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Teltház az iskola
tornatermében
2011. február 24-én csütörtökön, 18 órai kezdettel, a József Nádor Általános és Mûvészeti Iskola
tornatermében került megrendezésre a mûvészeti
iskola félévzáró-nyitó elôadása és kiállítása.
Idén kénytelenek voltunk a tornatermet választani
színhelyéül az eseménynek, mert sajnos vagy szerencsére kinôttük a mûvelôdési ház színháztermét. A nézôk létszáma is ezt igazolta.
Pillanatnyilag abban az ideális helyzetben vagyunk,
hogy itt Ürömön, a mûvészetoktatás területén tanítható
összes mûvészeti ágon folyik az oktatás, mint a zene, a
tánc, a képzô-és iparmûvészet és a szín-bábmûvészeti ág.
Jelenleg 309 fôtantárgyas beiratkozott tanulónk van,
de a több tanszakon tanuló gyerekekkel együtt 434 fôvel
foglalkoznak a 9,1 státuszon dolgozó pedagógusaink.
Elôadásunk így másfél órásra sikeredett, pedig csak
felvillantani tudtuk az egyes tanszakokon zajló tevékenységeket. Ha - szívünk szerint - minden tanulónk fellépne ezen
a napon, reggeltôl estig tartana a mûsor. Óvatosan, némi
elfogultsággal, de kijelenthetjük, hogy a produkciók sikeresek voltak, a visszajelzéseket is figyelembe véve. A kiállítás
a „Cirkusz világa” jegyében készült alkotásokból áll, amit
óvodás csoportunk munkái még színesebbé tesznek.
Fontos megemlíteni, hogy mûvészeti iskolánk a zenei,
a tánc és a képzômûvészeti területen megrendezett országos versenyek rendszeres résztvevôi. Ezeken számos
elôkelô /I., II., III. és különdíj/ helyezéseket értek el tanulóink, ezzel is Üröm hírnevét öregbítve.
Büszkék vagyunk Rájuk és tanáraikra.
Ebben a tanévben referencia iskola lettünk a mûvészeti
területen is. Ez többek között azt jelenti, hogy más iskolákból pedagógusok és leendô pedagógusok jöhetnek
hozzánk megnézni és tanulmányozni a „jó gyakorlat”-ként
elfogadott tevékenységünket.
A jövô tanévben megint várható a mûvészeti iskolák
országos minôsítése, ami ötévenként zajlik.
A legutóbbin „kiválóra minôsített” intézmény lettünk,
reméljük a következôn se teljesítünk rosszabbul.
Eredményeinket többek között az iskolánk fenntartójának (polgármester, képviselôtestület, önkormányzat) is
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köszönhetjük, és köszönjük, hogy támogatták, remélve,
hogy ezután is támogatni fogják a mûvészetoktatást.
Az Ürömön lakó szülôk és gyerekeik számára, olyan
széleskörû lehetôségek állnak rendelkezésükre, mint az
újonnan épült bölcsôde, az átlagon felüli óvoda, az általános iskola, ahol minôségi és gazdag programokkal teli
nevelés-oktatás folyik, illetve a mûvészeti iskola, ahol
a mûvészeti tanszakok széles skálájából választhatnak,
mindez kiváló szakemberek közremûködésével.
Sajnos azonban nem vagyunk könnyû helyzetben, mert az egyre nehezedô gazdasági körülmények
jelentôsen veszélyeztetik a mûvészeti iskola eddig elért
szintjét és további mûködését.
Látjuk, hogy áldásos módon, nagy az érdeklôdés és
az igény a mûvészetoktatásra is.
A megszorítások azonban a lehetôségeink szûkülését
eredményezheti. Tanszakok szûnhetnek meg, jóval kevesebb kisgyerekkel tudnánk foglalkozni, az államilag
biztosított normatíva és a befolyt térítési, tandíj összege
csökkenne, nem beszélve az eszmei veszteségrôl. Mint
köztudott az oktatás hosszú távú befektetés. Gyermekeink jövôjét nem lehet számokban kifejezni.
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Nagyon reméljük, hogy az eddig prosperáló intézményünk a jövôben nem a visszafejlôdés útjára lép, hanem
legalább ezt a színvonalat tudja továbbra is tartani.
A mûvészetoktatás „nem kötelezô” jellegébôl adódóan
úgy mûködik, mint egy vállalkozás.
Mûködésünkben alapvetô a minôség és a teljesítmény
orientáltság. Emellett a lehetô legnagyobb partneri elégedettséget próbálva elérni, mind a tanulók, mind a szülôk,
mind a fenntartó és a faluközösség körében.
De mûvészeti iskolánk legfontosabb célja, hogy a
mûvészetoktatással, érzelmi és esztétikai neveléssel járuljon hozzá egy sokoldalúan növelt, érett, kreatív személyiség kialakulásához.
Fontos, hogy a mûvészeti foglalkozásokon jól érezze
magát a gyerek és a tanár egyaránt. Legyen a gyerek is alkotó részese a tanítás-tanulás folyamatának. Kellô fegyelem
mellett, sikerélményeken keresztül vezetô munkát tartjuk
célravezetônek. Azt szeretnénk, ha a tagozatokon minden
tanuló saját képességeinek, lehetôségeinek optimumáig
jutna el értelmi és erkölcsi fejlôdésében, segítve ôket, hogy
késôbb kreatív tagjai legyenek társadalmunknak.
Boros Gitta ig.h.

MEGHÍVÓ
2011. MÁRCIUS 15-I ÜNNEPSÉGRE
Szeretettel meghívjuk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére tartandó községi megemlékezésre és ünnepségre, amelynek idôpontja

2011. március 11. 12 óra

Helyszín: Kossuth Lajos Mûvelôdési Ház
Vidákovits Tibor alpolgármester és a civil szervezetek koszorút helyeznek el Kossuth Lajos
emléktáblájánál. Ünnepi beszédet mond Badacsonyi László alpolgármester, ezt követôen a
Mûvészeti Iskola drámapedagógiai szak felsô tagozatosainak mûsorát tekinthetik meg.
Mindenkit szeretettel várunk!
Üröm Község Önkormányzata
József Nádor Általános Iskola
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Iskolai farsang

Farsang a bölcsiben

Vízkereszt napjától a nagyböjt kezdetét jelentô hamvazószerdáig (idén március 9-ig) tart a farsang,
Ez a közelgô tavasz örömünnepe, egyben a tél és a
tavasz jelképes küzdelmének megjelenítése.
Így búcsúztatták a telet idén az iskolások...

A bölcsôdés gyerekek nagy jókedv, tánc és finom
falatok fogyasztása közben elbúcsúztatták a telet és nagyon várják már a tavaszi napsütést, hogy minél több
idôt tölthessenek az udvaron.
Csordásné Tôkés Katalin
intézményvezetô

I.-II.-III. hó
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Farsang az
óvodában
Napraforgó óvodánk idén február 18-án tartotta
farsangi mulatságát. A gyerekek már hetekkel az
ünnepség elôtt lelkesen készülôdtek, s szüleikkel
együtt fantáziadús jelmezeket készítettek. „Tudod
mi leszek farsangkor?”- kérdezgették sokszor.
Persze az óvónôk, dadusok sem tétlenkedtek, ilyenkor
ôk is szeretnek beöltözni – amit a gyerekek is izgatottan
várnak!
A jelmezbálban ötletesebbnél ötletesebb maskarákkal
találkozhattunk,
többek
között:
Néger
lánnyal,
Dobókockával, Nagymama lekvárjával és a Vizek
tündérével, de természetesen a bohócok, hercegek és
hercegnôk sem maradhattak el.

A helyben sütött farsangi fánknak különösen örültünk, s
a gyerekek otthonról hozott finomságaival együtt jóízûen
elfogyasztottuk. Ezután körbejártuk az óvodát, minden
csoportba bekukucskáltunk, hogy meglessük, ki mibe
öltözött.
Ez a nap is sok vidámsággal telt el, s a mai napig
örömmel gondolunk vissza erre az emlékezetes délelôttre.

Az ünnep a gyerekek saját csoportján belül zajlott,
ahol mindenki felvonulhatott a jelmezében, bolondos
játékokkal, versenyekkel, mulatozással töltöttük az idôt.
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Fónyad Zsuzsanna és Kovács-Papp Éva

Ürömi Tükör
hagyományörzôk

„Olvadnak a jeges napok, a tavaszra várnak,
Várják a virágos rétet, melyre nagyon vágynak.
Családok és gyermekeik a tavaszt köszöntsétek,
Éljék életüket, egyre jobbat, szépet.”
Sásdi Ernô

Meghívó

AZ ÜRÖMI HAGYOMÁNYôRZô EGYESÜLET SZERETETTEL MEGHÍV
MINDEN KEDVES ÉRDEKLôDôT 2011. ÁPRILIS 9-ÉN 16 ÓRAKOR KEZDôDô TÉLBÚCSÚZTATÓ, TAVASZKÖSZÖNTô RENDEZVÉNYÉRE és bálra
(KISZEBÁBU ÉGETÉS, TÉLFELEDÉS PROGRAMMAL)
AZ ÜRÖMI KÖZÖSSÉGI HÁZBA.
Zenél Kaiser Zoltán, a mûsorban fellépnek a Hagyományôrzô Egyesület tagjai, az Ürömi
Öröm Néptáncmûhely Búzavirág csoportja, a József Nádor Általános és Népmûvészeti Iskola tanulói, Napraforgó Óvoda óvodásai, Emel Tribal hastánc csoport.
„Kicevice villô.
Majd kivisszuk kicevicét villô.
Majd behozzuk a zöldágat villô.
A lányokra jó szerencsét villô!”
Fehér Istvánné
elnök
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Az Ürömi Német Nemzetiségi
Önkormányzat beszámolója
Az Ürömi Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében 2011. február 26-án megrendezésre került
Tratshparti-n fellépett a Pilisszentiváni Német Nemzeti-

ségi Tánccsoport, majd a Dunabogdányi Sváb Zenekar
szolgáltatott élô zenét. Az legmerészebb várakozásokat
is felülmúlta az est sikere, sok érdeklôdô vendég érkezett
egészen a legkisebb korosztálytól az idôsebbekig. A zenés esten a rutinos táncosok igyekeztek mindenkit megtáncoltatni.
Köszönet Laboda Gábor polgármesternek és Üröm
Község Önkormányzat Képviselô-testületének, hogy a
rendezvénynek helyet biztosítottak az Ürömi Mûvelôdési
Házban.
Az Ürömi Német Nemzetiségi Önkormányzat továbbra
is szeretettel vár minden kedves érdeklôdôt a rendezvényein.
Német Nemzetiségi Önkormányzat Üröm
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Év eleji interjú
Üröm polgármesterével
Az „Ürömi Tükör” olvasói tudják, hogy a település éves
költségvetésének elfogadása után Laboda Gábor úrral, Üröm
polgármesterével minden évben elbeszélgetünk arról, hogy
milyen lehetôségekkel számolhat az önkormányzat, hogyan
alakulnak a bevételek és kiadások, jut-e pénz felújításra, és
természetesen szót ejtünk arról is, hogy az igen nagyszámú
intézményhálózat mûködtetése biztosított-e?
R: Polgármester úr! Úgy tudom, hogy február 23-án
Üröm Képviselô-testülete elfogadta a település 2011.
évi költségvetését. Nagy „csatározások” voltak a testületben, vagy az elôkészítés során már ütköztették az
eltérô álláspontokat?
L.G.: Egy település éves költségvetésérôl dönteni mindig
nagy felelôsség, és komoly erôpróba is. nálunk valóban az
elôkészítésre, a részletekig menô egyeztetésre helyezzük
a hangsúlyt. Úgy gondolom, hogy egy testületi ülésen nem
lehet olyan megalapozott döntést hozni, mely döntés adott
esetben nemcsak az adott évre, hanem több évre meghatározhatja egy lakóközösség életét, sorsát. Eleve az Államháztartási törvény elôírja a kétlépcsôs tervezést, tehát a tervkoncepció elôkészítését, amely 2010. december hónapban
megtörtént, majd az adott évi költségvetési törvény elfogadása után kerül sor a helyi költségvetések elôkészítésére és
elfogadására. Mi már koncepció szinten olyan mélységig
kidolgoztuk a 2011. év bevételi és kiadási lehetôségeinket,
hogy a költségvetési rendeletünk elôkészítésénél a korrekciókat kellett átvezetnünk.
R: Beavatná olvasóinkat az elôkészítés részleteibe
pár mondattal?
L.G.: Természetesen! A tervezés elsô lépcsôjeként a
2011. évi tervkoncepciót a testület a 2010. december 7-i ülésén fogadta el. Az elfogadott koncepciót úgy készítettük elô,
hogy már megközelítô pontossággal tudtuk, hogy bevételeinket tekintve milyen nagyságrendû lesz a normatív támogatás, illetve saját bevételeinknél mely források azok amelyekre
számíthatunk. A bevételek tehát meghatározzák a kiadásainkat, ezért el kellett dönteni, hogy hol szükséges megszorításokat alkalmazni, illetve olyan takarékossági intézkedéseket
bevezetni, amelyek lehetôvé teszik még a feladatellátást.
Ezt követôen készítettük elô az intézmények számára azt a
tervezôi utasítást, melynek figyelembevételével készültek el
az intézmények „elemi” koncepciói. A tervezés ezen szakaszában már egyeztetésre kerül sor az intézmények vezetôivel
és a változásokkal érintett területeknek megfelelôen a bizottságok elnökeivel. Ahol szükséges volt ott a feladatellátás

érdekében a szükséges kompromisszumokat is meg kellett
kölcsönösen kötnünk. A második lépcsôben készítettük elô,
- mely a korábban már elfogadott koncepcióban megfogalmazott célkitûzéseket tartalmazta - a költségvetési rendelet
tervezetet. A Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság véleményezi az elôkészített költségvetést és javaslatait határozatban
fogalmazza meg a Képviselô-testület felé. Az elmondottak
szerit történt a 2011. évi költségvetés elôkészítése és elfogadása is. A testületben természetesen még lehetnek véleményeltérések, viták, de a célkitûzések alapját tekintve azt
nem befolyásolják, hiszen már a koncepció elfogadásakor a
fô célokat tekintve a közös döntés megszületetett.
R.: Követendô példa lehetne az ürömi, hiszen sok
településen szinte vérre menô viták vannak az éves
költségvetések elôkészítése és elfogadása elôtt.
L.G.: Sokszor elgondolkodtam ezen, hogy miért is alakulnak így a munkakapcsolatok és viszonyulnak így az
elôkészítés fázisában a bizottságok, a testületi tagok az
adott feladat, az adott probléma megoldásához. Valószínû
ott jelentkezik ez élesebben, ahol nem egységes a testület,
ahol különbözô programok ütköznek. Mi a négyéves programjainkat is elôre egyeztetjük, megvitatjuk, így az éves költségvetésekben – elsôsorban fejlesztésekrôl beszélek – már a
prioritási sorrend is szinte meghatározott.
R.: Gondolom most már a 2011. év lehetôségei ismertek, mire és mennyi pénz jut?
L.G.: Igen, a Képviselô-testület február 23-i ülésén döntött az idei év költségvetésérôl. Összesen közel 1,3 milliárd
Ft bevétellel számolhatunk, és ugyanilyen nagyságrendû
kiadással. Bevételeink forrásait tekintve az intézmények
mûködési bevételeibôl az összbevétel 10%-a, helyi adókból az összbevétel 12%-a, átengedett központi adókból az
összbevétel 23 %-a származik. A normatív támogatások
nagyságrendje az összbevétel 20 %-a, a felhalmozás és
tôkejellegû bevételeket tekintve az összbevétel 8%-a, míg az
átvett pénzeszközök nagyságrendje az összbevétel 3 %-a a
pénzforgalom nélküli bevételek – melyet elsôsorban az elôzô
években tartalékolt pénzeszközök képezik – az összbevétel
24%-a. Tehát ha összevetjük a források nagyságrendjét, úgy
egyértelmû, hogy a helyi adók, az intézmények mûködési bevételei, a tôkejellegû bevételek, továbbá a tartalékolt pénzeszközeink képezik a 2011.évi költségvetésben a bevételek
60%-át. Az analgikus pontja bevételeinknek ebben az évben
is a tôke és felhalmozás jellegû bevételeink, és bizonyos
mértékben a helyi adóbevételek teljesítése. Az önkormányzat településüzemeltetési feladatellátásánál nem közömbös,
hogy adófizetôink önkéntes jogkövetése, hogyan fog érvényesülni, nevezetesen az elôírt adókat határidôre megfizetik,
vagy egy hosszadalmasabb végrehajtási eljárást kell majd az
adóhatóságnak kezdeményeznie.
R.: Ha jól értem, akkor azért biztos alapokon van a
2011. évi költségvetés?
L.G.: Az tény, hogy a bevételeket tekintve is stabil az idei
év költségvetése. Amit hangsúlyozni szeretnék az, az hogy
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milyen lényeges, hogy amit terveztünk bevételeket az be is
folyjék, hiszen minden egyes forintra kiadás is számításba
van véve. Az adóbevételeink teljesítésére azért helyeztem
nagyobb hangsúlyt, mert jelentôs forrás és sok év tapasztalata mutatja, hogy sok esetben kell végrehajtási eljárásokat folyamatba tennünk. Talán itt azt is megemlíteném, hogy
Üröm önkormányzata az eddig bevezetett helyi adóknál nem
él a törvényben biztosított maximálisan megállapítható adómértékekkel, és emellett egyéb adónemeket sem vezetett
be, amit egyébként megtehetett volna.

tervezzük a takarékosab LED izzók felszerelését, további
fûtéskorszerûsítést, illetve takarékos vízfogyasztásra állítottuk át az öblítô tartályokat. Fájdalmas intézkedés volt, de
az év második felétôl sor kerül létszámcsökkentésre is, bár
nagyságrendjét tekintve összesen szám szerint körülbelül
4-5 fôt érint ez az intézkedés.

R.: A bevételek nagyságrendjét tekintve nem kevés
pénzrôl van szó. Mire elég ennyi pénz?

R: Ebben az összegben, mely valóban a félmilliárdot
jelentôsen meghaladó, benne vannak a támogatások
és a szociális kiadások is?

L.G.: Igen, összegszerûségét tekintve valóban komoly
nagyságrendû bevételrôl van szó. Ugyanakkor a feladatokat
tekintve, melybe beletartozik egy komoly intézmény hálózat
mûködtetése, fenntartása a klasszikus értelemben vett településüzemeltetés, szociális ellátórendszer mûködtetése, és
a településfejlesztés is. Ha ezeket a feladatokat figyelembe
vesszük, akkor úgy gondolom, hogy nem is olyan sok a rendelkezésünkre álló bevétel. Talán pár gondolatot a felsorolt
feladatokról. Településünkön gondoskodnunk kell az általános iskolai oktatásról, plusz feladatként még fenntartjuk a
mûvészeti iskolát, ezzel is támogatva gyermekeink kreativitását, mûvészetek iránti érdeklôdését, tehetségük ápolását,
fejlesztését. Óvodákat üzemeltetünk, ahol közel 300 gyermek
óvodai nevelésérôl gondoskodunk. 2010. IV. negyedévétôl
új intézményként, önként vállalt feladatként belépett a
bölcsôdei ellátás. Az új intézményben 53 fô bölcsôdés korú
gyermeket gondozunk, ellátását biztosítjuk. Mûvelôdési házat és könyvtárat üzemeltetünk. Az idôsek ellátására nappali ellátást nyújtó intézményt tartunk fenn. Eddig 3 védônôi
körzet mûködött, a 2011. évben belép a 4. védônôi körzet
is. A felsorolásból nem hagyható ki a helyi közigazgatás
mûködtetési feltételeinek biztosítása sem, hiszen a település
lakossága születéstôl a halálig veszi igénybe a közigazgatás
szolgáltatásait, gondoskodunk a környezetvédelemrôl, településbiztonsági feladatok ellátásáról, a helyi temetô fenntartásáról. Úgy gondolom, hogy az eddig felsorolt feladatok is
érzékeltetik, hogy komoly terhet és felelôsséget jelent en�nyi feladatnak a megfelelô és jó színvonalon történô ellátása. Az ellátási színvonalat eddig megôriztük és ezt a 2011.
évben is tartani tudjuk. Bízom abban, hogy sikerül, hiszen
Ürömnek nem kellett azért oktatási-nevelési intézményt bezárnia, mert nem tudja számláit kifizetni, mint ahogyan sok
települési önkormányzat erre rászorult. Tudjuk, hogy vannak
önkormányzatok, ahol az intézményekben dolgozók bérének kifizetése is akadozik. Több önkormányzat úgy el van
adósodva, hogy eleve hiánnyal tudja csak tervezni a folyó
évi költségvetését, illetve csôdeljárást kért maga ellen. Ha az
ilyen helyzethez viszonyítok, akkor egyértelmû, hogy nálunk
a 2011. gazdasági év is stabil, kiegyensúlyozott pénzügyi
alapokkal indulhat. Ennek ellenére arról is szót kell ejteni,
hogy mi a terv elôkészítése során meghoztuk azokat a takarékossági intézkedéseket, amelyek elengedhetetlenek voltak
ahhoz, hogy a település mûködtetését továbbra is biztonságba tudjuk. A tetemes energiaárak kordában tartása miatt
korlátoztuk az intézményeinkben a hétvégi fûtéshasználatot,
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A körültekintô – nem bázis szemléletû – tervezés, a
megtett takarékossági intézkedések ellenére is a település
mûködtetésére az összkiadás 53%-át fordítjuk.

L.G.: Nem. Ezekre a feladatokra külön tartalmaz
elôirányzatot az elfogadott költségvetésünk. A támogatásoknál is mértéktartóknak kellett lennünk, így összesen 16 millió
forintot tudunk erre fordítani. Ezen összegen belül támogatjuk a non-profit szervezeteket, a nyári fesztivál megrendezési
költségeit, a Német Kisebbségi Önkormányzatot, továbbá a
római katolikus templomba a központi fûtés bevezetésének
költségeit. A szociális kiadásokat tekintve pedig az eddig bevezetett és nyújtott ellátásokat nem csökkentettük, azonos
nagyságrendû összeget fordítunk az ellátásokra, mint azt
tettük, a 2010. évben. Tehát megfelelô elôirányzatot terveztünk a lakásfenntartási támogatásokra, szociális segélyekre,
ápolási díjra, közgyógyellátására, kedvezményes étkeztetésre, az ôszi burgonya, hagyma támogatásra, és a karácsonyi
élelmiszerutalványokra. Nem szoktam öndicsérni, de annyit
azért megemlítek, hogy Üröm Képviselô-testületének korábban is dicséretes volt a szociális érzékenysége, és ez nem
változott a 2011. évben sem. Az áremelkedések, a gazdasági nehézségek ezt az odafigyelést az eddigieknél is jobban
megkívánják a döntéshozóktól, a közpénzekkel gazdálkodóktól.
R.: Polgármester úr, mindig örömmel hallgatom
Önt, mivel nyilatkozatai optimisták, és tárgyilagosak.
Nem sötét jövôt vetít elôre, hanem elmondja ôszintén
a lehetôségeket és a megoldást. Érzôdik válaszaiból,
hogy hisz abban, amit tesz és önmagával szemben is
akkor elégedetett, ha tehet valamit a lakótársakért.
L.G.: Köszönöm, ha így látja, ez a dolgunk. Valóban nem
szeretek rossz híreket elôrevetítetni, de hozzáteszem, félreinformálni sem szabad az embereket. Az legalább olyan nagy
hiba, mintha elhallgatjuk a valóságot és szebbnek tûntetjük
fel, mint valójában.
Ürömöt ugyanúgy érintik a kedvezôtlenebb gazdasági
események, mint más településeket. A talpon maradásunkat
elsôsorban nem a jobb adottságaink biztosítják, hanem azt
már évekkel ezelôtt tudatos tervezéssel igyekeztünk megalapozni. Itt elsôsorban a jelentôs és valós tartalékképzésre gondolok, szükség esetén a kevésbé „népszerû” intézkedések
megtételére, a valóban szigorú és takarékos gazdálkodásra,
melyek nem ad hoc jellegûnek, hanem következetesnek kell
lennie. Ennek értelmében tehát sok-sok olyan intézkedésbôl
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tevôdik össze, amely végül is nálunk a stabilitást biztosítja. A
kérdésre visszatérve, valóban Ürömön minden, amit teszünk
a Képviselô-testülettel együtt, az itt élôk érdekében történik.
Idônként némi megtorpanásokkal, de felvállaltuk, hogy ezért
a településért dolgozunk, tehát e vállalást teljesíteni kell.

L.G.: Ez így van. Hiszen minden ellátást biztosítani tudunk
és még komolyabb fejlesztést is tudunk indítani. A szükséges
útrekonstrukciós, járda építési munkák elvégzésével pedig
megteremtjük útjainkon a biztonságos közlekedést és egyben óvjuk az önkormányzati törzsvagyont.

R.: Az eddig elmondottak egyértelmû választ adnak
arra, hogy a 2011. évben a település mûködtetése biztosított. Milyen fejlesztésre számíthatnak az itt élôk?

R.: Úgy tudom most fejezôdött be a Fô u. 119. szám
alatt körzeti megbízotti lakás bôvítése. Ez 2010. évrôl
áthúzódó feladat volt?

L.G.: Egy nagyberuházás elôkészítését végezzük el most.
Ez az új orvosi rendelô. Bár ezt a beruházást eredetileg úgy
terveztük, hogy a 2011. évben átadjuk, de közbejött és nem
várt akadályok ezt meghiúsították. Arról van szó, hogy az
önkormányzat területére két magánszemély által indított per
kapcsán perfeljegyzés került még 2010. év elején. Bíztunk
abban, hogy a per rövid idôn belül befejezôdik, de sajnos
ma már úgy látjuk, hogy ebben az évben a tervezés, engedélyeztetés és a közbeszereztetést elvégezzük és így meg tudjuk célozni a 2012-es átadási idôpontot. A beruházás költségeit tartalmazza a 2011. évi költségvetésünk. Ezen kívül
most kerül sor a település teljes úthálózatának felmérésére,
a téli idôjárás okozta hibák feltérképezésére. Ezt a munkát
a hivatal mûszaki osztályával közösen, a Képviselô-testület
által létrehozott ad hoc bizottság végzi. A felmérés után indítjuk a tavaszi kátyúzási munkákat, tehát ennek fedezetét
is terveztük. További fedezetünk van járdaépítésre is, amely
a Bécsi út irányából, az Ürömi úton kerül megépítésre. Miután jelentôs általános és céltartalékkal rendelkezünk, így az
évközben jelentkezô, ad hoc jellegû feladatok elvégzésének
nem lesz akadálya. Minden esetre a négy évre vállalt feladataink egy részét már terveztük a 2011. évre.

L.G.: Igen, a képviselô-testület eleve úgy hozta meg
döntését, hogy áthúzódó munkák lesznek. A település közbiztonságát csak úgy tudjuk biztosítani, ha helyben megteremtjük azokat a feltételeket, melyek a fiatal rendôrök letelepedéséhez, itt lakásához elengedhetetlenek. Most ezzel
a bôvítéssel, egy 120 nm-es lakás lett kialakítva az épület
tetôterében. A szükséges nyílászárók cseréje és az épület
szigetelése is megtörtént, miután az önkormányzat finanszírozza a fûtést, így nem közömbös számunkra, hogy ez milyen
költséget képvisel.
R.: A felszabadult helyiség hasznosítását illetôen is
vannak elképzelések?
L.G.: Igen, ott lesz a körzeti megbízott rendôreink fogadó
irodája, és oda telepítjük a térfigyelô központját is. Úgy gondolom, hogy az lesz a legoptimálisabb, a lakosság érdekeinek legjobban megfelelô megoldás.
R.: Köszönöm a beszélgetést és a kimerítô válaszokat.
L.G:: Én is köszönöm a lehetôséget.

R.: Összességében bennem a feltett kérdésekre adott válaszok alapján egy pozitív kép alakult ki,
úgy is mondhatnám, hogy a település fejlesztése,
mûködtetése 2011. évben sem torpan meg, hanem
folytatódik.

Üröm, 2011. február hó
Csizmadia Gizella

Felújított és kibôvített
rendôrlakások
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A képviselô-testület február 23-ai
ülésén hozott döntései
 Döntöttek a képviselôk a 2011. évi költségvetés elfogadásáról. A terv 1 279 314 000.-Ft bevétellel, és ugyanilyen nagyságrendû kiadással számol.
 Módosította a képviselô-testület a 2010. évi költségvetését, mivel a zárszámadáshoz a központi forrásból
származó bevételek egyezôségét biztosítani kell.
 A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatának figyelembevételével döntöttek a képviselôk a non-profit
szervezetek 2011. évi támogatásának odaítélésérôl 15
szervezet nyújtotta be támogatási igényét, és összesen
12 szervezet részesült támogatásban.
 Új rendeletet alkottak a képviselôk a temetôrôl és a
temetkezés rendjérôl. Jogszabályváltozások folytán a korábban hatályban volt önkormányzati rendelet egyes rendelkezései ellentétesek voltak az idôközben módosított
magasabb szintû jogszabályokkal.
Az új szabályozás lényegi változtatásokat nem tartalmaz.
 Döntöttek a képviselôk az óvodai logopédus óraszámának emelésérôl, miután ezt a szolgáltatást igénybevevô
gyermekek létszáma indokolta. 2011. március 1-tôl heti
21,5 órában történik logopédiai foglalkozás.
 Új önkormányzati rendeletben szabályozták a
képviselôk az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályait, illetve az azokért fizetendô díjakat. A
szabályozás lényege, hogy a jövôben a munkaidôn kívüli
és a hivatalon belüli, valamint a munkaidôn kívüli és hivatalon kívüli anyakönyvi eseményekért térítési díjat kell
fizetni.
 Megüresedés folytán pályázatot írt ki a képviselôtestület a Mûvelôdési Ház és Könyvtár vezetésére.

 Döntöttek a képviselôk a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselôi 2011. évi kiemelt feladatairól.
 Határozatban döntött a képviselô-testület a 2011/2012.
oktatási nevelési évre az iskolai óvodai és bölcsôdei beiratkozások idôpontjáról, a pótbeiratkozásokról.
 Egy 30 nm-es önkormányzati terület eladásáról döntöttek a képviselôk. Ezzel az önkormányzat és a magánszemély közötti vitás ügy végleges rendezése megtörtént.
 Döntöttek a képviselôk abban, hogy feladat-ellátási szerzôdés keretén belül az Idôsek Klubjában 4 fô
részére térítés ellenében biztosítják a nappali ellátást,
Pilisborosjenô önkormányzat kérésére.
 A képviselô-testület meghatározta az óvoda nyári
zárva tartásának idôpontját.
 Döntött a képviselô-testület abban, hogy
együttmûködést köt Pilisborosjenô Kövesbérc Baráti
Egyesülettel.
 Ad hoc bizottságot hozott létre a képviselô-testület
Üröm úthibáinak felmérésére, a tavaszi kátyúzási munkálatok elôkészítésére.
 Döntöttek a képviselôk abban, hogy az Üröm, Dózsa
György u.18. szám alatti felújított közösségi ház igénybevételére pályázatokat nyújthatnak be az ürömi civil szervezetek.
A pályázatra nyitva álló határidô: 2011. március 20.
Üröm, 2011. március hó
				

Dr. Balogh Szilva
jegyzô

TÁJÉKOZTATÓ
2700 Cegléd, Kossuth tér 7.
2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 16.

Kormányablakok

2011. január 3-án megkezdték mûködésüket a Budapest Fôváros Kormányhivatalának Integrált ÜgyFôvárosi és Pest Megyei Integrált Ügyfélszolgálati félszolgálati Irodái:
Irodák (Kormányablakok). A Kormányablakok nyitBudapest, VIII., Fiumei út 19/A
Budapest, XIII., Teve u. 1/A-C
va tartása: munkanap 8.00 órától 20.00 óráig
Pest Megyei Kormányhivatal Integrált Ügyfélszolgálati
Irodái:
Érd, Budai út 7.,
Érd Center, II. emelet 217.
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Budapest, XIII., Visegrádi u. 110-112.
Budapest, XI., Bartók Béla út 120-122.
Az ügyfélszolgálati irodák az 1818-as telefonszámon
ingyenesen hívhatóak.
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Kátyúk…
A lassan végéhez közeledik a tél. A kemény hideg, a
sok csapadék, a fagypont körüli hôingadozás az utakon
közlekedôket egy új veszélyforrással szembesíti, amelynek neve: KÁTYÚ. Ha már kikerülhetetlen és belehajt, az
autós jobb esetben megússza egy zöttyenéssel – amelyet
esetleg nyomdafestéket nem tûrô morgás kísér. Nagyobb
gödröknél már sérülhet a gumi, a felni, de akár a futómû
is, és pillanatok alatt több százezer forintos kárunk keletkezhet.
A tavalyi évben a Magyar Közútkezelôhöz több mint
3000 kárigény érkezett, amelyre 60 millió forint kártérítést
fizettek ki. A bejelentések fele azonban az MKN Zrt. által
elutasításra került, hivatkozva a sebességhatár be nem
tartására, illetve a helyszín és a sérülés körülményeinek
tisztázatlanságára.
Ha megtörtént a baj a közút kezelôje, a biztosítók legtöbbször akkor tagadják meg a kártérítést, ha a károsult
nem dokumentálta megfelelôen a kátyú helyét és a kár
mértékét. Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) azt javasolja, minden autósnál legyen fénykép készítésére alkalmas mobiltelefon,
mérôszalag - amivel a kátyú mérete pontosan rögzíthetô,
és persze legyen kéznél egy tanú. Mindezek hiányában
célszerû rendôrt hívni, hatósági jegyzôkönyv felvételéhez.
Persze mindezek megléte még nem garancia a keletkezett kár megtérítésére. A biztosító nem fizet abban az
esetben sem, ha a baleset keletkezésének idôpontjában a
közúton volt úthibára figyelmeztetô, illetve sebességkorlátozó tábla kihelyezve.

Ahova fordulhatunk
A kátyú miatt kárt szenvedett autós a közút kezelôjéhez
fordulhat kára megtérítésének igényével. Az országos
utakon ért kárral a Magyar Közút Zrt.-hez, míg a településeken belüli utakon a helyi önkormányzathoz kell fordulni.
Ez alól csak Budapest kivétel, ahol a fô- és tömegközlekedési utak kezelôje a Fôvárosi Közterület-fenntartó Zrt.,
míg a többi út a kerületi kezelésben van. Az autópályák
kezelôje pedig az Állami Autópálya Kezelô Zrt.
A tavaszt egyébként az útfenntartók kátyúszezonként
is emlegetik, mert ilyenkor keletkezik a legtöbb lyuk, és
a kárbejelentések zöme is ebben az idôszakban érkezik
központjaikba.

Saját házunk táján
Ürömön az áthaladó utak (Bécsi úti közlekedési lámpától-Dózsa György út-Budakalászi út, illetve Templom
tértôl Borosjenô-felé a Fô utca) a Magyar Közútkezelô
Zrt.-hez tartoznak. ( Az önkormányzat többszörösen felhívta a kezelô figyelmét a meglévô hibákra!)
Az önkormányzat kezelésében lévô utcák, utak hibáinak felmérése megkezdôdött. A szükséges javítási munkálatok a tavaszi idôszakban elkészülnek.
Vidákovits Tibor
alpolgármester

FELHÍVÁS
2011. ÁPRILIS 22-ÉN A FÖLD NAPJA TISZTELETÉRE „TAVASZI TISZTASÁGI NAPOT„ TARTUNK ÜRÖMÖN
EZ ALKALOMBÓL VÁRUNK MINDENKIT, AKI SZERETNÉ, HA KÖRNYEZETE SZEBB ÉS TISZTÁBB LEGYEN.
Vidákovits Tibor
alpolgármester
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Iskolánk
Bizonyítványa
Közoktatási intézményünk szerves része
községünk mindennapi életének, melynek sikereit és nehézségeit lakóközösségünk tagjainak többsége közvetlenül vagy közvetve megtapasztalhatta. Iskolánk tantestülete, vezetése nagy hangsúlyt fektet tanulóink érdekeit
szolgáló kommunikációra, ezért is törekszünk
idôrôl idôre részletes tájékoztatást adni e lap
hasábjain életünkrôl a felénk érdeklôdéssel és
segítô szándékkal fordulóknak. Ezen szándéktól vezérelve kívánok rövid áttekintést adni legutóbbi eredményeinkrôl, bemutatva, hogy az
elmúlt közel öt évben végzett közös tevékenységünk meghozta megérdemelt gyümölcsét.
Az elmúlt 4 és fél évben az iskolánkban dolgozó tanítók,
tanárok pedagógiai munkája fokozatosan javult, az országos kompetencia felmérések eredményei egyértelmûem
tanúsítják az itt folytatott oktató-nevelô munka hatékonyságát, céltudatosságát. Kollégáim munkafegyelme, a
gyermekek iránt tanúsított magatartása és áldozatvállalása értékelésem szerint sikereink legfôbb forrása, amely
maradéktalan támogatásra lelt tanulóink szülei részérôl. A
tantestület egysége és a szülôi munkaközösséggel folytatott együttmûködésünk eddig is több esetben bizonyították, hogy diákjaink hosszú távú érdekeit szem elôtt tartva
képesek vagyunk racionális megoldást találni a felmerülô
problémákra, gondokra.
Oktatási intézményünk egyik legfôbb célkitûzése a családias légkör megteremtése mellett a magas szintû pedagógiai munka biztosítása, a sokoldalú személyiségfejlesztô
oktatás, a tehetséggondozás és szükség esetén az
egyéni felzárkóztatás, valamint az ÖKO-iskolák kritériumrendszerének megfelelô környezetvédelmi nevelés.
A mûvészeti oktatás által biztosított zenei, tánc- dráma- és képzômûvészeti nevelés az országos szintû versenyeken immáron tartósan eredményes szereplésre ad
lehetôséget, amelyeken tehetséges tanulóink számtalan
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esetben vehették át az alkotásaik elismeréseként kapott
díjakat. A német nyelvoktatás színvonalának fokozatos
emelkedése – mint kritérium – szintén elismerést érdemel,
s ez nem csak a pedagógiai munkának, hanem az iskolán
kívüli tevékenységeinknek is köszönhetô. Számos iskolán
kívüli rendezvényen veszünk részt, amellyel községünk
kulturális hagyományait kívánjuk megôrizni, gazdagítani,
és közösségépítô valódi ünneppé formálni, ahol településünk apraja-nagyja aktív szereplôként örömét leli.
            Ennek megvalósítása érdekében kollégáim idôt,
energiát és áldozatot nem kímélve, a munkaköri leírásukban megfogalmazott kötelezô tevékenységüket meghaladóan vállalnak feladatokat. Pedagógiai plusz munkájuk
nélkül ezen eredmények töredékét sem tudtuk volna teljesíteni.
Az elmúlt idôszakban megindult egy olyan jól
érzékelhetô fejlôdési folyamat, amelynek köszönhetôen az
iskolában folytatott oktató-nevelô munka községünknek
elismertséget, hírnevet szerzett. Az egyre inkább erôsödô,
és fejlôdô pedagógiai munka mellett a nevelôtestület ös�szekovácsoltsága révén a jövôben olyan területeken – pl.
a gyermekek fejlesztésében és tehetséggondozásában
– is képesek leszünk helytállni, amely országos szinten
egyedi és kiemelkedô szerepet fog biztosítani oktatási intézményünknek az elkövetkezendô évtizedekben.
A fent említettek érdekében elindítottuk iskolánk referencia-intézménnyé minôsítésének folyamatát. Az intézményünk által régóta alkalmazott és bevált, speciális és
jó gyakorlatok megismertetésével és elfogadtatásával jó
esélyünk van arra, hogy bekerüljünk a megyei, egyes területeken pedig az országos szintû pedagógiai „köztudatba”, az élenjáró tapasztalatokat hasznosító és másokkal
megosztani kész referencia-intézmények hálózatába.
Ennek érdekében a TÁMOP 3.1.2 pályázati kiírásában
lehetôséget kaptunk az intézmény teljes körû átvizsgálására, mely alapfeltétele volt a pályázatban megjelölt referencia-intézményi minôsítés elnyerésére.
A külsô ellenôrzésre 2010 novemberében jelentkeztünk, a minôsítô eljárás részünkrôl ingyenes volt. A külsô
ellenôrzés elsôsorban az intézmény meglévô dokumentumainak (SZMSZ, Pedagógiai program, Házirend, IMIP,
Esélyegyenlôségi Program, Beiskolázási Program, Éves
Beszámolók, Munkatervek stb.) alapos, minden részletében való megvizsgálását, valamint egy személyes látogatás alkalmával az intézmény mûködési feltételeinek (személyi, tárgyi-technikai) átvilágítását jelentette.
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Örömmel és megelégedéssel tájékoztatom Önöket
arról, hogy iskolánkat az új típusú felsôoktatási gyakorlóhely, ÖKO-iskola és mûvészeti iskola területeken
az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. két
minôsítôjének széleskörû és magas kritériumrendszernek megfelelô vizsgálata eredményeként 2011. február
3-án referencia-intézménnyé elôminôsítette.
Minôsített referencia-intézményként való mûködésünk azonban további feladatok teljesítését követeli meg tôlünk. Elsô lépésként az iskola pedagógusainak
megfelelô szakirányú továbbképzését kell biztosítanunk,
melyet pályázati támogatás formájában kívánunk megoldani, tehermentesítve ezzel Fenntartónkat a továbbképzési költségek átvállalása alól.
A jövôbeni feladatok magas szintû teljesítése, a növekvô
követelményeknek való megfelelés nagymértékben a
nevelôtestület szakmai kompetenciájának megôrzésén
és továbbfejlesztésén, valamint a Fenntartó és a szülôk
támogatásán is múlik. Ennek egyik fontos elôfeltétele a
pedagógusi életpálya-modellre és munka megbecsülésére alapozott szakmai tevékenység, továbbá a kollégáim
a továbbképzéseken megszerzett tudásának és gazdag
szakmai tapasztalatának hasznosítása. Mindezek mellett
a sikeres pedagógiai tevékenység elengedhetetlen feltételének tartjuk a tanulóink fejlesztése, képességeik kibontakoztatása érdekében bevezetett, a kor kihívásainak
megfelelô korszerû pedagógiai módszerek és munkaformák gyakorlati alkalmazásának folytatását.
Községünk egyetlen alapfokú közoktatási intézményeként iskolánk továbbra is nagy segítséget nyújthat a falu
közösségének összekovácsolásában, az itt végzett munka elismerése és megbecsülése gazdagíthatja lakóközösségünket, erôsítheti a felnövekvô nemzedék lokálpatriotizmusát.
Az „Ürömi Tükör” oldalain, a szélesebb nyilvánosság elôtt is fontosnak tartom megköszönni iskolánk
pedagógusainak az elmúlt években végzett lelkiismeretes oktató-nevelô munkájukat, a technikai mun-

Külön köszönöm az iskola jelenlegi és a már végzett
diákjainak, szüleiknek azt a munkát, ami pedagógusaink
aktív közremûködésével lehetôvé tette eredményeink,
sikereink elérését, azt a bizalmat és szeretetet, amely
birtokában a jövôbeni céljainkat közösen – és csak közösen – bizonyosan el tudjuk érni.
Végezetül engedjék meg, hogy személyes szakmai pályafutásom tapasztalatokban nagyon gazdag
idôszakának nevezzem az ürömi iskolában eddig eltöltött éveket, ahol kiváló képességû, kreatív, sokra hivatott gyermekeket taníthattam, nevelhettem, és szüleik a
közös feladatunkban igazi partnereknek bizonyultak.
Üröm, 2011. február                           
Tisztelettel:     
Tóthné Török Mária

ISKOLAI BEIRATÁS
ÉRTESÍTJÜK a KEDVES SZÜLÔKET,
HOGY A 2011/2012-ES
NEVELÉSI ÉVRE:
2010. ÁPRILIS 4-én (HÉTFÔ), és
ÁPRILIS 5-én (KEDD)
7.30 h és 16 h óra között lehet beiratni a
gyermekeket!
(József Nádor Általános Iskola titkárság)

PÓTBEIRATKOZÁST:

2011. ÁPRILIS 11-én (7.30h és 16h) tartjuk!
A beiratkozáshoz szükséges iratok:
 A gyermek születési anyakönyvi kivonata,
lakcímkártya,
 A szülôk személyi igazolványa, lakcímkártya,
munkáltatói igazolás,
 A gyermek egészségügyi kiskönyve.

katársaknak az iskola mûködése, fenntartása érdekében kifejtett erôfeszítésüket, a Fenntartó és a
Képviselô-testület mindennemû támogatását, valamint
együttmûködésünkben tanúsított jószándékát.

A beiratkozás feltétele:

ÜRÖMI ÁLLANDÓ BEJELENTETT LAKHELY!
Üröm, 2011. 02. 12.
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Napközi a
mûvészeti iskola
„árnyékában”.
A napközire szükség van, hiszen szerencsére
a szülôk nagy részének van munkahelye. Mégis
sokan úgy tekintenek a napközire, mint szükséges
rosszra. A köztudatban az él, hogy a napközi
„gyermekmegôrzô”, mi pedagógusok pedig bizony
nap, mint nap azért küzdünk, hogy méltó helyre
kerüljön a pedagógiai palettáján.
Pár évvel ezelôtt a napközi még úgy mûködött, hogy
viszonylag nyugodt és zavartalan napirendje lehetôvé
tette, hogy a házi feladat is elkészüljön, de foglalkozásokra
is maradjon idô, hisz a tanulók nem jártak különféle
különórákra.
Manapság a gyerekeknek szerencsére már van módjuk
az igen magas színvonalú mûvészeti oktatásban csiszolni
képességeiket, ami bár nagyszerû, a napközit viszont
eléggé átformálta.
Egy-egy napközis csoportban kb.30 nebuló tanul,
általában vegyes korcsoportban. Egész délután jönnekmennek, egyik mûvészetis óráról a másikra, így bizony
sokszor marad lecke otthonra is, hiszen az a gyerek, aki
teszem azt fél órát tölt a délutánból tanulással, tényleg
nem készülhet el mindennel.
Ezt mi, napközis pedagógusok sem szeretjük, így a

mûvészeti iskola nevelôivel úgy alakítottuk ki a napirendet,
hogy minél jobban csökkenjen a napközi ’”átjáróház”
jellege, igyekeztünk védett tanulási idôt kialakítani.
A napközinek azonban a tanuláson kívül más feladata
is van. Fejlesszen képességeket, gondozzon tehetséget,
igyekezzen változatos programokon át személyiséget
formálni, nevelni.
Munkaközösségünk ezt szem elôtt tartva kitalálta
azokat a bizonyos „péntek délutánokat”, amit gyerek,
felnôtt egyaránt alig vár!
Mivel hétközben szinte semmire sincs idô, a napi
leckegyárban, alig várjuk, hogy eljöjjenek a péntek
délutánok.
Ilyenkor NINCS TANULÁS, viszont változatos programok várnak kicsiket és nagyokat.
Úgy igyekeztük összeállítani az éves munkatervünket,
hogy mindenki találjon magának kedvére valót.

Sport, kézmûves, zene és verseny!
Járunk
színházba,
múzeumba,
szervezünk
sportvetélkedôt, szellemi foglalkozásokat.
Nagy sikerrel zajlottak ebben a tanévben is ezek a
délutánok.
Külön kiemelnénk a Zene világnapi programunkat,
az alsósok focikupáját, a közös lámpáskészítést!
Természetesen igazodnak a programok az évkör
ünnepeihez, jeles napokhoz.
Ezt a jó gyakorlatot folytatjuk a következô naptári évben
is, hiszen úgy érezzük, ezzel jó úton járunk afelé, hogy a
napközi bár nem tökéletes, de mégis egy olyan hely, ahol
jó együtt tölteni a délutánokat.
Napközis munkaközösség

Pályázati felhívás
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete a tulajdonát képezô Üröm, Dózsa Gy.
u.18. szám alatt levô felújított közösségi ház, közösségi célokat szolgáló használatára,
közösségi programok, összejövetelek tartására, ürömi civilszervezetek számára.
Pályázni írásban lehet, több szervezettel együtt, vagy külön,
2011. március 20-ig.
A pályázatot Üröm Község Önkormányzatnak kell címezni. (2096 Üröm, Iskola u.10.)
A pályázatokat a képviselô-testület bírálja el, legkésôbb
2011. április 30-ig.
Üröm, 2011. március hó
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karácsonyi gála

Karácsonyi
Gálakoncert
Kedves Ürömiek!
Szeretnék köszönetet mondani Mindenkinek, aki
részvételével, támogatásával segítette a decemberi,
karácsonyi koncert céljainak megvalósítását.
Mint minden évben, most is nemes cél vezérelt
bennünket, mégpedig az iskola udvarának fejlesztése,
játszóeszközök beszerzése. A gála napján az idôjárás
sajnos nem kedvezett nekünk, de a hangulatos estén a
jelenlévôk nagyon jól érezték magukat. Kicsik és nagyok
együtt hallgatták a szép dallamokat, és a Korda GyörgyBalázs Klári házaspár régi melódiáit.
Szeretnénk ezt a hagyományt az idén is, töretlenül
folytatni. Ebben kérném, minél több ember segítségét.
Hálás köszönet illeti a támogatókat, és a nézôket, akik
segítenek nekünk, a Közösségi Ház vezetôjét, Rábóczki
Zsuzsát, aki a kezdetektôl, szívvel-lélekkel segítette,
támogatta ügyünket.
Segítségükkel, remélem mielôbb sikerül az iskola
udvarát felszerelni játszóeszközökkel, hogy a gyerekek
kellemesen, változatosan, sportosan tudják eltölteni
szabadidejüket.
Nagyon köszönjük az iskolások nevében, várunk
Mindenkit a következô koncerten, decemberben!
Lengyel Katalin ökormányzati képviselô

„Az Önkéntesség
Európa Éve”
Az Európa Ház szervezésében 2011. január 26án látogattunk el Bécsbe.
Program szerint elôször Magyarország Bécsi
nagykövetségét tekintettük meg, ahol Mazák Csaba elsô
beosztott nagykövet fogadta a 45 fôs magyar önkéntes
csoportot.
A követségen általános tájékoztatást kaptunk a
követség tevékenységérôl.
Ezután megtekintettük a követség azon helyiségeit,

Támogatóink:
---------------

Ami - Plast Kft
Batz-Hungary Kft.                        
Baut Konténer Vince Gábor
Csordásné Tôkés Katalin                
Csordás Imre
FBI GROUP Toth Kálmán
Kétkertész Kft.
La - Pe Bt
Plantech Kft
Samata Kft
Storcz Botond
Varga Gabriella                              
Üröm Község Képviselô-testülete
Zeke és Fia Bt.

És köszönet mindazoknak, akik évrôl évre
elsôként, jelentôs mértékben támogatják
céljainkat, de nem kívánják nevük feltüntetését.
amelyeket a hivatalos ügyeit intézô polgárok sohasem
láthatnak. Szabadidôs program után néztük meg a bécsi
városházán az osztrák önkéntes turné kiállítást. Dr. Erika
Winkler, az Önkéntesség Európa Éve osztrák program
vezetôje köszöntött bennünket. Majd házigazdánk
Christiana Weidel (Osztrák Szociális Minisztérium) adott
tájékoztatást az osztrák civil társadalomról, munkájáról,
tevékenységérôl.
A fogadás után volt lehetôségünk a kiállítás
megtekintésére. Ez egyben remek lehetôséget nyújtott
egymás
munkájának
kölcsönös
megismerésére,
tapasztalatcserére, kapcsolatépítésre.
Az Ürömi TH saját készítésû ajándékokat is cserélt a
kiállítókkal (sapka, képeslapok, Ürömi térkép stb.)
Összeállította: Stevula Eszter önkéntes Flórián István
Ürömi TH Elnök
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polgárôrség

Egy kis közösség a
nagy közösségért
Sokan felteszik nekünk a kérdést: Miért csináljuk?
Miért vagyunk polgárôrök, miért érdemes a
szabadidônket, az éjszakáinkat feláldoznunk?
Miért tesszük ki magunkat veszélynek és
egyáltalán milyen örömet tud szerezni nekünk a
polgárôrködés?
2011 az Önkéntesség Európai Éve. Az önkéntesség segít
környezetünk és közösségünk jobbá tételében. Fontos
szerepet játszik a gyerekek szocializációja, oktatása,
nevelése során, a cégek felismerték, hogy szakembereinek
önkéntes munkára való ösztönzése elôsegíti az alkalmazottak
kreativitásának, munkakedvének növekedését, felfogható
az alkalmazottak sokoldalúvá tételének egyik állomásaként,
javítja a cég közösségen belüli reputációját, növeli a vállalaton
belüli munkamorált. A nyugdíjas önkéntesek számára a
magány, a passzivitás, a betegségekbe menekülés és az
elszegényedés elkerülésének lehetôsége jelenthet vonzást.
Egyre több önkéntes tevékenységek végzésébe 2004ben a 14 éven felüli lakosság 40 %-a (mintegy 3,5 millió
fô) kapcsolódott be. A társadalom számára az önkéntes
munkavégzés elônyei számokban is kifejezhetôk. Túrós
András az Országos Polgárôr Szövetség elnökének
évértékelôjén elhangzott: a polgárôrök országszerte
„szinte mindenütt fantasztikusan
teljesítettek”, 8 milliárd forintnak
megfelelô értékû munkaórával járultak
hozzá a közbiztonság javításához,
tízezer
esetben
értek
tetten
elkövetôt, és százezer jelzést adtak a
társhatóságoknak. A rendôr-polgárôr
közös szolgálati órák száma pedig
elérte az 1,7 milliót.

révén a lakosság szubjektív biztonság érzete nôtt, több
alkalommal hiúsítottunk meg bûncselekményt és csökkent
a bûncselekmények száma is.
Büszkék vagyunk a teljesítményünkre. Hihetetlenül
jó érzés, hogy bíznak bennünk és egyre több esetben
fordulnak hozzánk segítségkéréssel. Sok köszönetet
kapunk és az 1% SZJA felajánlásból befolyt rekord összeg
is a lakosság elismerését jelzi. Tagjaink többsége úgy
gondolja, hogy lakóként sokat adott nekünk ez a település
és ezért hálánkat úgy fejezzük ki, hogy teszünk azért, hogy
biztonságban érezze magát mindenki aki Ürömön lakik.
Nemcsak járôrözéssel de tagjaink folyamatos képzésével
is igyekszünk színvonalas szolgáltatást nyújtani. Minden
tagunk sikeresen letette az Országos Polgárôr Szövetség
jogi és szolgálati szabályokra vonatkozó vizsgáját, sokan
emelt szinten is.
Sajti Miklós
elnök
Érdemes tehát csatlakozni hozzánk! A munka
végzéséhez teljes felszerelést tudunk biztosítani,
a szolgálatot a polgárôrség saját jármûvével lehet
végezni. Az idén tagjaink számára speciális önvédelmi
oktatást, elsôsegély nyújtási tanfolyamot és KRESZ
továbbképzést fogunk tartani. Szeretnénk a lakosságot
a Szomszédok Egymásért Mozgalom beindításával
bevonni Üröm közbiztonságának javítására.

Várjuk jelentkezését és érdeklôdését az
info@uromipolgarorseg.hu e-mail címen
vagy a 06-30-621-06-04 telefonszámon.

2010-ben szervezetünk tagjai
171 napon, összesen több mint
1700 szolgálatban eltöltött órában
végeztek figyelô járôr szolgálatot
és közel 6000 km tett meg ez idô
alatt. Ezen kívül 15 rendezvény
biztosításánál vettünk részt és 40
alkalommal láttunk el közös rendôrpolgárôr szolgálatot. Tevékenységünk
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Rendeletek
Üröm Község Önkormányzat Képviselôtestületének
2/2011 (I. 14.) Kt. számú rendelete a 8/2008 (IV.
21.) Kt. számú,
a 6/2004 (III. 01.) Kt. számú, a 15/2007 (VI. 27.)
Kt. számú rendeletekkel módosított 22/2002 (XII.
18.) Kt. számú rendelet módosítására
a háziorvosi körzetekrôl
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete az
egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint
az orvosi tevékenység végzésének forrásairól szóló
2001. évi CVIII törvény 25.§ (7) bekezdése, az önálló
orvosi tevékenységrôl szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján –figyelemmel
az Ötv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazásraÜröm háziorvosi és védônôi körzetekrôl alkotott 22/2002
(XII. 18.) számú rendeletét (a továbbiakban: Ör) az alábbiak
szerint módosítja:
1. §
Az Ör 2. § (6) bekezdése helyébe a következô
rendelkezés lép:
„Az eddigi három védônôi szolgálat helyett
négy védônôi szolgálatot mûködtet I., II.,
III., IV.
megjelöléssel.”
Az Ör. 2. § (7) bekezdés helyébe a következô
rendelkezés lép:
„A védônôi szolgálat mûködését képezô mûködési
körzetfelosztást tartalmazó 3. számú melléklet helyébe
a jelen rendelet új 3. számú melléklete lép.”
2. §
Az Ör egyéb rendelkezései nem változnak.
A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Üröm Község Önkormányzat Képviselôtestületének
18/2010 (XII. 08.) Kt. számú rendelete
önkormányzati tulajdonú csatornaszolgáltatás
2011. évi díjának megállapításáról
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete az
Önkormányzatról szóló 1990 évi LXV törvény 16. § (1)
bekezdésében, valamint az árak megállapításáról szóló
módosított 1990. évi LXXXVII törvény 7. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a csatornaszolgáltatás
2011. évi legmagasabb árának megállapításáról az alábbi
rendeletet alkotja:
1. §
Üröm közigazgatási területén a 2011. évben a csatorna
szolgáltatásért a jelen rendelet 1. § (2) bekezdésében
meghatározott díjat lehet felszámolni.
A biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és
kezelés lakossági díja:
a.) lakossági fogyasztás és az önkormányzat által fenntartott
költségvetési intézmények esetében
326 Ft/m3+áfa 		
					
(bruttó 407 Ft/m3)
b.) gazdálkodó szervezetek esetében 656 Ft/m3+áfa		
					
(bruttó 820 Ft/m3)
A lakossági és az önkormányzat által fenntartott
költségvetési intézmények esetében 2010. május
1-jétôl 2010. szeptember 30-áig bezárólag (öt hónapos
idôtartamra) a fogyasztás után 10 % locsolási kedvezmény
kerül beszámításra.
2. §
Abban az esetben, ha e rendelet hatályba lépése és a
fogyasztás leolvasása nem esik egy idôpontba, a számlázás
alapjául szolgáló teljes mennyiség díjtételeit idôarányosan
kell megosztani a díjváltozás elôtti és utáni idôszakra.
3. §
A jelen rendelet 2011. január 1-jével lép hatályba, a
hatálybalépésével egyidejûleg a 19/2009 (XII. 21.) és a
14/2010 (IX. 17.) számú díjmegállapító önkormányzati
rendeletek hatályukat vesztik.

A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.

A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.

Üröm, 2011. január 13.

Üröm, 2010. december 7.

Laboda Gábor 			
polgármester 			
Kihirdetve és kifüggesztve:
Üröm, 2011. január hó 14. nap
Dr Balogh Szilvia
jegyzô

Dr Balogh Szilvia
jegyzô

Laboda Gábor 			
polgármester 			

Dr Balogh Szilvia
jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve:
Üröm,2010. december 8. nap
Dr Balogh Szilvia
jegyzô
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Ürömi Tükör
Rendeletek
Üröm Község Önkormányzat Képviselôtestületének
19/2010 (XII. 08.) Kt. számú rendelete
a település szilárd hulladék szállításának 2011. évi
díjmegállapításáról

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete az
Önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.
évi LXV törvény (Ötv) 16. § (1) bekezdésében, továbbá a
Hulladékgazdálkodásról szóló 2000 évi XLIII törvény 23.
§ f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja.
1. §
Üröm közigazgatási területén a 2011. évre a
hulladékszállítás díját az a.) és b.) pontban meghatározott
szempontok figyelembe vételével állapítja meg.
A szolgáltatási díj megállapítása ÁFA nélkül megállapított
egységnyi (Ft/l) díjtétel meghatározásával történik.
Az egységnyi díjtétel 60 liter, 110 liter, 120 liter, illetve 240
literes gyûjtôedények heti egyszeri ürítési díja.
Figyelemmel a jelen rendelet 1. § a.) b.) pontjában
foglaltakra a hulladékszállítás díját Üröm teljes
közigazgatási területén a 2011. évben az alábbiak szerint
kerül meghatározásra:
Ürítô
mérete

60 liter		
110 liter
120 liter
240 liter

Havi
nettó Ft

1.732
1.785
1.946
3.464

Havi
bruttó
Ft

Negyed
éves díj
nettó Ft

Negyed
éves díj
bruttó Ft

Éves díj
nettó Ft

Éves díj
bruttó Ft

2.165
2.231
2.432
4.329

5.196
5.355
5.838
10.391

6.494
6.693
7.297
12.988

20.784
21.420
23.352
41.564

25.980
26.775
29.190
51.955

2. §
A szabvány mennyiséget meghaladó hulladék, abban
az esetben kerül elszállításra, ha a kihelyezett zsákon a
Saubermacher Bicske felirat olvasható.
A zsák árát 60 literes zsák:
		
120 literes zsák
összegben határozza meg.

500 Ft/db+áfa
563 Ft/db+áfa

Üröm, 2010. december 7.
Laboda Gábor 			
polgármester 			

Dr Balogh Szilvia
jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve:
Üröm,2010. december 8. nap
Dr Balogh Szilvia
jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselôtestületének
20/2010. (XII. 08.) Kt. számú rendelete a 3/2010.(II.
15.) Kt. számú rendelet módosítására
a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési
díjairól
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az általa
fenntartott Idôsek Napközi Otthonában (INO) a személyes
gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól alkotott
rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §
„Az ÖR. 3. § (5) bekezdésére, továbbá az 5. § (2) bekezdésére
figyelemmel az alaprendelet mellékletét hatályon kívül
helyezi és helyébe jelen rendelet melléklete lép.
2. §
/1/ Az Ör. egyéb rendelkezési nem változnak.
/2/ Jelen rendelet 2011. január 1-jével lép hatályba.
/2/ A rendelet kihirdetésérôl az önkormányzat jegyzôje
gondoskodik.
Üröm, 2010. december 7.

A házhoz menô szelektív hulladékgyûjtô zsákok árát bruttó
250 Ft/db összegben határozza meg, évi 6 db ingyenes
zsák biztosítása mellett.
A házhoz menô zöldhulladék elszállítására szolgáló
zsákok ára bruttó 400 Ft-ban kerül meghatározásra.
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3. §
A jelen rendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott
díjat a szolgáltatás igénybe vevôje (ingatlan tulajdonosa) a
teljesített szolgáltatás alapján számla ellenében, negyedéves
bontásban, utólag köteles a szolgáltatónak megfizetni.
4. §
A jelen rendelet 2011. január 1-jével lép hatályba.
A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.

Laboda Gábor 			
polgármester 			
Kihirdetve és kifüggesztve:
Üröm,2010. december 8. nap
Dr Balogh Szilvia
jegyzô
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Dr Balogh Szilvia
jegyzô

Ürömi Tükör
Rendeletek
Üröm Község Önkormányzata Képviselôtestületének
21/2010.(XII. 08.) önkormányzati rendelete a
7/2006.(IV.28.) önkormányzati rendelettel egységes
szerkezetbe foglalt 23/2003.(VIII.01.) önkormányzat
rendelet módosítására a szociális gondoskodás
helyi szabályairól.
Üröm Község Önkormányzat képviselô-testülete az
Ötv. 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
továbbá a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról
szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Szt.)
kapott felhatalmazás alapján a szociális gondoskodás
helyi szabályaira alkotott rendeletét az alábbiak szerint
módosítja:
1. §
Az önkormányzati rendelet 2.§ helyébe a következô
rendelkezés lép:
„A rendelet hatálya kiterjed Üröm Község
Önkormányzat közigazgatási területén lévô Szt. 3.§ (1)-(3)
bekezdése szerinti személyekre.”
2. §
Az önkormányzati rendelet 4.§ (1)-(2) bekezdése
helyébe a következô rendelkezés lép:
„1.) A képviselô-testület a Szt-ben biztosított I. fokú
hatáskörét az alábbi ügyekben a Szociális, Családügyi
és Egészségügyi Bizottságra átruházza, továbbá az e
rendeletben meghatározottak szerint I. fokú hatáskör
biztosít az alábbi ügyekben:

a.
b.
c.
d.
e.

lakásfenntartási támogatás,
átmeneti segély,
ápolási díj,
szociális étkeztetés,
házi segítségnyújtás.

4. §
Az önkormányzati rendelet 13.§ helyébe a következô
rendelkezés lép:
„1.) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult
személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás,
vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával
kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott
hozzájárulás:”
2.) A Szociális Családügyi és Egészségügyi Bizottság
– a képviselô-testület által átruházott hatáskörbenlakásfenntartási támogatást nyújt:
A Szt. 38.§-sában meghatározottak szerint jogosultak
részére, (normatív lakásfenntartási támogatás)
Méltányosságból, az e rendeletben meghatározott
feltételek alapján jogosultak részére.
3.) Amennyiben a kérelmezô a (2) bekezdés a.) pontja
szerint normatív támogatásra jogosult, de a (2) bekezdés
(b) pontja szerint megállapítható lakásfenntartási összege
magasabb, úgy a normatív alapon megállapított támogatás
összegét a Szociális, Családügyi és Egészségügyi
Bizottság e rendeletben méltányosságból nyújtható
támogatás összegére kiegészíti, melyrôl egy határozatban
dönt.
5. §
Az önkormányzati rendelet 14.§ helyébe a következô
rendelkezés lép:
1.)„Lakásfenntartási támogatásba az a személy, illetve
család részesíthetô, akire nézve az alábbi feltételek
együttesen teljesülnek:

a. a háztartásban együtt élô személyek a településen

2.) A képviselô-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy átruházott hatáskörben döntsön az alábbiakról:
temetési segély:”
3. §
Az önkormányzati rendelet 7.§ (6) bekezdése helyébe
a következô rendelkezés lép:
„ 6.) A jövedelemszámításnál irányadó idôszak:
- havi rendszeres jövedelem esetén a kérelem
benyújtását megelôzô egy hónap,
- nem rendszeres jövedelem esetén egy év.”

elismert minimális lakásnagyságot és minôséget meg
nem haladó lakásban, vagy nem lakás céljára szolgáló
helyiségben élnek,
b. lakáshasznosításból származó jövedelemmel nem
rendelkeznek,
c. a háztartásban az egy fôre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj (öny) 200%-át.
d. a lakásfenntartás havi költségei elérik, vagy
meghaladják a háztartásban élôk havi összjövedelmének
25%-át.
2.)Az elismert minimális lakásnagyság mértéke komfort
fokozatra való tekintet nélkül:

a. egyszemélyes háztartás esetén 80 nm
b. többszemélyes háztartás esetén a második és
minden további személy esetén 10-10 nm-rel növelt
alapterület.

I.-II.-III. hó
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6. §
Az önkormányzati rendelet 15. § helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„Lakásfenntartás indokolt költségeként a Szt. 38.§ (10)
bekezdésében felsorolt költségek vehetôk figyelembe.”
7. §
Az önkormányzat rendelet 16. § kiegészül egy új (3)
(4) (5) (6) (7) bekezdéssel:
„3.) Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra
csak egy jogosultnak állapítható
meg, függetlenül a lakásban élô személyek és
háztartások számától.
4.) Ugyanazon lakásra vonatkozó több jogosult esetén
a lakásfenntartási támogatást a
lakás tulajdonosa, bérlôje, vagy tényleges használója
részére kell megállapítani.
5.) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemben
nyilatkozni kell arról is, hogy a támogatást kérô milyen
jogcímen lakik a lakásban.
6.) A lakhatással kapcsolatos költségek összegét a
kérelem benyújtását megelôzô 12
havi számlával kell igazolni.
7.) Amennyiben a kérelmezô lakásfenntartási
támogatásra jogosult, azt a kérelem
benyújtása hónapjának elsô napjától kell megállapítani.”
8. §
Az önkormányzati rendelet 17. § helyébe a következô
rendelkezés lép:
„( 1.) A lakásfenntartási kérelem egy naptári évben két
alkalommal nyújtható be.
(2.) A támogatást egy évre (az-az 12 hónap) lehet
megállapítani.
(3.) A határozott idô elteltével a támogatás megszûnik.
Amennyiben a támogatás
feltételei továbbra is fennállnak, úgy kérelem a
benyújtását követôen a támogatás újból megállapítható.
(4.) A támogatás mértékét száz-forintra kerekített
összegben kell megállapítani.
9. §
Az önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdése
helyébe a következô rendelkezés lép:
„1.) Ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy
otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére
biztosított anyagi hozzájárulás.”
10. §
Az önkormányzati rendelet 19. § (1) bekezdés b.) pontja
törölve, értelemszerûen a c.) pont b.) pontra változik.
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11. §
Az önkormányzati rendelet 22. § (1) bekezdése
helyébe a következô rendelkezés lép:
„(1.) Azt a személyt, aki létfenntartását veszélyeztetô
élethelyzetbe került, illetve idôszakosan, vagy tartósan
létfenntartási gondokkal küzd, átmeneti segélyben kell
részesíteni.”
12. §
Az önkormányzati rendelet 23. § (1) bekezdése
helyébe a következô rendelkezés lép:
„1.) A 22.§ (2) bekezdés ( a.) ( b.) pontjában
meghatározott átmeneti segély annak adható, akinek
a családjában az egy fôre jutó havi jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 120%-át, egyedül élô esetén 200%-át.”
13. §
Az önkormányzat rendelet 25. § (1) bekezdése
helyébe a következô rendelkezés lép:
„ ( 1.) Az önkormányzat temetési segélyt nyújt annak, aki
a meghalt személy eltemettetésérôl gondoskodott, annak
ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles
hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése
a saját, illetve a családja létfenntartását veszélyezteti.”
14. §
Az önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdés b.)
pontja törölve.
15. §
Az önkormányzati rendelet 28. § helyébe a következô
rendelkezés lép:
„ A közgyógy-ellátás megállapítására a Szt. 50. § (4)
bekezdése szerint saját hatáskörében eljárva a jegyzô
jogosult.”
16. §
Az önkormányzat rendelet egyéb rendelkezései nem
változnak.
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.
Üröm, 2010. december 7.
Laboda Gábor 			
polgármester 			
Kihirdetve és kifüggesztve:
Üröm,2010. december 8. nap
Dr Balogh Szilvia
jegyzô
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Dr Balogh Szilvia
jegyzô
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Rendeletek
Üröm Község Önkormányzat Képviselôtestületének 22/2010. (XII. 08.) Kt. számú rendelet
az általa fenntartott intézményekben a 2011. évben
fizetendô étkezési térítési díjakról

3. §
Az alkalmazottak és vendégétkezés étkezési térítési
díja az önkormányzat által fenntartott intézményekben:
a.) Idôsek Napközi Otthonában

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete
a Közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi
LXXIX. Tv. 115. § (3) bekezdésében, továbbá a 121. §
(1) bekezdésének 16. pontjában kapott felhatalmazás
alapján a 2011. évre vonatkozóan az általa fenntartott
intézményekben fizetendô térítési díjakról az alábbi
rendeletet alkotja.
1. §
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által
fenntartott nevelési-oktatási intézményekben az ellátást
igénybe vevôkre, illetve az intézményekben foglalkoztatott
és az étkezési lehetôséget igénybe vevô személyekre.
2. §
A
Képviselô-testület
az
általa
fenntartott
intézményekben az alkalmazandó napi élelmezési
nyersanyagköltségeket, illetve a fizetendô térítési díjakat
a következôk szerint állapítja meg a 2011. évre
Intézmény
Ft/fô/nap		
Áfa		
							
József Nádor Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény			
Tízórai		
75		
18,75		
Ebéd			
285		
71,25		
Uzsonna
45		
11,25		
Összesen
405		
101,25		

Fizetendô
térítési díj

napi egyszeri étkezés (ebéd) 		
590 Ft/fô/nap
étkezésre kötelezettek napi háromszori étkezési díja: 		
						
480 Ft/fô/nap
vendégétkezés: 			
650 Ft/fô/nap
b.) József Nádor Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézményben
felnôtt étkezés (ebéd) 			

435 Ft/fô/nap

c.) Napraforgó Óvodában
étkezésre kötelezettek napi háromszori étkezési díja: 		
						
460 Ft/fô/nap
vendégétkezés: 			
630 Ft/fô/nap
4. §
A rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
Jelen rendelet hatályon kívül helyezi a 16/2009. (XI.
30.) Kt. számú rendeletet.
A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.

93,75
356,25
56,25
506,25

Napraforgó Óvoda			
Tízórai		
72		
18		
Ebéd			
296		
74		
Uzsonna
96		
24		
Összesen
464		
116		

90
370
120
580

Hóvirág Bölcsôde			
Összesen
541,6		
135,4		

677

Üröm, 2010. december 7.
Laboda Gábor 			
polgármester 			

Dr Balogh Szilvia
jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve:
Üröm,2010. december 8. nap
Dr Balogh Szilvia
jegyzô

www.urom.hu
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Kérjük, segítse Ön is 1%-ával az
Ürömi József Nádor Általános Iskola
és Népmûvészeti Iskola
Fejlesztésért Alapítványt!

Adószám: 18697445-1-3

Az Ürömi Szent György
Egyesület kéri, hogy

adójuk 1%-ával
támogassák az egyesületet.
Adószám: 18699674-1-13
Cím: 2096 Üröm, Ady Endre u. 32.
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Ürömi Tükör
közösségiház

A KÖZÖSSÉGI HÁZ ÁLLANDÓ PROGRAMJAI
Nagyterem

Kisterem

Hétfô

10.30 – 11.15
13.30 – 15.30
15.30 – 17.30
17.30 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00

Ringató
Néptánc
Hip-hop
Shaolin Kung-Fu
Nôi torna
Break

Könyvtár:
13.30 – 19.30

Kedd

09.00 – 10.00
13.30 – 21.30

Nôi torna
Néptánc

Könyvtár:
8.30 – 12.30

Szerda

13.00 – 15.00
15.00 – 17.00
17.30 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00

Balett
Néptánc
Shaolin Kung-Fu
Nôi torna
Break

Könyvtár:
13.30 – 19.30

Csütörtök

09.00 – 10.00
13.30 – 21.30

Nôi torna
Néptánc

Könyvtár:
8.30 – 12.30

Péntek

09.00 - 10.00
13.30 – 16.30
16.30 – 18.30
18.30 – 20.00
20.00 – 21.00

Nôi torna
Színjátszó
Hip-hop
Hastánc
Break

Könyvtár:
8.30 – 12.30

I.-II.-III. hó
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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. Karinthy 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 – 17.30
Péntek:
8.00 – 14.30
Laboda Gábor polgármester minden hét szerda 13 - 16 óráig
Alpolgármesterek minden hét szerda 9 - 11 óráig
Jegyzô minden szerda 9.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00 óra között
Körzeti megbízott rendôrök fogadóórája minden szerdán
16-18 között a Polgármesteri Hivatal helyiségében.
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Központi telefon:
06-26-350-054, 06-26-550-096, 06-26-550-093
Fax: 06-26-350-187

Gyermekrendelés:

Dr. Kerekes Ildikó

Dr. Gaál Gabriella

Tanácsadás:

Tanácsadás:

Hétfô:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8.00 - 11.00
Üröm 15.00 - 18.00
15.00 - 18.00 Pborosjenô 8.00 - 11.00
8.00 - 11.00
Üröm14.00 - 17.00
15.00 - 18.00 Pborosjenô 8.00 - 11.00
8.00 - 11.00
Üröm 15.00 - 18.00

Üröm
Üröm
Üröm
Üröm
Üröm

Kedd: 11.30 - 13.30 Üröm
Csütörtök: 12.00 - 14.00 Üröm
Szerda: 14.00 - 16.00 Pborosjenô
Rendelôk:
Rendelô:
Üröm, Doktor u. 21. T: 351 - 286
Üröm, Doktor u. 21. T: 350 - 915
Pborosjenô, Fô u. 18. T: 336 - 187

Védônôi szolgálat:

Kedd: 10.00 - 11.30 T: 350 - 733
Csütörtök: 8.30 - 11.00
A doktornô kéri kedves betegeit, hogy a rendelés elôtt telefonon
egyeztetett idôpontban jelenjenek meg a rendelésen.

ÜRÖM ÉS PILISBOROSJENô KÖZSÉG ÖSSZEVONT
HÁZIORVOSI ÜGYELETI BEOSZTÁSA
Éjszakai ügyelet
Nappali ügyelet Hétvégi ügyelet
Este 18 órától
Üröm: 350-224
Szombat reggel 8 órától
Reggel 8 óráig
Orvosi rendelô
Hétfô reggel 8 óráig
ügyeleti telefonszám: 06-30-992-9257

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

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

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

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

Sürgösségi orvosi ellátás
Ürömön hétköznap reggel 7 órál 17 óráig
sürgôs orvosi ellátás elérhetô:
26/350-224 telefonszámon (Ürömi orvosi rendelô)
Pilisborosjenôn minden hétköznap reggel
7 órától 17 óráig a nappali
sürgôsségi orvosi ellátást Dr. Kovács Levente
biztosítja. Tel.: 06-20/ 7735-365
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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: Gamma Komm Kft. 1037
Bp, Jutas u. 190.
Szerkesztôség vezetôje: Csizmadia Gizella
06/30/630-8980
A lap ISSN azonító száma: 2060-4637

Hirdetésfelvétel:
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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önkormányzat

Tisztelt Lakótársaim!
Az elôbbi cikkhez mindenképpen a követ- matlanok voltak arra, hogy útépítési munkákat
végezzenek. Az tény, 2011-ben el fog készülni
kezô észrevételt kell tennem:
a járda, tehát az ígéret nem csak ígéret marad.
„Úgy gondolom, hogy lényegét tekintve edAz új orvosi rendelôt tekintve pedig az „Év
dig sem képezte vita tárgyát az, hogy a cikkben
szereplô gyalogjárdát meg kell építeni. Errôl ko- eleji interjúban” részletesen választ adok arra,
hogy ez a beruházás miért vesz hosszabb idôt
rábbi írásaimban már említést tettem.
igénybe a tervezett megvalósítási idônél.”
A cikkben idézett beszélgetés úgy lenne hiÜröm, 2011. március hó
teles, ha az is szerepelne az idézetben, hogy
az említett beszélgetés során elmondtam azt
Laboda Gábor
is, hogy a jelzett járdaszakasz kiépítését a CBA
		
polgármester
vezetése vállalta fel. Miután az áruház átadása
novemberre húzódott, így a téli hónapok alkal-

Bölcsödei BEIRATÁS

Óvodai BEIRATÁS

Hóvirág Bölcsôde

ÉRTESÍTJÜK a KEDVES SZÜLÔKET,
HOGY A 2011/2012-ES
NEVELÉSI ÉVRE:

2096 Üröm, Petôfi u. 22.

A BÖLCSôDEI BEIRATKOZÁS IDôPONTJA :
ÁPRILIS 27-28. 8.00-17.00
PÓTBEIRATKOZÁS:
MÁJUS 10. 8.00-17.00

2011. ÁPRILIS 18-án, valamint ÁPRILIS 19-én
8h és 17h óra között lehet beiratni
a gyermekeket!

PÓTBEIRATKOZÁST:

2011. MÁJUS 9-én (8h és 17h) tartjuk!

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
- születési anyakönyvi kivonat
- lakcímkártya ( apa, anya, gyermek)
- oltási könyv
- TAJ kártya
- munkáltatói igazolás az anya részérôl

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

A BEIRATKOZÁS HELYSZÍNE:
Hóvirág Bölcsôde Üröm, Petôfi u. 22.

A beiratkozás feltétele:

ÜRÖMI ÁLLANDÓ BEJELENTETT LAKHELY!
ÉREDEKLôDNI:
Csordásné Tôkés Katalin
06 20 405 5397
Molnár Gabriella		
06 20 425 4960
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Stoffer Judit
óvoda vezetô
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Labdarúgó utánpótlás-képzés az
Üröm SC-ben!
Nagy örömmel tölthet el bennünket, hogy
a településünket eddig a felnôtt nagypályás
labdarúgó csapat által képviselô Üröm SC 2011
januárjától elindította utánpótlás képzését. Ebbôl
az alkalomból kerestük meg az Üröm SC labdarúgó
szakosztály vezetôjét, Podhorcsek Miklóst.
Mikor jött a gondolat és milyen indíttatásból
kezdtek el a gyerekekkel foglalkozni?
P.M.: Az ötlet már nagyon régen megfogalmazódott
bennünk, gyakorlatilag azóta, hogy rendelkezésünkre
áll a kitûnô minôségû, nagyméretû mûfüves pálya.
Hogy miért foglalkozunk gyerekekkel? Ez nem lehet
kérdés. Mindent meg kell tennünk, hogy a helyben élô
gyermekeknek a megfelelô szintû sportolást biztosítsuk.
Ebbôl az alapötletbôl kiindulva azt tûztük ki célként, hogy
egy igazi, komoly utánpótlás bázist kiépítve a tehetséges
és az úgymond „csak focizni szeretô” gyerekeknek –
tehát mindenkinek – biztosítjuk a lehetôséget, hogy
helyben, szervezett keretek között foglalkozhasson a
világ legnépszerûbb labdajátékával.
- Az elsô konkrét lépések?
P.M.: 2011. év elején gyorsultak fel az események,
hiszen egy kiválóan felkészült, a „gyerekek nyelvén” is
jól értô edzô kollégával, Egervári Zsolttal találkoztam,
akit megbíztunk az utánpótlás vezetésével. A toborzást
már januárban elkezdtük és rövidesen kiderült, hogy
nagy igény van a tevékenységünkre, így egy újabb edzô
kollégát, Kis Balázst is bevontunk a folyamatba.

pályánkon. Az óvodásoknak (2007. után születettek) a
heti két játékos edzés mellett hétvégenként meccseket,
tornákat szervezünk. A 2003/04-ben született gyerekeket
a megfelelô képzés mellett szeptembertôl a Pest megyei
bajnokságban szeretnénk elindítani. A 2001/02-esek
képzését a szeptemberi idénykezdetig felkészülési
meccsekkel tervezzük kiegészíteni. Az 1999/2000ben, valamint az 1998-ban született gyerekekbôl
összeálló korosztályos csapatainkat várhatóan a Pest
megyei kiemelt bajnokságokban fogjuk elindítani és
szereplésükkel remélhetôleg településünk hírnevét
fogják erôsíteni.
- Igen, ez nagyon fontos. Az önkormányzat segíti
Önöket a munkájukban?
P.M.: Nagy öröm számunkra, hogy Üröm
önkormányzata maximálisan mögöttünk áll. Persze
támogatóból sosem elég, hiszen rengeteg költség merül
fel folyamatosan, aminek a fedezetét elô kell teremtenünk.
Ezúton is jelezném, hogy várjuk azon cégek, helyi
vállalkozások, támogatók, szponzorok jelentkezését,
akik látnak fantáziát egyesületünk támogatásában.
- Lehet-e annyi gyermek, hogy azt mondják:
ennél többet már nem tudunk fogadni?
P.M.: NEM! Minden hozzánk jelentkezô gyermeket
szeretettel fogadunk és biztosítjuk számára a megfelelô
képzést. Bíztatok így mindenkit, kicsi és nagyobb
gyermeket: Jöjjön az Üröm SC-be focizni!
Szerkesztôség

- Ezek szerint már a téli
hidegekben is jöttek a gyerekek?
P.M.: Minket is némileg meglep,
hogy másfél igazán télies hónap
elteltével elmondhatjuk: az óvodásoktól
a kisiskolásokon át a felsôsökig
65 gyermek látogatott el az eddigi
edzésekre. Nagyon bízunk benne, hogy
ez a létszám csak növekszik majd!
- Mik a további tervek?
P.M.: Nagyszabású terveink vannak.
Minden gyermeknek heti két alkalommal
szeretnénk edzést tartani a mûfüves
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Idén is Bon Bon Matiné Ürömön!
Nagy várakozás elôzte meg az óvodásoknak a Közösségi Ház által szervezett Bon Bon Matiné tavalyi
elsô koncertjét, amellyel a zenés meseszínház elôadásokat váltottuk fel.
A komolyzenei élet rangos képviselôi vállalták fel, hogy a gyerekkel, az
ô nyelvükön ismertetik meg a mûfaj ismert darabjait, zeneszerzôit. Ide varázsolják a hangversenytermek világát és megtanítják, hogyan illik viselkedni
a koncerttermekben.
Ebben a sok gyerek számára ismeretlen világba Lukácsházi Gyôzô
tubamûvész, a Magyar Rádió zenei szerkesztôje, a Bon Bon Matiné
szülôatyja kalauzolta a nézôközönséget.
Az elhangzott mûvek után Gyôzô bácsi kérdéseire már tudták, hogy a
választ „pianóban” kell adni. Aki jól válaszolt azért kapott bonbont, aki nem,
az pedig bátorításként.
Az óvodásaink nagy dicséretet kaptak. Állítólag ilyen fogékony, aktívan
közremûködô, illedelmesen viselkedô nézôsereget ritkán lehet látni.
Reméljük a folytatás is ilyen sikeres lesz, hiszen idén is tervezünk három Bon Bon Martiné elôadást:
Március 31.-én Jumbo Tuba Quartet: Elefántok a porcelánboltban
Április 28.-án Járdányi Vonósötös: Évszázadok vonós slágerei címû
elôadásai várják a kicsiket.
Szeretettel várjuk, az idei sokat ígérô elôadásokra is, a zenére fogékony
apróságokat (és természetesen a velük érkezô felnôtteket is, hiszen számukra is felejthetetlen élmény lesz)!

Jegyár: 800Ft/fô elôadásonként.

Hastáncverseny
„Nem csak a 20 éveseké a világ…” címmel ez év február 12.-én
megrendezésre került Közösségi Házunkban az I. Ürömi Orientális
Táncverseny, a már sokat említett ürömi EMEL Tribal Táncformáció
szervezésében, melynek elsô helyezettje látható lesz a nyári fesztiválon. Nagyon örültünk, hogy ennek az országos versenynek a mi
közösségi házunk adhatott otthont, és reméljük ezzel hagyományt
is teremtünk. A rendezvényen színvonalas, változatos, sokszínû produkciókat láthattunk. A baráti, családias légkör végig érezhetô volt és
híven tükrözte a helyi hastánc csoportok elkötelezettségét a pozitív
gondolkodás mellett melynek, mint tapasztalhattuk is, nagyon nagy
összetartó ereje van. Ez a rendezvény is jó példája volt annak, hogy a
különbözô táncoknak (melyek községünkben is képviseltetik magukat állandó tanfolyamainkon) hatalmas közösség formáló ereje van,
hiszen a táncosok és családjuk is sok közös élményt élnek át együtt,
melynek során mély baráti kapcsolatok szövôdnek.
MADARAS KRISZTINA
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Ürömi tükör

TRUNK

Építôanyag forgalmazó és fuvarozó vállalkozás
KALODÁS TûZIFA
KAPHATÓ

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

ÉPÍTÔANYAG ELADÁS
KEDVEZÔ ÁRON!
Érdeklôdés és konténer rendelés:

06-30/934-2838
Válasszon Ön
7do[hÃaj[Y^^d_a|`W
biztosítót!

Assure-Man

Biztosítási
Alkusz és Tanácsadó
Környezetvédelmi
akció! Kft.
Gépvásárlásnál
Kötelező,
Casco,üzemképtelen
Élet-, Lakás-,
elektromos gépét
beszámítjuk!
Vállalkozói,
Utasbiztosítások

www.erparker.hu
Képviselet: 2096 Üröm, Fő utca 54.

;HF7HA;H8J$8K:7F;IJ???$"9I?BB7=>;=O"ÜHLÜ9IA7K$,$

Tel.: 06/30-271-7741
Ügyelet éjjel-nappal: 06-20-398-0160,X[`|hWjWp{hc_jhb
06-20-344-6060
www.assure-man.hu
J[b$0'%(*&#&'(&J[b$%<Wn0'%(*&#)&''CeX_b0)&%/)(&#').

Temetés felvételi irodáink és bemutatótermeink:
Üröm Dózsa György út 2/a
{pb[jdo_jlW0^j\ÃjÃbfdj[a_].#'-h|_]"ipecXWjed.#'(h|_]
Ip[hlpdo_jlW0^j\ÃjÃbfdj[a_].#',h|_]
Telefon: 06-20-548-5886
Xebj6[hfWha[h$^k

Schalk Zsuzsa
<éHxIPBÜD9EAC?DJ77BF@ÜDC?D:;DJßFKI>EP
Solymár József A. u. 2/a (Önkormányzattal szemben) Telefon 06-30-982-5113
Fogarasi Béláné Erzsike
E-mail: interworkkft@freemail.hu

www.utolsout.hu
Üröm, Solymár,Pilisborosjenô ,Pilisszentiván és Budakalász településeken

Augusztus-Szeptember
Október-November
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Ürömi Tükör
Néptáncmûhely
xxx

„Disznó farka, füle, orra, jöjjenek ma
disznótorra...!”
Egy felejthetetlen napot töltöttünk együtt, szülôk és gyerekek!

Csoportkép

Disznó farka

Munkában
Készül a sülthús

Hurkatöltés

Ebbôl lesz a kolbász

Köszönet a bölléreknek (Lacinak és Eleknek), hogy megmutatták a gyerekeknek milyen is egy hagyományos disznóvágás. Természetesen köszönet a szülôknek, nagyszülôknek a finom házisüteményekért,
és a dolgos kezekért!
Ürömi Öröm Néptáncmûhely, 2011.február 19.
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Ürömi Tükör
nosztalgia klub

Csak röviden….
Ritkán adunk hírt magunkról. A Nosztalgia klub
idôs tagsága nem vágyik a látványos, harsány
megjelenés semmilyen formájára, de törekszik
a csendes, meghitt, baráti beszélgetések, vidám
hangulatú családias összejövetelek lélekgyógyító
rendszerességére.
Ezt minden héten szerdai napon az ÖNO-ban 16 órától és alkalmanként külön szervezett programjainkon
gyakoroljuk
Az elmúlt év néhány kiragadott programja : Az év eleji hideg napokon a József Attila színházban élveztük az
elôadásokat. Pécsi kirándulásunkon gyönyörködhettünk a
Munkácsy trilógiában, a Csontváry múzeum képeiben, a
Székesegyházban, a Jakováli Hasszán dzsámijában stb.
Hajduszoboszlói gyógykezelésünk mellett többször
meglátogattuk a Dagály strandfürdô gyógyító medencéit. A Dunán zenés Nótahajón remekül szórakoztunk egy
egész napos mûsoros elôadáson. A családi szalonnasütések és bográcsozások az ÖNO kertjében mindig
nagy létszámban és kitûnô hangulatban telnek.

2o10 évben is mint minden évben június és december
hónapokban a Nosztalgia Klub tagjai féléves születésnévnapos ünnepségre gyûlnek össze a Hegyalja étteremben. Az idei évbúcsúztatón meghívásunkra az Önkormányzatot Dr Bodó Tibor alpolgármester úr képviselte. A
kitûnô hangulatot nem csak a jó konyha, hanem Kaiser
Zoltán muzsikája is biztosította.
Tavaly ünnepelte a Nosztalgia Klub a 10. éves fennállását. Minden nehézség ellenére sikerült együtt tartani a
csapatot! Köszönet a kitartó alapítóknak, és köszönet az
idôközben közénk vágyódott újabb tagoknak!
A fenti kiragadott programokon túl a lelki feltöltôdést
is szolgáló minden szerdai találkozásaink a legfontosabbak. Fáradtság, betegség, más elfoglaltság miatt van
úgy, hogy a termet csak 10-12 jelenlévô tölti meg . Mindig vannak kimaradók ( kár értük, de vannak újak is ) fontosnak tartjuk azt , hogy tudják, hogy van egy egymás
iránt érdeklodo társaság, akik az összetartozás érzését
erôsítik azzal, hogy mindig visszavárják az elmaradókat.
Szeretettel várunk minden idôskorú érdeklodot körünkben akár falubéli, akár távolabbról jönne közénk
szerdánként 16 órától- estig, amíg van mondanivaló.
				
Mohosné Fodor Magdolna
a Nosztalgia Klub vezetôje
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Bp. 1039 Battyhyány u. 46. (új Szentendrei út)
Tel.: 240-5603 Tel./fax: 436-0356

HA hörög, HA zörög, HA zajos, HA lóg, hozza hozzánk!
NTO kft.COBRA-CONTO
kft.

VIZSGÁRA
;
 - % ,ELŐKÉSZÍTÉS
| 35 :"

(adóproblémák kezelése)

HA hörög,
HA zörög, HA zajos, HA RENDEL�
lóg, hozza hozzánk!
ÁLLATORVOSI

VIZSGÁRA
VI
;
 - % ,ELŐKÉSZÍTÉS
| 35 :" ;

70/948-9257
csütörtök: 14-19h, szombat: 9-12h
M�tétnap: szerda 9-13h
Ürömi tükör

(adóproblémák kezelése)

ÁLLATORVOSI RENDEL�
ÁLLATORVOSI
RENDEL�
Solymár,
Solymár, Terstyánszky
Terstyánszkyu.u.120.
120.

INGATLANIRODA
Solymár, Terstyánszky u. 120.
TO KFT.COBRA
KFT.ÖNTÖZŐRENDSZER
1139KIPUFOGÓ
Budapest
FáyKLINIKA
u.
1138
Bp. CONTO
Népfürdô
u.12/c
19/c
AUTOMATA
AUTOMATA
KIPUFOGÓ
KLINIKA ÖNTÖZŐRENDSZER
Dr. Molnár Attila

áy
dôu.u.12/c
19/c

ÜGYVÉDI
ürdô u. 19/c 1138 Budapest
Népfürdô u. KÖZREM�KÖDÉSSEL
19/c
7524A79902(
Kipufogódobok,Telefon:
rendszerek készítése, szerelése, javítása!
Kipufogódobok, rendszerek készítése, szerelése, javítása!
06-30-984-6692
INGYENES
NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL
:1-238-0215 06-1-238-0214
Katalizátorok,Telefon:
ﬂexibilek, 06-1-238-0215
szerelése 18 hónap garanciával
Katalizátorok, ﬂexibilek szerelése 18 hónap garanciával
06-26-360-919
1-238-0215 06-1-238-0214,
06-1-238-0215
1170
06/20/495-1170

7524A79902(

06-30-984-6692
tervezése, telepítése, karbantartása.
tervezése, telepítése,
karbantartása.
06-30-984-6692
06-26-360-919

06-26-360-919
lfj. Dr. Molnár Attila
Szolgáltatásaink:

TELJES
KÖRŰGyorsszerviz
KERTÉSZETI
TELJES
KÖRŰ 2JSzolgáltatásaink:
KERTÉSZETI
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•
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ultrahang,
laborvizsgálat, sebészeti
m�tétek
•
motorkerékpár-gumi
szerelés
SPORTKIPUFOGÓK
SPORTKIPUFOGÓK
gumi
is)
sebészeti m�tétek
vizsgálat,
• Rendelési
gumiárusítás
id�: kedd:
Korompai Balázs/O2 Consulting
Korompai
Bt. Balázs/O2
Consulting
Bt.14-19h,
•csütörtök:
motorkerékpár-gumi
szerelés
futómûállítás
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id�:és szerelés
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9-12h
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cégalapítás, ha nálunk könyveltet!
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képviselet
06előtti
30 476
8154
06 30 696
6968 szombat: 9-12h
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jaavor@mail.tvnet.hu
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436-0356
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• olajcsere 2096 Üröm,

szakácsot,
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takarítót.a.
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és kézi
földmunk

MUNKA
GÉPI FÖLDMUNKA
RTEHERLA-PE BT.
ZÁS
FUVAROZÁS
Jelentkezni lehet:
T: (26) 321-351,
(30) 9431-555
06/26/551-500

Épít�anyag
Gyártó és
2096
Üröm,
F� Értékesít�
utca 1. (Ipartelep)
Betéti Társaság
06-26-351-465
Mobil: 06-30/9-508-192
2096 Üröm,
Budakalászi út 0/64/7
Tel.: 06-20-9382-405
06-26-350-247

Nyitva tartás: H—P: 07—17
Sz.: 07—12

Tûzifa kapható!

CSECSEMŐMÉRLEG BÉRLÉSE, ÉS

m,
2096 Üröm,
artelep)
F� utcaFORGALMAZÁSA
1. (Ipartelep)
Mérleglabor Kft.
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06-26-351-465
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Pilis Motor Bt.
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Ü
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vállalása.
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wuhrlservice@t-online.hu
HÉTF�–PÉNTEK:
7.00 –munkát.
17.00
vasalást,
egyéb
háztartási
TéLi
GuMi
AKció
Üröm,
F�
út
1. TEL:
26/
550 - 140
H-P:
8-17
Szo:
8-13
06-30/713-3150
MIN
D E Wührl
N A Ués
T társai
Ó T Í szerviz
P U S RKft.
A
Wührl
Géza
Gumiméret
BudGet
középkateGória prémium
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155/70*13 Kormoran Firestone Goodyear
Ft háztartási
8 900 Ft 12gép
300 Ft
Mosógép 8400
– egyéb
javítása – festés, mázolás, burkolás
Firestone Goodyear
165/70*14
debica/infinity
takarítás
vállalása.
Tvagy
O Y10
O000
T Ft
A J11
A500
V Ft
I T 14
ÁS
700 Ft

Tûzifa kapható!
06/20/363-1303

06/20/363-1303

házvezetőnő
Mérleglabor vállal
Kft.

Megbízható,
gyakorlott
Debicaprecíz,
Firestone
continental
195/65*15 GYORSSZERVIZ
házvezetőnő
vállal
12 500 Ft 14 000
Ft 16 500 Ft

Gyári-, és utángyártott alkatrészekkel
Garanciaid�n belüli-kívüli id�szakos szervizek

ZÖLDKÁRTYA
KÉZI AUTÓMOSÓ
CSECSEMŐMÉRLEG
BÉRLÉSE, ÉS
Mobil 1
FORGALMAZÁSA
Megbízható,
precíz, gyakorlott
GYORSSZERVIZ
FUTÓM�ÁLLÍTÁS GUMISZERELÉS

2096takarítást,
Üröm, ablaktisztítást,
Rákóczi u. 19.
HÉTF�–PÉNTEK:
7.00 –munkát.
17.00
vasalást,
egyéb háztartási
Tel.:
Üröm,
F� út26-550-057
1. TEL: 26/ 550 - 140
06-30/713-3150

M IMobil:
N D E N 30/308-8939
AUTÓ TÍPUSRA

Október-November
42 Augusztus-SzeptemberAugusztus-Szeptember
47

Gyári-, és utángyártott alkatrészekkel

Garanciaid�n
belüli-kívüliFirestone
id�szakos szervizek
Kormoran
Goodyear
175/65*14
10 000 Ft KÉZI
12 800AUTÓMOSÓ
Ft 15 000 Ft
ZÖLDKÁRTYA

Mobil 1

FUTÓM�ÁLLÍTÁS GUMISZERELÉS

takarítást, ablaktisztítást,

Debica háztartási
Firestone
Bridgestone
205/55*16
HÉTF�–PÉNTEK:
7.00 –munkát.
17.00
vasalást,
egyéb
Üröm, F�
út
1.
TEL:
26/
550
20 000 Ft 24 000 Ft 28- 140
500 Ft
06-30/713-3150
MINDEN AUTÓ TÍPUSRA
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Ürömi Tükör
közösségi ház

Ürömi tükör

TÍR
RUN
K
EST

Építôanyag forgalmazó és fuvarozó vállalkozás

2011. március 26-án 18 óra

KALODÁS TûZIFA
Ó
KAPH
A AT
hamisítatlan

ír hangulatról
gondoskodik a KÉK Bab zenekar
és Blackbird Irisch Dance School

Konténeres,
önrakodós,
darusAndrás. Olyan ír folkrock muzsikát játszik, melyben tradicionális
A zenekart
2008 tavaszán
alapította Bencze
és billenôplatós autókkal
és modern ír táncok is láthatók.
Koncertjeink
országszerte
mûvelôdési
házakban, és szabadtéri fesztiválokon kerülnek megrendezésre. Itt
sóder, homok, termôföld szállítás,
játszik Pálvölgyi Ádám a M.É.Z. alapítója, vagy a mûfaj legnagyobb hazai hegedûse Bencze „Tücsök” Boglárka.
gépi földmunka.
A tánckar, akikkel már évek óta dolgozunk a Blackbird Irish Dance School ír tánciskola fellépô csoportja, ahol
Tihanyi Andrea tánctanárnô mellett olyan táncosok dolgoznak, mint Kapsza Dóra vagy György Viktoria.

ÉPÍTÔANYAG ELADÁS
a mûsor után Ír táncház és Büfé
KEDVEZÔ ÁRON!

Szeretettel meghívunk minden kedves mulatni vágyót és ír zene kedvelôt!
Érdeklôdés és konténer rendelés:
Belépô:

1000Ft

06-30/934-2838
Kossuth Lajos Közösségi Házban
Válasszon Ön
7do[hÃaj[Y^^d_a|`W
biztosítót!

Assure-Man

Biztosítási
Alkusz és Tanácsadó
Környezetvédelmi
akció! Kft.
Gépvásárlásnál
Kötelező,
Casco,üzemképtelen
Élet-, Lakás-,
elektromos
gépét
beszámítjuk!
Vállalkozói, Utasbiztosítások

www.erparker.hu
Képviselet: 2096 Üröm, Fő utca 54.

;HF7HA;H8J$8K:7F;IJ???$"9I?BB7=>;=O"ÜHLÜ9IA7K$,$
Tel.: 06/30-271-7741
X[`|hWjWp{hc_jhb
www.assure-man.hu
J[b$0'%(*&#&'(&J[b$%<Wn0'%(*&#)&''CeX_b0)&%/)(&#').
{pb[jdo_jlW0^j\ÃjÃbfdj[a_].#'-h|_]"ipecXWjed.#'(h|_]
Ip[hlpdo_jlW0^j\ÃjÃbfdj[a_].#',h|_]

Xebj6[hfWha[h$^k

<éHxIPBÜD9EAC?DJ77BF@ÜDC?D:;DJßFKI>EP

Augusztus-Szeptember
Október-November

43

Ürömi Tükör
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Farsangi bál az Idôsek Klubjában
A pilisvörösvári Idôsek Klubja tagjaival ismét
közös rendezvényt tartottunk, most farsangi bált
szerveztünk február 24-én. Idén mi voltunk a vendéglátók.
Délelôtt a Nosztalgia Klubbal maskarába öltözve a
tél elûzésével kezdôdött a farsangi mulatság, majd Sásdi
Ernô bácsi versekkel és közmondásos vetélkedôvel színesítette a programot.
Ebéd után a Hagyományôrzô Egyesület tagjai a Fonóban címû vicces jelenetével a régi népszokásokat elevenítette fel, és szerzett vidám pillanatokat számunkra.
A jó hangulathoz elengedhetetlen a jó zene, amit most
is Kaiser Zoli szolgáltatott nekünk.
Az idôsek láb- és derékfájást elfeledve, korukat meghazudtolva ropták a táncot.
Sokan segítettek, az asszonyok finom süteményekke,
farsangi fánkokkal kedveskedtek vendégeinknek.
Vidáman telt az egész nap, mindenki jól érezte magát.
A szereplôknek és a segítôknek, ezúton is szeretném
megköszönni kitartó, lelkes munkájukat, mellyel a vendégeknek és társaiknak is nagy örömet szereztek.
Szemerei Mihályné

Nyilatkozat
Tudunk - Mi – fiatalosak is lenni!
Az Ürömi Idôsek Napközi Otthonában 11 éve
találkoznak a helybéli ürömiek, és a pilisvörösvári
idôs tagok egymással.
Az igazi barátság jele a sok mosoly, kacagás, ének, hol
pattogós, hol fülbemászó zenére történô tánc.
A korosodást „meghazudtoló” jó hangulatot igazolja a
sok finom süti, és az elmaradhatatlan farsangi fánk.
Kinek köszönhetem meg, hogy ezen is részt vehettem?
Verses rímeimmel mindezt próbáltam meghálálni.
Maradjon ez a február 24-i nap örökös és ismétlendô
emlékünk.
Üröm, 2011. február 25.
Sásdi Ernô
Platáni lakó

I.-II.-III. hó
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