illetékességi területéhez kapcsolódó adókötelezettség keletkezése, illetve változása, (bejelentkezés,
társaság/egyéb szervezet megszûnése, egyéni vállalkozói
tevékenység megszûnése esetén záró adóbevallás benyújtása, ideiglenes jellegû iparûzési tevékenység gyakorlásával járó valamennyi adókötelezettség stb.) ismét

Dr Balogh Szilvia
Jegyzô

Ajándék élelmiszercsomag osztás
Üröm község Önkormányzata, ismét pályázatot nyújtott be az élelmiszerbankhoz, a településen élô
lakosság részére, tartós élelmiszer csomagok igénylése végett.
A nyertes EU pályázat által az Ürömi Önkormányzat a településen 600 kg lisztet, 350 kg tésztát, 130 kg kekszet, és
120 kg cukrot osztott ki a rászoruló családok és néhány kisnyugdíjas között.
Az élelmiszer csomagok kiosztására ismét a Szociális Bizottság, az Általános Iskola, Óvoda, Gyermekjóléti Szolgálat
és a Családsegítô Szolgálat tett javaslatot.
Az összességében 1200 kg élelmiszer mennyiségre: közel 100 család, illetve 300 fô lett jogosult a gyermekvédelmi és a szociális törvény által.
Az Ürömi Önkormányzat gondoskodott az élelmiszer csomagok házhoz szállításáról, így 2010. július. 8-9-én kerültek kiosztásra a településen.
A jövôben az Ürömi Önkormányzat további pályázatok benyújtását tervezi, hogy minél szélesebb körben jutathassa
a lakosságot egyéb ajándékcsomagok osztásához.
Szociális Családügyi
és Egészségügyi Bizottság
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Választási
tájékoztató

Egyéni listás képviselô-jelölt az lesz, akit az adott
választókerület választópolgárainak 1 %-a (53 fô) jelöltnek ajánlott.
Polgármester jelölt az lesz, akit a település választópolgárainak legalább 3 %-a (160 fô) jelöltnek ajánlott.

Tisztelt Választópolgár!
A Magyar Köztársaság Elnöke a helyi önkormányzati
képviselôk és polgármesterek általános választását 2010.
október 3.-ra (vasárnap) tûzte ki.

A szavazás 6:00 órától 19:00 óráig tart.
A választópolgár személyesen, a lakóhelyén szavazhat.
Az a választópolgár, aki 2010. június 16.-ig tartózkodási
helyet létesített, igazolással a tartózkodási helyén is szavazhat. Igazolást ajánlott levélben 2010. szeptember
28.-ig lehet kérni, míg személyesen, vagy meghatalmazott útján 2010. október 01.-én 16:00 óráig kérhetô a
Polgármesteri Hivatal Helyi Választási Irodájában.
A választói névjegyzékbe történô felvételrôl szóló
értesítôt 2010. augusztus 16.-19.-e között kell megkapnia a választópolgároknak.
A névjegyzéket 2010. augusztus 18.-tól augusztus
22.-ig a Helyi Választási irodában közszemlére tes�szük. A névjegyzékbôl történô kihagyás, vagy törlés, illetve a névjegyzékbe történô felvétel miatt 2010. augusztus 22.-én 16:00 óráig lehet kifogással élni.
A módosított névjegyzék 2010. október 01.-én 16:00
óráig tekinthetô meg a Helyi Választási Irodában.

Ürömön a 2010. évben települési kisebbségi önkormányzati képviselôk választására is sor kerül.
A Helyi Választási Bizottság tûzi ki a települési kisebbségi önkormányzati választást 2010. augusztus 9.-ig.
Jelölt bejelentésére legkésôbb 2010. szeptember 03.-án
16:00 óráig van lehetôség a Helyi Választási Bizottságnál.
A szavazókör a Kossuth Lajos utcai tagóvodában kerül kialakításra. A kisebbségi jegyzékre való felvétel iránti kérelmek benyújtási határideje 2010. július 15.-e volt. Ürömön
a német kisebbségi jegyzékre 43 személyt vettünk fel, az
örmény és szerb kisebbségi jegyzékre pedig 2-2 személy
felvételére került sor. Ennek értelmében Ürömön csak német kisebbségi önkormányzati választás írható ki.
Választási kampányt folytatni 2010. október 03.-án
00:00 óráig lehet, 2010. október 3.-án 00:00 órától 19:00
óráig kampányt folytatni tilos.
Az, aki plakátot kihelyezett, vagy akinek az érdekében
plakátot elhelyeztek 2010. november 02.-ig köteles azt
eltávolítani.
Minden, választással kapcsolatos kérdéssel, a Helyi
Választási Irodához lehet fordulni személyesen, vagy telefonon a 06-26-350-054-es telefonszámon.
Üröm, 2010. július hó

Jelöltet ajánlani 2010. szeptember 3.-án 16:00
óráig lehet.
Üröm az egyéni listás választási rendszerben egy választókerületet alkot, a képviselôk száma 8 fô, szemben
a korábbi 13-mal.

www.urom.hu
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Helyreigazítás
Az Ürömi Tükör 2010. júniusi számában félreérthetô módon jelent meg a házhoz menô szelektív hulladékgyûjtéshez használatos sárga zsák felvételének lehetôsége.
A Saubermacher-Bicske Kft.-vel szerzôdésben álló lakosok az év hátralévô idôszakára vehetik fel az ingyenes hulladékgyûjtô zsákokat (amennyiben már egy korábbi idôpontban ennek nem tettek eleget).

HÁZHOZ MENÔ SZELEKTÍV HULLADÉKGYÛJTÉS
Tájékoztatjuk Üröm lakosságát, hogy a településen folytatódik a házhoz menô szelektív hulladékgyûjtés.
A Saubermacher-Bicske Kft-vel érvényes, lakossági közszolgáltatói szerzôdéssel rendelkezô lakosok díjmentesen
kapják
meg a 2010. év hátralévô idôtartamára elegendô, összesen 5 db (minden hónapra 1 db) sárga színû, nyakánál
összehúzható, 120 literes emblémázott mûanyagzsákot, melynek elszállítása is ingyenes.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az évközbeni átvétel esetén már csak az adott évbôl hátralévô idôszaknak
megfelelô zsákmennyiséget vehetik át.

A BEGYÛJTÉS IDÔPONTJA NEM VÁLTOZOTT!!!
SÁRGA ZSÁK MINDEN HÓNAP UTOLSÓ SZERDÁJA
PAPÍR MINDEN HÓNAP ELSÔ SZERDÁJA
Átvételi lehetôség idôpontja:
Az önkormányzat Titkárságán (hétfô-kedd-csütörtök: 08:30-16:30, szerda : 08:30-17:30,
péntek: 08:30-12:30)
A már bevált gyakorlatnak megfelelôen kérjük gyûjteni az anyagokat:
• sárga zsákba a feliratnak megfelelô mûanyag, fém, társított italoskarton (Tetra-Pack) kerülhet.
• papírhulladék (kartondobozok (lapítva), színes vagy fekete-fehér újság, folyóirat, katalógus, prospektus, füzet,
könyv, írógéppapír, papírzacskó gyûjthetô).
A megtelt zsákokat a zsákon található összehúzó-szalaggal lezárva kérjük a gyûjtés napján kihelyezni az ingatlanok elé.
A papírhulladékot kötegelve, illetve dobozokba, átkötve.
Idegen anyagot, szemetet tartalmazó zsákokat a gyûjtôjárat munkatársai nem szállítják el!
Amennyiben az egy hónapra járó 1 db ingyenes zsák kevésnek bizonyulna, 146 Ft/db áron az alábbi helyszíneken vásárolhatnak.
				
				
				

Üröm		
Üröm		
Üröm		

Rókahegyi CBA
Kiss Abc		
Táborföldi Delikát

Rókahegyi út
Kossuth L. u. 4
Ürömi út 30/c
Vidákovits Tibor
Környezetvédelmi és Településfejlesztési
Bizottság elnök
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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
Nemes Richard
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

Tanácsadás:

Üröm
Üröm
Üröm
Üröm
Üröm

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:
              		

Július

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

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

Ürömi Tükör
horoszkóp
xxx

Impresszum:

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

Dr. Horti Szilvia

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

Dr. Gelencsér Tamás

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

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

Fekvô beteghez házhoz hívás
hétköznaponként reggel 8-9 között.

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

Hirdetésfelvétel:
Média Stúdió Kft. 06/1/240-5806, 06-30/630-8980
mediamax@hu.inter.net, Nyilvántartási szám: 2.2.4/812/2003.
Csak névvel ellátott, aláírt cikkeket áll módunkban közölni.
A szerkesztôséghez küldött írásokat nincs lehetôségünk
megôrizni vagy visszaküldeni.
Az Olvasói levelek oldalon megjelenô írások nem feltétlenül
tükrözik a szerkesztôség álláspontját.
Azokért szerkesztôségünk felelôsséget nem vállal.
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Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testületének
8/2010.(III. 29.) Kt. számú rendelete a 14/2006.(X.11.)
Kt. számú rendelettel egységes szerkezetbe foglalt és a
6/2007.(III.02.) a 19/2007.(XI.05.) a 11/2009.(VI.30.) Kt.
számú rendeletekkel módosított rendelet módosítására
az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról
(SZMSZ)
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete figyelemmel az
1990. évi LXV.tv. 16.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazásra az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról alkotott, egységes
szerkezetbe foglalt 14/2006.(X.11.) Kt. számú rendeletét az alábbiak
szerint módosítja:
1.§.
Az Ör. 11.§.(16) bekezdése helyébe az új 11.§.(16) bekezdés lép:
„ A meghívóhoz az önkormányzati rendelet-tervezetek anyagát és
az egyéb írásos elôterjesztéseket e-mailben, vagy lemezen, illetve CD-n
kell továbbítani:
•
•
•

A rendelet hatálya, alkalmazása
1. §
A rendelet hatálya Üröm Község közigazgatási területének
az SZT-021/1 és SZT-1000/22 jelû szabályozási tervlapokon
ábrázolt területeire terjed ki, minden természetes és jogi személyre továbbá jogi személyiséggel nem rendelkezô szervezetre
kötelezô elôírásokat tartalmaz.
A rendelet hatálya alá tartozó területet felhasználni, telket
alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bôvíteni, felújítani,
helyreállítani, korszerûsíteni,
lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni (a továbbiakban együtt: építési munka) és ezekre hatósági engedélyt
adni, az általános érvnyû magasabb szintû jogszabályok betartása mellett e rendelet (továbbiakban HÉSZ) és mellékletei, továbbá a jóváhagyott szabályozási terv együttes alkalmazásával
lehet.
A rendelet mellékletei a rendelet szerves részét képezik,
ezért azok módosítása csak a rendelet módosítására vonatkozó jogszabályoknak megfelelôen
lehetséges. A függelékek nem képezik a rendelet részét, ezért
azok tartalma a rendelettôl függetlenül változtatható.

a képviselôk (külsôs bizottsági tagok)
a jegyzô
az intézményvezetôk részére.”

2.§.
Az Ör. egyéb rendelkezései nem változnak.

A HÉSZ rajz mellékletei:
SZT-021/51: Szabályozási terv (a Pilisvörösvári út DNy-i oldalán lévô terület)
SZT-1000/22: Szabályozási terv (Rókahegyi út É-i oldalán
lévô terület)

3.§.
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.
Üröm, 2010. március hó 25. nap.
Laboda Gábor			
polgármester			

Üröm Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2005.
(VI.06.) Ör. sz. rendelete (továbbiakban: ÖR.) az alábbi paragrafusokban rögzítetteknek megfelelôen módosul.

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

2. §
(1) Az ÖR. 1.§-a a következô (7) és (8) bekezdésekkel
egészül ki, amelynek tartalma a következô:
„(7) Az SZT-021/51 jelû rajzi melléklet tartalmazza Üröm,
pilisvörösvári út DNy-i oldalán fekvô területre készült szabályozási tervét. Ezzel egyidejûleg az SZT-1 jelû tervlapnak az e területre vonatkozó rendelkezései hatályukat vesztik és helyükbe lép
az SZT-021/1 jelû szabályozási tervlap.

Záradék:
Kifüggesztve, és kihirdetve:
Üröm, 2010. március hó 29. nap.
								
Dr. Balogh Szilvia					
Jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testületének
9/2010. (III.29.) Kt. számú rendelete a 10/2005. (VI.6.) Kt.
számú rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról.
Üröm Község Önkormányzatának Képviselôtestülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérôl
szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 7. § (3) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján módosítja Üröm Község helyi építési szabályzatáról szóló 10/2005. (VI.06.) Kt. számú rendeletét,
és külön határozattal jóváhagyja az SZT-021/51 és SZT-1000/22
jelû szabályozási tervlapokat, valamint azok kötelezô együttes
alkalmazását elrendeli.
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(8) Az SZT-1000/22 jelû rajzi melléklet tartalmazza Üröm,
Rókahegyi úttól É-i oldalán fekvô területre készült szabályozási
tervét. Ezzel egyidejûleg az SZT-1 jelû tervlapnak az e területre vonatkozó rendelkezései hatályukat vesztik és helyükbe lép az SZT1000/22 jelû szabályozási tervlap.”
3. §
Az ÖR. Következô 11/A §-sal egészül ki, amelynek tartalma
a következô:
„A Rókahegyi utca É-i oldalán lévô tervezett Lke-1/b jelû
kertvárosias lakóövezet 11/A. §
(1) Az Lke-1/b jelû övezet paraméterei:
Beépítési mód: Szabadon álló
• Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe:
1.500 m2
• Legnagyobb beépítettség terepszint felett: 30 %

Július
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•
•
•
•

Legnagyobb beépítettség terepszint alatt: 30 %
Legnagyobb bruttó szintterületi mutató (épület m2 / telek
m2 ) 0,75
Legnagyobb építménymagasság 5,5 m
Legkisebb zöldfelületi arány: 50 %

kell számítani, a fölött legfeljebb 1,50 méter magas áttört kerítés
építhetô.
(13) Haszonállat tartó épület építése tilos.

(2) Az építési övezetben összesen legfeljebb 2 db. építési telek alakítható ki.

(14) az övezetben a melléképítmények közül közmûbecsatlakozási mûtárgy; hulladéktartály-tároló; kerti építmény;
szabadon álló és legfeljebb 6,0 méter magas szélkerék, antenna
oszlop, zászlótartó oszlop helyezhetô el.

(3) A tervlapon jelölt telekrészeken történô bármely építési
munka végzésének elôfeltétele az érintett területre vonatkozóan részletes geotechnikai-talajmechanikai szakvélemények
elôzetes elkészítése. Az övezet egyéb részein e munkarészek
elkészítése javasolt.

4.§
Az ÖR. Következô 21/A §-sal egészül ki, amelynek tartalma
a következô:

(4) Egy építési telken 1.500 m2 –enként legfeljebb 2 lakás
létesíthetô, de az egy telken létesíthetô lakások száma nem haladhatja meg a négy lakást.
(5) Épületet, építményt építeni a más jogszabályokban elôírt
egyéb feltételek teljesítésén túlmenôen a településképi és építészeti követelmények tisztázását szolgáló, elôzetesen beszerzett
elvi építési engedély birtokában és az elvi engedélyben rögzítetteknek megfelelôen lehet.
(6) A telekhatárokon a csatlakozó és a telken belül kialakított
rendezett terepszint közötti legnagyobb eltérés legfeljebb 2,0
méter lehet, amely legfeljebb 50 %-ban hidalható át támfal építésével. A tereprendezéssel kialakuló új terepalakulatnak illeszkednie kell a környezô területek terepadottságaihoz, az összes
látszó támfal-felület legalább 50 %-ban növényzettel beültetve
alakítható ki.

„Tervezett Ksp-1 jelû beépítésre szánt különleges sportterületi övezet 21/A. §
(1) Az Ksp-1 jelû övezet paraméterei:
Beépítési mód: szabadon álló
• Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe:
3.000 m2
• Legnagyobb beépítettség terepszint felett: 20 %
• Legnagyobb beépítettség terepszint alatt: 10 %
• Legnagyobb bruttó szintterületi mutató (épület m2/telek
m2 ) 0,5
• Legnagyobb építménymagasság 5,5 m
• Legkisebb zöldfelületi arány: 40 %
(2) Az övezetben csak sportolási célú terület alakítható ki és
az ahhoz szükséges kiszolgáló létesítmények helyezhetôk el.

(7)Támfalgarázs csak a Rókahegyi út menti telekhatáron
létesíthetô. A támfal legnagyobb magassága támfalgarázs létesítése esetén - a támfalakra vonatkozó, (6) bekezdésben szabályozott beültetési kötelezettség alkalmazása mellett – a garázs
utcafronti szakaszán legfeljebb 3 m, melyen telkenként legfeljebb 2,60 m külméretû nyílászáró alakítható ki.

(3) Az telekhatárokon a csatlakozó és a telken belül kialakított rendezett terepszint közötti legnagyobb eltérés legfeljebb
2,0 méter lehet, amely legfeljebb 50 %-ban hidalható át támfal
építésével. A tereprendezéssel kialakuló új terepalakulatnak illeszkednie kell a környezô területek terepadottságaihoz, az ös�szes látszó támfal-felület legalább 50 %-ban növényzettel beültetve alakítandó ki.

(8) A gépjármû várakozás és tárolás minden formája (a rövid
idejû is) telken belül oldandó meg.

(4) A gépjármû várakozás ás tárolás minden formája (a rövid
idejû is) telken belül oldandó meg.

(9) Az épületeket a minimum 5,0 m elôkert, minimum 3 m
oldalkert és minimum 5,5 m hátsókert által meghatározott építési helyen belül kell elhelyezni. Támfalgarázs esetén az elôkert
értéke minimum 0 értéke. Az épületek elhelyezésénél ezen
túlmenôen az egyéb övezetek határától, valamint az igazgatási
határtól mért 5,0 m-es távolságot is meg kell tartani.

(5) Az épületeket a minimum 5,0 m elôkert, minimum 5,0 m
oldalkert és minimum 5,5 m hátsókert és az erdôövezetek határától mért 3,0 m-es távolság által meghatározott építési helyen
belül kell elhelyezni.

(10) Az épületek Rókahegyi út felôli homlokzatának tényleges magassága (azaz a más jogszabályban meghatározott
módon számított homlokzatfelület nagysága osztva a homlokzat
hosszal) legfeljebb 7,5 m lehet.
(11)Terepszint alatti létesítmény az elô-és hátsókertre, továbbá a beépítettségre vonatkozó szabályok betartásával érhetô el.
(12) A környezetbe való beilleszkedés általános szabályának megtartásával és az OTÉK vonatkozó elôírásait is betartva legfeljebb 2,5 m magas, legfeljebb 50 cm magas lábazattal
rendelkezô, legalább 50 5-ban áttört kerítést szabad létesíteni,
tömör kerítés nem létesíthetô. Támfallal együtt épülô kerítés
tömör részét a támfal magasságának számításakor abba bele

(6) Amennyiben a telek megközelítéséhez szükséges bejáró
kialakítása során fakivágás válik szükségessé, a fapótlást a községhatáron belül kell elvégezni. A fapótlást az illetékes erdészeti
hatóság bevonásával az egyéb jogszabályokban foglaltak szerint kell elvégezni.
(7) A környezetbe való illeszkedés általános szabályának megtartásával és az OTÉK vonatkozó elôírásait is betartva legfeljebb 2,5 m magas, legfeljebb 50 cm magas lábazattal
rendelkezô, legalább 50 %-ban áttört kerítést szabad létesíteni,
tömör kerítés nem létesíthetô.
(8) Haszonállattartó épület építése tilos.
(9) Az övezetben a melléképítmények közül közmûbecsatlakozási mûtárgy; közmûpótló mûtárgy; hulladéktartály-
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tároló; kert építmény; szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas
szélkerék, antenna oszlop, zászlótartó oszlop elhelyezhetô. Ezek
a létesítmények az építési helyen kívül is elhelyezhetôk.
(10) A beépítésre szánt terület igénybevétele csak a csapadékvíz elvezetés, a szennyvíz és hulladék ártalmatlanítás
egyidejû megoldásával vehetô igénybe.”
5. §
Az ÖR. Következô 21/B §-sal egészül ki, amelynek tartalma
a következô:
„Tervezett KNsp-2 jelû beépítésre nem szánt különleges
sportterületi övezet 21/B. §
(1) A KNsp-2 jelû

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
6. §
(1) A 10/2005. (VI.06.) Kt. számú rendelet egyéb rendelkezései nem változnak.
(2) Ez a rendelet és a hozzátartozó szabályozási terv a kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidejûleg a 10/2005. (VI.06.)
Kt. rendelet a fentiek szerint módosul.
(3) A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.
(4) E rendelet elôírásait a hatálybalépését követôen indult
ügyekben kell alkalmazni.

övezet paraméterei:
Üröm, 2010. március 25.

Beépítési mód: szabadon álló
• Az újonnan kialakítható építési telek legkisebb területe:
3.000 m2
• Legnagyobb beépítettség terepszint felett 2 %
• Legnagyobb beépítettség terepszint alatt 2 %
• Legnagyobb bruttó szintterületi mutató (épület m2/ telek
m2) 0,06
• Legnagyobb építménymagasság 5,5 m
• Legkisebb zöldfelületi arány 40 %

Laboda Gábor		
Polgármester			

Dr.Balogh Szilvia
jegyzô

Záradék:
Kifüggesztve és kihirdetve:
Üröm, 2010. március 29.
Dr.Balogh Szilvia
jegyzô

(2) Az övezetben csak sportolási célú terület alakítható ki és
az ahhoz szükséges kiszolgáló létesítmények, illetôleg lakóépület helyezhetôk el.
(3) A telekhatárokon a csatlakozó és a telken belül kialakított
rendezett terepszint közötti legnagyobb eltérés legfeljebb 2,0
méter lehet, amely legfeljebb 50 %-ban hidalható át támfal építésével. A tereprendezéssel kialakuló új terepalakulatnak illeszkednie kell a környezô területek terepadottságaihoz, az összes
látszó támfal-felület legalább 50 %-ban növényzettel beültetve
alakítandó ki.
(4) A gépjármû várakozás és tárolás minden formája (a rövid
idejû is) telken belül oldandó meg.
(5) Az épületeket a minimum 5,0 m elôkert, minimum 5,0 m
oldalkert és minimum 5,5 m hátsókert által meghatározott építési helyen belül kell elhelyezni. Az épületek elhelyezésénél ezen
túlmenôen az egyéb övezetek határától mért 5,0 m-es távolságot is meg kell tartani. Az oldal és hátsókertek területe legalább
50 %-ban fásított zöldsávként alakítandó ki.
(6) A környezetbe való illeszkedés általános szabályának megtartásával és az OTÉK vonatkozó elôírásait is betartva legfeljebb 2,5 m magas, legfeljebb 50 cm magas lábazattal
rendelkezô, legalább 50 %-ban áttört kerítést szabad létesíteni,
tömör kerítés nem létesíthetô.
(7) Haszonállattartó épület építése tilos.
(8)
Az övezetben a melléképítmények közül közmûbecsatlakozási mûtárgy; közmûpótló mûtárgy; hulladéktartálytároló; kerti építmény; szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas
szélkerék, antenna oszlop, zászlótartó oszlop helyezhetô el.
Ezek a létesítmények az építési helyen kívül is elhelyezhetôk.

20

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testületének
10/2010. (VI.25.) Kt. számú rendelete az 1/2010. (II. 15.)
Kt. és 7/2010. (III. 29.) Kt. számú rendelet módosítására a
település 2010. évi költségvetésérôl a 2010.-2011.-2012.
évi gördülôtervérôl
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65.§-ban, valamint az ennek végrehajtására kiadott módosított 217/1998.(XII. 30.)
Korm. számú rendeletben foglalt felhatalmazás alapján a 2010. évi költségvetésére alkotott rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
„Az Ör 1. §-a helyébe az alábbi 1. § lép:
1. §
/1/ A képviselô-testület a 2010. évi költségvetés módosított
bevétel fôösszegét 1 599 565 000 Ft-ban, (azaz egymilliárd
ötszázkilencvenkilencmillió ötszázhatvanötezer forintban) állapítja meg
az 1.számú mellékletben részletezett források szerint:
/2/ A jelen rendelet 1.§ /1/ bekezdésében megállapított módosított
bevételi fôösszegen belül:
• Intézményi mûködési bevételeit 123 924 000 Ft-ban
(azaz százhuszonhárommillió-kilencszázhuszonnégyezer forintban)
• Az önkormányzat sajátos mûködési bevételeit
406 913 000 Ft-ban (azaz négyszázhatmillió-kilencszáztizenháromezer forintban)
• Felhalmozási és tôkejellegû bevételeit 110 000 000 Ftban (azaz száztízmillió forintban)
• Támogatások, átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése módosított fôösszegét 435 348 000 Ft-ban (azaz
négyszázharmincötmillió-háromszáznegyvennyolcezer forintban)

Július
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rendeletek
• Pénzforgalom nélküli bevételeit 523 380 000 Ft-ban
(azaz ötszázhuszonhárommillió-háromszáznyolcvanezer forintban)
állapítja meg.”
„Az Ör 2. §-a helyébe az alábbi 2. § lép:
2. §
/1/ A képviselô-testület a 2010. évi költségvetés módosított
kiadási fôösszegét 1 599 565 000 Ft-ban, (azaz egymilliárd
ötszázkilencvenkilencmillió ötszázhatvanötezer forintban) állapítja meg
a 2.számú mellékletben részletezettek szerint:
/2/ A jelen rendelet 2.§./1/ bekezdésében megállapított kiadási
fôösszegen belül:
• Személyi juttatások módosított fôösszegét 366 701 000
Ft-ban (azaz háromszázhatvanhatmillió-hétszázegyezer forintban)
• Munkaadókat terhelô járulékok módosított fôösszegét
99 847 000 Ft-ban (azaz kilencvenkilencmillió-nyolcszáznegyvenhétezer forintban)
• Dologi és egyéb folyó kiadások módosított fôösszegét
214 411 000 Ft-ban (azaz kétszáztizennégymillió-négyszáztizenegyezer forintban)
• Végleges pénzeszköz átadás módosított fôösszegét
28 039 000 Ft-ban, (azaz huszonnyolcmillió-harminckilencezer
forintban)
• Szociálpolitikai ellátások fôösszegét 25 778 000 Ft-ban
(azaz huszonötmillió hétszázhetvennyolcezer forintban)
• Felújítási kiadásainak módosított fôösszegét 99 025
000 Ft-ban (azaz kilencvenkilencmillió-huszonötezer forintban)
• Felhalmozás kiadásainak módosított fôösszegét
522 759 000 Ft-ban (azaz ötszázhuszonkétmillió-hétszázötvenkilencezer Ft-ban)
• Hosszúlejáratú hitelek visszafizetésének módosított
fôösszegét 5 227 000 Ft-ban (azaz ötmillió-kétszázhuszonhétezer forintban) állapítja meg.”

Az intézmény 2010. évi költségvetési módosított létszámkeretét 47 fô közalkalmazottban határozza meg.
5. §
Az Ör. egyéb rendelkezési nem változnak.
6. §
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetésérôl az önkormányzat jegyzôje gondoskodik.
Üröm, 2010. június hó 24. nap.
Laboda Gábor			
polgármester			

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve:
2010. június hó 25.nap
								
Dr. Balogh Szilvia				
Jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testületének
12/2010 (VI. 25.) Kt. számú rendelete
a módosított 14/2011 (IV: 25.) Kt. számú
rendelet módosítására a díszpolgári cím alapításáról
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete az 1990. évi LXV
törvény 16 §-ban kapott felhatalmazás alapján a díszpolgári cím alapítására alkotott rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1.§
A rendelet 1 § (3) bekezdésében jelölt, az emlékérme leírását tartalmazó melléklet helyébe a jelen rendelet melléklete lép.

Az Ör 3. §-a helyébe az alábbi 3. § lép:
3. §
/1/ A képviselô-testület a 2010. évi költségvetési általános
tartalék módosított összegét 79 341 000 Ft-ban (azaz hetvenkilencmillió-háromszáznegyvenegyezer forintban) állapítja meg.

2.§
Az alaprendelet egyéb rendelkezései nem változnak.
A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

/2/ A 2010. évi céltartalék módosított összegét
158 437 000 Ft-ban (azaz százötvennyolcmillió-négyszázharminchétezer forintban) állapítja meg.
4. §
Az Ör 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
/1/ József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény 2010. évre jóváhagyott kiadási elôirányzatának
módosított fôösszegét 162 371 000 Ft-tal (azaz
százhatvankettômillió-háromszázhetvenegyezer forintban) a 2. számú
mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
Ezen belül:
Személyi juttatások elôirányzatát:				
				
103 037 000 Ft.
Munkaadót terhelô járulékok összegét:		
					
27 681 000 Ft.
Dologi és egyéb folyó kiadások összegét: 		
					
31 109 000 Ft.
Beruházások kiadási fôösszege: (gépbeszerzés)
		
					
544 000 Ft
összegben határozza meg.

A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.
Üröm, 2010. június hó 24. nap.
Laboda Gábor			
polgármester			

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve:
2010. június hó 25.nap
								
Dr. Balogh Szilvia				
Jegyzô
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Ürömi Tükör
olvasói levél

Olvasói levél

Jó lenne, ha nem mindig szapulás és szálkakeresés lenne az emberek szemében, hanem egy kis jó hozzáállás is.
Persze, hibák mindenütt elôfordulhatnak, tökéletesség talán nincs is. Próbáljuk a sok jót elôre venni és méltányolni.

Nem kéne új polgármester Ürömnek!
Nézzetek szét Ürömön, hogy milyen szép kertvárossá
kezdi kinôni magát az utóbbi nyolc évben! Eddigiek során nagyon sok munka fekszik már benne, hogy ilyen lett,
amilyen most.
Gondoljatok bele, mennyi törôdés és fáradozás kellett
hozzá, hogy ideáig eljussunk!
A polgármesterünk nem egy picike pont az ürömiek szemében, ô túl szerény volt akkor, mikor ezt megfogalmazta
– biztos megvolt a miértje. Igazából nem tudott elég picikét
mondani, mert még így is szemet szúrt a szerény kijelentése.
Hát szeretném méltatni az önfeláldozó munkáját, amit
legjobb tudása és tehetsége szerint valósított meg ez idáig. Tehát, ami nyolc év leforgása alatt történt, 60 év kevés
volt hozzá. Mi ürömiek, sajnos nem sokat dicsérgettük
sem szóban, sem írásban a Polgármester urat, de valahol mindig itt volt és van a tudatunkban a köszönet és
megszorítjuk a kezét pár elismerô mondat keretében. ô
nem várta el soha, de érezheti, hogy egy „picikét” nagyon
hálásak vagyunk neki.

Mi, akik itt születtünk Ürömön és itt jártunk iskolába
vagy kiskorunktól kezdve itt éltünk – mint a Polgármester
úr is – össze tudjuk hasonlítani a régi falu képét a mostani
szép környezettel. Nem kell felsorolnunk, hiszen aki itt él,
láthatja a fejlôdést, például a gyönyörû óvoda, játszóterek, szökôkutas park, járdák, aszfaltozott úttestek, fôtér,
iskola és sorolhatnánk a többi folyamatban lévô beruházásokat, arról nem is beszélve, hogy tartalék pénze van az
önkormányzatnak, nem hitelbôl gazdálkodik stb.
További jó munkát kívánunk a falunk közösségéért tevékenykedô Polgármester úrnak és az ôt segítô embereknek.
Bízunk az itt élôk józan ítélôképességében.

Ürömi Teleház Közhasznú Egyesület (Ürömi TH)
2096 Üröm, Dózsa György u. 18.

Tisztelettel: Zakor Istvánné
és az ürömi lakosok zöme

8703973949952913
Statisztikai számjel

4. Pk.60.194/2004/4 Közhasznú tevékenységének rövidített tartalmi beszámolója.
2009. I. Az Egyesület saját fenntartású Teleházban teljes körû Internet szolgáltatáson felül számítástechnikai oktatásokat
szervez. E ügyintézéshez a technikai feltételek biztosítottak. Négy fô (PL-1447) e Tanácsadói minôsítéssel rendelkezik.
II. Létszám: 2010. 01. 31-én 19 fô volt. Egy fô részmunkaidôs bérét és járulékait a Közép-mo.Reg. Munkaügy Központ
biztosította utólagos elszámolás alapján
III. Bevételek: pályázatokból magánszemélyek és vállalkozók támogatásából, tagdíjak és egyéb céltámogatásokból
származik.
Bevételek:
			
ezer Ft-ban
Kiadások
		
ezer Ft-ban
Önkorm. Tám.
105
Anyagi jellegü ktsg.		
624
Pályázatok:
		
455
Bér+ járulékok			
296
Tagdíjak
22
Egyéb ráfordítás		
14
1%
38
Banki kamat
24
Összesen:
644
934
Záró pénztárkészlet 2009. XII. 31-én
318 e Ft.
Az 1 % os felajánlásokat számítógépek memória bôvítésére fordítottuk.
Az Egyesület vezetôsége és tagsága bért, megbízási díjat vagy más bérjellegû díjazásban nem részesül!
Fôbb tevékenységeink: Kulturális rendezvények szervezése, bonyolítása, határon túli civil kapcsolatok ápolása, civil
érdekképviselet.
A 2009. évi közhasznúsági jelentést és beszámolót az Ürömi TH taggyûlése 2010. 05. 26-án egyhangúlag
jóváhagyta!
Flórián István elnök
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Márokpapi
Néptánc Tábor
2010.
Aki 2010. június 20-án, vasárnap, a kora reggeli órákban a Nyugati pályaudvaron járt, feltûnôen
sok álmos szemû gyerekkel találkozhatott, amint
bôröndjeikkel és könnyeikkel küszködve búcsúzkodtak szüleiktôl, hogy megkezdjék egyhetes nyári
kalandjukat Márokpapi szívében.
A vonaton aztán minden szomorúság elszállt. A fülkék a
hangos nevetéstôl és locsi-fecsitôl zengtek. Elôkerültek a
kártyák és a rágcsálnivalók. A jókedv ellenére az utazás így
is napoknak tûnt. De végül megérkeztünk Márokpapiba,
az ideiglenes otthonunkba. A fogadtatás idén is nagyon
melegszívû volt. A szobák és az ágyak elfoglalásával hivatalosan is kezdetét vette a tábori élet.

Bátorságpróba - tábortûz

mûsorszámot láthattunk. Sôt! Megalakult a „Mini Taliga
Kampani”! Bizony ám! Nagy sikert arattak a legkisebbek.
Úgyhogy reszkessetek Taligások! Itt jön az utánpótlás!
Aztán eljött a csütörtök. Az a jó kis csütörtök! Aznap
nem volt se torna, se tánc. Strandra mentünk! Nem is
akár hová! A vásárosnaményi SZILVA Fürdôbe! Az idô
nem volt túl jó, de a hangulat annál inkább. Sokat nevettünk és játszottunk a vízben. Még gúlát is építettünk. De

Az esti vetélkedô jó alkalom volt arra, hogy mindenkit
megismerjünk, és igazi csapattá váljunk. Aznap éjszaka
nem volt könnyû elaludni. Sok élményt kellett megbeszélnünk. Nehéz is volt a másnap reggeli ébredés. De Tamási
Marcsi néni tornája kiverte az álmot a szemünkbôl! Utána
a tánctanítás kezdôdött. Idén somogyi táncokat tanultunk
Végsô Miki bácsitól és Éva nénitôl. Aztán jött az ebéd.
Itt sikerült visszaszereznünk a délelôtt folyamán elvesztett
kalóriákat. De nem tartott sokáig. Némi csendes pihenô
után jött a délutáni próba. Jól is esett a vacsora! Azért
szórakozni is volt idônk. Minden napra jutott valami újdonság. Botfûtés Sisi bácsival, kézmûveskedés, fabatkázás
(idén is nagy harcok folytak a nutellákért és a buborékfújókért), divatbemutató és ki mit tud, ahol sok-sok ötletes

Egy barátság kezdete

Díjkiosztó
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Ürömi Tükör
Nyári tábor

Kiscsillag születik - próba

Marcsi néni

ezzel a programmal még nem volt vége a napnak. Este
ugyanis bátorságpróba várt ránk a szállásunkhoz közeli
erdôszélen. A bokrok csak úgy zengtek a banyanevetéstôl
(köszi Ildikó) és a sikolyoktól. Örömmel tudatjuk, hogy a
próbát mindenki kiállta. Még a felnôttek is!
Aznap éjszaka gyorsan elaludtunk.
Péntek este táncversenyt rendeztünk, ahol megmutathattuk, mit tanultunk a héten. A kemény munka elismeréseként mindannyian kaptunk egy kis finomságot.
A legügyesebbeknek még emlékpohár is járt. Az utolsó
árverésen megszabadultunk a maradék fabatkáinktól. Mikor azt hittük, itt az este vége, nagy meglepetés ért minket. A felnôttek elôadták „Kiscsillag születik” mûsorukat.
Nagyon vicces volt. Végül diszkót rendeztünk: mindenki
ropta kifulladásig.

den percét. De azért a hosszú hazaút után nagyon jó volt
újra látni szüleinket. Hiszen mindenki tudja: mindenütt jó,
de a legjobb otthon!
Köszönjük mindenkinek ezt az élményt!
Az élménybeszámolóban segédkeztek: Boda Dorka,
Czigány Réka, Hannya Eszter, Hannya Omar, Kurucz Tünde, Veress Csenge
U. i.: Ezúton is szeretnénk gratulálni dr. Tarnai Ildikónak a sikeres államvizsgához! Szép volt Ildikó!

Eljött a szombat, a búcsúzás napja. Kicsit szomorúak
voltunk, hogy vége a tábornak, mert nagyon élveztük min-

Limbó
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Limbó
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Marcsi néni tornaórája

Próbán

Ebédidô

Ildikó ajándéka a gyerekektôl

Vonatra várva

Hazaút
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Sport

SPORT ÜRÖMTATÁRSZENTGYÖRGY

/Hagyományôrzô labdarúgó mérkôzés/

Ebben az évben Ürömön kerül megrendezésre az évtizedek óta hagyományos, két falu közötti
focimérkôzés és baráti találkozás, a fehér asztalok
A rendezvény eddigi támogatói:
mellett.
•

Az eseményt esetleg nem ismerôk részére ismertetjük: Ezek a találkozások oda-vissza alapon több évtizede,
sôt évezredet áthidalón kerülnek a kiemelkedô találkozók közé. A fô ötletgazda Tóth Sándor vendéglôs, már itt
hagyta a földi pályát, de a helyi szervezônk Szûcs Gyula
/Csákány/ és az Üröm SC rendületlenül ápolja ezt a hagyományt.
Az idei találkozó részletei: Az események a sportpályán kerülnek lebonyolításra:
Program: Üröm öregfiúk - Tatárszentgyörgy öregfiúk Üröm SC nôi-Tatárszentgyörgy nôi Üröm SCTatárszentgyörgy felnôtt
Idôpont: 2010. augusztus 28. 12 órától folyamatosan.
A mérkôzések után az ürömi iskolában baráti vendéglátásra kerül sor.

•
•
•
•
•
•
•

Szervezôk:
Üröm Önkormányzat Szûcs Gyula Üröm. S.C.

Gyermekeknek egész napos ingyenes csúszdaés játszótér használat.
Technikai lebonyolításról, részvételi feltételekrôl
érdeklôdni Szûcs Gyulánál lehet: Telefon: 06 26 350
554 vagy 06 30 907 9182
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Üröm Önkormányzat, Üröm SC, Laboda Gábor/magánszemély/,
Gnand László /Sauna Bau/, Huszti Gábor/
bortermelô/, Veres Péter /Hexau-KFT/,
Andreicsik Attila /magánszemély/, Leszicskov Pál /
cukrász/, Szilágyi Ernô, Szilágyi László,
Kiss József, Kiss Attila /Szi-K-Szi KFT/, Galgóczi
Péter /tüzépes/, Galgóczi Barbara /vendéglôs/,
Kiss László /pék/, Vogt László /zöldséges/
Bencsik Tibor /vendéglôs/ Galamb Sándor /
vendéglôs/ Badacsonyi László /vendéglôs/
Manhertz Ferenc /szíkvízkészítô/ Szécsi Béláné /
élelmiszer/ Pilisborosjenô
Cserepes Zoltán /élelmiszer/
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COBRA-CONTO kft.

70/948-9257

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

Vizsgára
elôkészítés
Z
ÖLDK
Á RT YA �

(adóproblémák kezelése)

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

ÁLLATORVOSI RENDEL�
Solymár, Terstyánszky u. 120.

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

Dr. Molnár Attila

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

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

06-26-360-919

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

(adóproblémák kezelése)

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

INGATLANIRODA
ZEKE ÉS
FIA BT.
Szennyvízszállítás,
ÜGYVÉDI KÖZREMŰKÖDÉSSEL

INGYENES NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL
gépi és kézi földmunka.

GÉPI FÖLDMUNKA T:Bejelentkezés
(26) 321-351, (30) 9431-555
telefonon:
06 26
350 671
INGATLANKÖZVETÍTÉS,
ÜGYVÉDI MUNKÁK,
HITELÜGYINTÉZÉS
TEHER70/210 BT.
5896
Üröm, Dózsa György út 06
47.LA-PE
FUVAROZÁS
06 70 210 58 96
06 26 350ÜRÖM,
671
Épít�anyag
Épít
06 30 476 8154
06
30 696anyag
6968 Gyártó és
Dózsa
út 47.
jaavor@mail.tvnet.hu
Értékesít�György
Betéti Társaság

ZEKE ÉS FIA BT.

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

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

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

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

Nyitva tartás: H—P: 07—17
Sz.: 07—12

Tûzifa kapható!
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

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

Tavaszi árpa,
tritikálé, kis
bálás szalma
eladó.
06/26/350-304

MINDEN AUTÓ TÍPUSRA

TOYOTA JAVITÁS

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

ZÖLDKÁRTYA

KÉZI AUTÓMOSÓ

Mobil 1

GYORSSZERVIZ

FUTÓMŰÁLLÍTÁS GUMISZERELÉS
HÉTFŐ–PÉNTEK:

Üröm, Fő út 1.

7.00 – 17.00

TEL: 26/ 550 - 140

MINDEN AUTÓ TÍPUSRA

Ürömi Tükör
Koncert

Budapesti
Vonósok koncertje
Nagy sikerû koncertet adtak a Budapesti Vonósok
június 26-án az Alexandra Pavlovna kápolna kertjében.
A zenekar Laboda Gábor polgármester meghívására látogatott el másodszor is Ürömbe. Elôször a József nádor Napok keretében adtak koncertet az iskolában. A
rossz idô ellenére sokan voltak kiváncsiak erre a zenei
csemegére.
Reméljük, hogy ez a program a szép és méltó környezetben hagyományosan ismétlôdik majd Ürömön.
Minden jelenlévô nevében köszönjük ezt a szép délutánt.
R.Zs.
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Ürömi Tükör
Könyvajánló

Könyvajánló
Megjelent az ÜBT kiadásában az Üröm az idô sodrában címû helytörténeti könyv, közel 430 illusztrációval.
Ajánljuk ezt a könyvvet mindenkinek, aki szeretné jobban megismerni Üröm múltját és jelenét. A könyv
érdekessége, hogy kétnyelvû (angol és német) tartalmi kivonatot és ábramagyarázatot is tartalmaz.
Kölcsönözhetô, megvásárolható az ürömi könyvtárban (Üröm, Iskola u. 4.
E-mail: konyvtar@urom.hu
telefon: 06/30/458-7615)

Nyitva tartás:

Hétfô:
13.30 – 19.30
Kedd:
8.30 – 12.30
életrajzának
tekinthetjük13.30 – 19.30
Szerda:
, kôbányáival,
római kori 8.30 – 12.30
Csütörtök:
al, s egyébPéntek:
látnivalóival. 8.30 – 12.30

rországi és kárpát-medencei
tô példát is mutathatnak.

ÜRÖM az idô sodrában

Csoóri Sándor

693264
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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
A nyerők technikája!

Környezetvédelmi akció!
Gépvásárlásnál üzemképtelen elektromos
gépét beszámítjuk!

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

bolt@erparker.hu

FŰRÉSZLÁNCOK MINTA ALPJÁN MINDEN TÍPUSHOZ!

Ürömi Tükör
aktuális

Hatvan év a gyermekek
szolgálatában
Rövid hír: Sári Sarolta ürömi tanárnô gyémántdiplomát kapott.
Ezt a kitüntetést hatvan éves tanítói szolgálat után
adományozzák. 56 évet itt az ürömi iskolában tanított.
Generációkat nevelt. Pályája során több mint 1500 diákot
oktatott, fôként itt, Ürömön. Nagyon büszke a tanítványaira, hiszen vannak köztük sokan, akik tovább
tanultak, egyetemet, fôiskolát végeztek, komoly hivatásuk van. De azokra is büszke, akik
itt a faluban élnek példamutató családi életet.
Régóta nyugdíjas és egy családi tragédia elszólította Ürömrôl, de azért sokszor, érkezik
haza.
Ilyenkor nem gyôzi a sok tennivalót a háza
körül – ablakot tisztít, füvet nyír, rózsákat
metsz, szôlôt permetez – mindent igyekszik
gyorsan elvégezni, amit szûkre szabott ideje
enged. Boldog, amikor valamilyen esemény
ide szólítja, mert ilyenkor találkozhat a régi
ismerôsökkel, barátokkal, egykori diákjaival.
Egy tanárnak nincs is nagyobb öröme talán,
mint látni, hogy egykori diákja milyen sokra
vitte, hogy megtalálta a helyét ebben a gyors,
rohanó világban.

Kedves Tanárnô! Engedje meg, hogy ezúton is gratuláljunk a gyémántdiplomájához és mindannyiunk nevében még nagyon sok boldog, tevékeny életet kívánjunk
erôben és egészségben!
Csizmadia Gizella

Látogatóban
Átadtam az ÜBT nevében az Üröm az idô sodrában címû könyvet
Sikos Antal atyának, volt ürömi plébánosnak. Még évekkel ezelôtt sok
segítséget nyújtott a szerkesztôknek - Báldiné Beke Máriának és V.
Szinnyai Katalinnak - a Római Katolikus Templom fejezethez.
Sikos atya pár éve a székesfehérvári papi otthonban él és láthatóan örült
a “hazai” ajándéknak.
Ezuton is jó egészséget kívánunk!

Csizmadia Gizella
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