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majális
Szeretettel meghívjuk 2011. május 1-jén
a Polgármesteri Hivatal elõtti téren
megrendezésre kerülõ Majálisra.

Programok:
•M
 ájusfa állítás 10.00 órakor
• Fõzõverseny
Nevezés: 9.00 órától folyamatosan Madaras Krisztinánál
(Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház megbízott vezetõjénél)
Az alapanyagokról és a fõzõeszközökrõl a versenyzõk
gondoskodnak. Tûzifát biztosítunk.
• Gyermekprogramok
Ingyenes játékok a gyermekeknek
(ugráló vár, körhinta, kötélhúzás, arcfestés)
• A zenét Kaiser Zoli biztosítja.
• Az önkormányzati sátorban mindenkit szeretettel várunk
egy tál finom ételre és egy pohár italra.

Üröm Önkormányzata

Ürömi Tükör
EGYHÁZ

Kánoni látogatás
Ürömön
Kánoni látogatás (Canonica visitatio) jelentése: plébániák felkeresése ellenõrzés céljából. Ezt az egyházmegye vezetõje végzi. Ennek során jegyzõkönyvben rögzítették az egyházközségre vonatkozó adatokat. A legrégebbi jegyzõkönyv 1397-bõl származik az esztergomi egyházmegyébõl.
Dr. Erdõ Péter bíboros, prímás, az Esztergom-budapesti fõegyházmegye érseke személyesen tett
kánoni látogatást Ürömön. Errõl a látogatásról kértem tájékoztatást a lap olvasói számára Bakos Zsolt
Üröm-Pilisborosjenõ plébánia kormányzójától.
Bakos Zsolt atya: A mi egyházmegyénkben, az Esztergom-budapesti fõegyházmegyében 40 éve nem volt kánoni vizitáció. Az egyházjog a fõpásztornak, a püspököknek elõírja, hogy az egyházmegyéjüket folyamatosan látogassák azért, hogy megismerjék az adott egyházközségek problémáit. Az elmúlt 40 évben nem volt ilyen vizitáció az egyházmegyében, ezért Dr. Erdõ Péter bíboros úr elhatározta, hogy a kánoni vizitációt megteszi.
Ez egy nagyon hosszú munka és komoly feladat. Minden egyházközség plébánosa elõzetesen megkapott egy
harmincoldalas jegyzõkönyvet, amelynek alapja az elõzõ
püspöki jegyzõkönyv kérdései, amelyet a modern kornak
megfelelõ kérdésekkel egészítettek ki. A jegyzõkönyv három fõ részbõl áll.
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Az elsõ rész a templomról szól; például: milyen fejlesztések voltak? Mi változott? Ki építette, fel van-e szentelve,
ki szentelte fel?
A mi egyházközségünk – és most Ürömrõl beszélek – egy kicsit furcsa helyzetben van, abból a szempontból, hogy több egyházmegyéhez is tartozott. Eredetileg a veszprémi egyházmegyéhez tartozott. Késõbb, az
1777-ben megalapított székesfehérvári egyházmegyéhez
(VI. Pius pápa és Mária Terézia alapítottak), majd 1992ben, amikor rendezték az egyházmegyék határait, azóta
Esztergom-budapesti fõegyházmegyéhez tartozik. Ebbõl
következõen a dokumentumok különféle helyeken találhatóak. Ezeknek a kutatása szükséges ahhoz, hogy a templomról minél több adatot megtudjunk.
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Ürömi Tükör
EGYHÁZ
Második rész: a plébánia. Ebben az
esetben egyszerû volt a helyzetünk Ürömön, mert a plébániát eladtuk, azzal a
szándékkal, hogy egy újat fogunk felépíteni, amit nemsokára el fogunk kezdeni.
A harmadik rész maga a hívõközösség,
a közösség élete. Ebbe beletartoznak a liturgiák. A különféle közösségeknek a felsorolása, akik a plébániához tartoznak: imaközösségek, családos közösségek, ifjúsági közösségek, a hitoktatás, a hívõk vallásossága, a szentségekhez való viszonya, a község problémái. Például a szenvedélybetegek milyen arányban vannak,
milyen a szegénység stb. Tehát ez egy nagyon részletes felmérés. Amit aztán a Bíboros úr összegyûjt, és rendszerezik. Ezt
úgy lehet tekinteni, mint egy pillanatképet az egyházmegyérõl. Alapvetõen ezeknek a püspöklátogatási jegyzõkönyveknek
az a történelmi szerepe, hogy megörökíti
az egyházmegyéket egy adott pillanatban.
Napjainkban is a történeti kutatásokhoz jórészt ezeket a vizitációs jegyzõkönyveket használják, hiszen ezek tényleg részletesen be tudnak számolni a községben lezajló eseményekrõl, illetve az értékekrõl.
Dr. Erdõ Péter bíboros úr már negyedszer járt Ürömön.
Elõször 2004-ben Alexandra Pavlovna újratemetési ünnep-

ségén. Az idei vizitáció alkalmából három alkalommal látogatott Ürömre és ezen alkalmakkor a templomban a hívõk
együtt imádkoztak a Bíboros úrral. Idén mindkét szentmisében a betegek kenetének a szentségét is kiszolgálta.
Ezt egy évben minden ember fölveheti, aki kéri, és akinek
szüksége van rá. Ezután történt a papírmunka: az anyakönyvek átnézése, aláírása, lepecsételése, illetve a jegyzõkönyv átnézése, valamint azoknak a dokumentumoknak az átnézése, amiket a jegyzõkönyv kér,
hogy mellékeljük. Ilyenek a tulajdoni lapok,
a különféle leltárak, különféle események dokumentálása,
amelyek fontosak voltak az
egyházközségek életében. Találkozott a két
község polgármesterével, és a képviselõtestülettel is, ez alkalomból az egyházközség múltjáról, jelenjérõl
illetve jövõérõl beszélgettünk. A Bíboros úr is
elmondta a véleményét
az egyházközségrõl.
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Ürömi Tükör
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Az õ meglátása egyébként jelen pillanatban Ürömrõl, hogy egy gyorsan fejlõdõ községrõl van szó, ilyen
szempontból egy gyorsan fejlõdõ
egyházközösségrõl is van szó. Megfogalmazta azt is, hogy nagyon szeretné, ha minél hamarabb felépítenénk a
plébániát és a közösségi házat, hogy
legyen tere ennek a közösségnek.
Cs. G.: Szétválik-e Üröm és Pilis
borosjenõ egyházközössége az új ürömi plébánia megépítése után?
Bakos Zsolt atya: Továbbra is
megmarad, az egy pap két közösség. Mind a kettõ önálló plébániaként
mûködik. Az önálló plébánosságnak
megvannak az alapvetõ jogi feltételei. Pilisborosjenõi plébánia épülete kicsi, felújításra szorul, és már
alig tudja kielégíteni a helyi közösségi életet. Bár jelen pillanatban – kényszerûségbõl – a két
faluközösség részére a hittanórák ezen a plébánián zajlanak. Ezért is szükséges Ürömnek az új plébánia. Az
is egy fontos kérdés, hogy a plébános, pap, akit a Bíboros úr kinevez, az hol lakik. Ezt is a vizitáció alatt megfogalmaztuk, hogy sokkal több feladat fûz Ürömhöz jelen pillanatban, mint Pilisborosjenõhöz. Nemcsak arról
van szó, hogy egy közösségi ház felépüljön, hanem egy
plébániai lakás is. Maga a diszpozíció, amivel a Bíboros úr kinevez valakit az a jog szerint az elsõ helyen jelöli meg azt a helyiséget, ahol a papnak laknia kell. Nem
hagyhatja el hosszú távon azt a helyet. Ennek megvannak a jogi szabályozásai. Jelen pillanatban a diszpozíció az Ürömrõl és Pilisborosjenõrõl szól. Ez csak egy átmeneti helyzet, hogy én most Pilisborosjenõn vagyok,
mert az épületnek olyan volt az állapota, hogy abban

már nem lehetett lakni, és jobb volt eladni, mint bármilyen felújítási munkába belekezdeni. Hosszú távon mindenképpen Ürömre fog majd áthelyezkedni az egyházvezetés súlya. Bár valószínûleg Pilisborosjenõ meg fogja tartani az önállóságát.
Cs.G.: Milyen véleménye volt Bíboros úrnak a látogatásról?
Bakos Zsolt atya: A Bíboros úr alapvetõ tapasztalata
pozitív volt. Amit Ürömrõl látott, az mindenképpen az a hirtelen és gyors fejlõdés, ami megtörtént. A Bíboros úr másik megállapítása, hogy Üröm azért egy különleges hely,
mert itt az orosz ortodox egyház is jelen van a Pavlovna
kápolnában. A két egyház jó kapcsolata nagyon fontos,
látogatjuk egymást, amikor megtehetjük. Reméljük, majd
jobban elmélyül, komolyabb közös dolgaink is lesznek.
A Bíboros úr másik benyomása, az a templomi közösség, ahol látta a családi közösségek túlnyomó többségét
sok-sok gyerekkel. Éppen ezért is tartja fontosnak az ürömi plébánia, közösségi ház mielõbbi felépítését.
Cs.G.: Az ürömi önkormányzat képviselõ-testülete
tavaly megszavazott három millió forint támogatást a
templom fûtésének kialakítására. Mikorra készül el ez
a munka?
Bakos Zsolt atya: A templomban elektromos infrafûtés
kerül kialakításra, amely a padsorok alatt kerül elhelyezésre. Sajnos a kivitelezõ nem tudta beszerezni tavaly az ehhez szükséges alkatrészeket, így az általam megígért decemberi ünnepek alatt is hideg volt. Remélem, hogy húsvétra már mûködni fog ez a fûtésrendszer és kellemes melegérzetet fog biztosítani.
Köszönöm a tájékoztatást!
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Aktuális
információk

nyek szintbe helyezése, valamint padkakészítésre is
sor került.
– Kevély utcában 11,5 m2-en kátyúzás, hordalékfogó
rácsbeépítése, 6 fm, valamint 86 m2-en padkarendezésre kerül sor.

Tisztelt Lakótársaim!
A márciusi lapszámban egy interjú keretében a legaktuálisabb témáról a 2010. évi költségvetésrõl adtam részletes tájékoztatást. A megfogalmazott célok
végrehajtását megkezdtük, melyrõl az alábbi tájékoztatást adom:

– Kõbánya utcában aszfalt kopóréteg készül 312 m2en, 5 cm vastag, 64 fm-en szegélyépítés, valamint kátyúzási munkák történnek.
– Fenyves utcában 9 m2-en kerül sor a kátyúzásra.
– Vörösbegy utcában 51 m2-en 5 cm vastag aszfalt
kopóréteg készül el 31 m2-en kátyúzás és 17 m-en padkakészítés történik.

Útjavítások, kátyúzások:
– Csókavár utcában 38 m2-en kátyúzásra kerül sor.
A képviselõ-testület február havi soros ülésén 4 fõs
eseti bizottságot hozott létre azért, hogy a település egész
területén felmérje az utak állapotát, a tél folyamán keletkezett kátyúkat. A felmérés elkészült, árajánlatok bekérése
is megtörtént, majd a márciusi ülésén döntött a képviselõtestület a nyertes vállalkozó személyérõl, és a munkák indításáról.
A megkötött vállalkozói szerzõdés keretén belül:
– Fõ utcában 1845 m 2-en teljes szõnyegezésre került sor, mivel az út állapota ezt indokolta. A kátyúzás
ezen a szakaszon már nem volt gazdaságos. Eredetileg a Kõbányai útig voltak tervezve a munkák, de az
újabb helyszíni bejárás és lakossági igény alapján indokolt volt a temetõ felé vezetõ kanyar aszfaltozása is.
Mûszaki tartalmát tekintve megtörtént az aszfaltburkolat marás, 4+2cm-es kopóréteg készítés, szerelvé-

– Táncsics Mihály utcában kátyúzásra kerül sor 8,4
m2-en.
– Péterhegyei utcában 12 fm-en túlfolyó csõ beépítése történik meg, valamint 9,5 m2-en kátyúzás történik.
– Ürömi úton 285 m2-en aszfalt felmarás, és 4 cmes vastagságban új kopóréteg terítése történik 48 fm
szegélyépítés, és 107 m2-en aszfaltozásra kerül sor.
– Az óvoda elõtt 2,7 m2-en kátyúzás történik.
– Kárókatona utcában aknafedlapok szintbehozása,
és kisebb úthibák kijavítására is sor kerül.
– Ezüsthegyi úton szerelvények szintbehelyezése,
valamint 5,7 m2-en kátyúzási munkák történnek.
A Fõ utcában, valamint a többi útépítéssel, illetve
javítással érintett utcákban felmart aszfalt újrahasznosításával, helyi vállalkozó végzi el a Sadove út javítását 860 fm-en 3 m szélességben a Mandula utcáig, illetve a Régi utcáig. Ugyanitt sor kerül az útpadka javítására is úgy, hogy a képzõdött csapadékvizet el tudja vezetni.
Zöldterületek, parkok

A Fô utca új aszfaltburkolatot kapott

Elkezdõdtek a zöldterület gondozási munkák is. A Fõ
utcai park tavaszi munkáit, a szükséges cserje és növénypótlásokat, valamint a Templom és a Takarékszövetkezet elõtti park rendbehozatalát ürömi vállalkozóval
végezteti el az önkormányzat.
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ja megoldani a községgazdálkodási csoportjával.
Dózsa Gy. u.18.
A Közösségi Ház pincéjének
víztelenítésére kötött szerzõdést
az önkormányzat, mivel az ott
lévõ kút folyamatos talajvizet
okoz, így ez a helyiség használhatatlan. Az itt képzõdõ talajvíz folyamatos kivezetése történik meg a csapadékvíz elvezetõ
csatornába.
Megkezdôdött a tavaszi nagytakarítás

A Fõ utcai parkban 1 db hársfát kell pótolni, 54 db
kisebb cserjét, és 510 db egynyári palánta lesz kiültetve. A cserje foltos füves területek elválasztása, õszi
lombszínû classicó térkõ kiépítésével fog megtörténni.
A felsorolt munkákon kívül sor kerül a korlátok festésére,
megtörténik az eltört padok pótlása, illetve cseréje. A kiégett parklámpák izzócseréjét is elvégezzük.

Buszmegállók takarítása

A település tavaszi nagytakarításának részeként megkezdtük a buszvárók mosását, takarítását, a környezet rendbetételét. Az önkormányzat és intézményei részt vettek a „Föld napjára”
rendezett település tisztításában is. Errõl bõvebb információt Vidákovits Tibor alpolgármester tájékoztatója nyújt.
A tervezett új orvosi rendelõ

A Templom és Takarékszövetkezet elõtti parkban
sor kerül a fûfelület helyreállítására, 30 db cserje pótlás
történik, és 900 db egynyári növényt ültetnek be.
A parkok folyamatos karbantartását az önkormányzat
takarékossági intézkedéseinek részeként saját maga fog-

A tervezõi szerzõdés aláírásra került, tehát most már a
tervezõkön múlik, hogy mikorra készítik el a terveket, hogy
az engedélyeztetési eljárást folyamatba tudjuk tenni. Az
engedélyes tervek birtokában tudunk esetleg pályázni, illetve a közbeszerzési eljárást megindítani.

Kedves Lakótársaim!
E rövid tájékoztató is mutatja, hogy erre az évre kitûzött feladataink végrehajtását elkezdtük. Természetesen
vannak olyan feladatok, melyek elõkészítése hosszadalmasabb, de a szükséges intézkedéseket itt is folyamatba tettük, mint pl. a sportpálya mellé tervezett komplex 3 funkciós pálya kiépítése. (gördeszka, sakk és
asztalitenisz)
Szeretném tájékoztatni lakótársaimat arról is, hogy a május 1-i majálist az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal elõtti téren rendezi meg.
A program része lesz a már hagyománynak számító fõzõ verseny. A gyermekek szórakoztatásáról is gondoskodunk. Szeretettel várom lakótársaimat.
Üröm, 2011. április hó
Laboda Gábor
polgármester
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A katolikus egyházközség életében fontos
esemény volt március 5-én és 6-án Ürömön és
Pilisborosjenõn, Erdõ Péter bíboros által tartott
kánoni vizitáció.
Laboda Gábor polgármester személyesen találkozott Erdõ Péter bíborossal a pilisborosjenõi
parókián, ahol több más kérdés mellett a helyi
hitélet aktuális kérdéseiben is eszmét cseréltek.
Cs.G.

Egy kis eszmecsere a helyi hitéletrôl

Dr. Erdô Péter bíboros, Laboda Gábor polgármester
és Bakos Zsolt plébániai kormányzó

Dr. Erdõ Péter bíboros, Esztergom-budapesti érsek
Budapesten született 1952. június 25-én.
1975-ben szentelték pappá. Teológus és egyházjogász.
Teológiából és kánonjogból is doktori fokozatot szerzett.
Erdõ Péter teológiát tanított Esztergomban és a Gregorián Egyetemen.
A Pázmány Péter katolikus egyetem tanszékvezetõ
egyetemi tanára, dékánja, majd rektora is volt, valamint a
kánonjogi doktori iskola vezetõjeként is dolgozott. Tanított
Buenos Aires-i és a lateráni egyetemen is.
2000. január 6-án szentelték püspökké. Ezt követõen
a magyar püspöki kar egyházi törvények bizottságának
elnöke lett.
2002. december 7-én II. János Pál pápa esztergomi
érsekké nevezte ki, majd 2003. október 21-én Rómában bíborossá kreálta. (Címtemploma a Szent Balbinatemplom)
2005. április 18-19-én megtartott konklávén a legfiatalabb bíborosként részt vesz XVI. Benedek pápa megválasztásában.
2005. szeptembertõl a magyar katolikus püspöki konferencia elnöke.
2006. októbertõl az európai püspöki konferencia
elnöke.

2007-ben a Magyar Tudományos
Akadémia levelezõ
tagjának
választotta meg. Számos könyv, tanulmány
szerzõje,
társszerzõje.
2011.
január 29-én XVI. Benedek pápa kinevezte az Államközi
Kapcsolatok Részlege tagjának (ezt
sokan a szentszéki külügyminisztériumnak is nevezik)
Ezen kívül még
több szentszéki testületben vesz részt: az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció, A Katolikus
nevelés Kongregációja, a Pápai Törvénymagyarázó tanács és az Apostoli Szignatura Legfelsõbb bíróságának tagja.
P.Á.
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Gyémántmise
2011. április 2-án ürömi és pilisborosjenôi hívek közösen adtak hálát
Sikos Antal atyával pappá szentelésének 60. évfordulója alkalmából megtartott szentmisén Székesfehérváron a Szemináriusi Szent József Templomban. Antal atya, aki 43 éven keresztül szolgált Ürömön, nagy örömel
fogadta az összegyûlt híveket.
„1948-ban, Nagyboldogasszony évében, Mindszenti bíboros tartott egy misét a gellérthegyi Szikla Kápolnában. Ez az ember nagy tanulság volt számomra. A beszédét mindig leírta, de mindig kívülrôl mondta el, egyszerûen,
tômondatokban, bámulatos történelmi tudással. Arra tanított, hogy mindig
tisztességesen fel kell készülni.
Rengeteg ember volt ott, de az összejövetelt lovas rendôrökkel szétverették. Anyám sírva mondta nekem, hogy: fiam, gondolkozzál! Ezeknél se
bíboros, se Isten, se semmi nem számít.
1951-ben Révai Józsefnek megjelent egy cikke a Szabad Népben, ami
egy hadüzenet volt az egyháznak. Az elöljárók odaadták nekünk ezt a cikket, hogy olvassuk el, és gondolkozzunk el azon, tényleg papok akarunk-e
lenni. Én tényleg az akartam lenni. 1951 áprilisában fölszenteltek pappá.”
(Részlet Sikos Antal atyával folytatott beszélgetésbôl. 2006.szerk.)
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nőnap

Nõnap a Platánban
Laboda Gábor polgármester március 8-án köszöntötte a Platán hölgylakóit a Nemzetközi Nõnap alkalmából.
Ezután tájékoztatta az otthon lakóit az önkormányzat munkájáról és az idei
tervekrõl.
Az elõzõ lapszámban megjelentett Lakó névszerint – Orosz Kovács István – észrevételezõ levelét megköszönte és az abban foglaltakra kielégítõ
választ adott, miszerint a gyalogos átkelõhely megépítését a CBA-nak kell
elvégeznie, ennek megépítésére õk vállaltak kötelezettséget.
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Ürömi Tükör
fesztivál

Egy fesztivál margójára
Napokkal ezelõtt néztem végig az ürömi fesztiválról, az elmúlt években készült dvd-ket. Jó volt, nosztalgiás, mosolygós, családias, sorolhatnám még a
jelzõket. Jó kis fesztivál. Szeretjük!
Mitõl jó egy fesztivál?
Mitõl jó évek óta?
Miért zizeg az egész csapatunk januártól, március
végéig?

10
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Minden alkalommal „megérkezünk”. Már sokadik éve,
meleg ölelések, õszinte emberi szeretet, érdeklõdés fogad bennünket. Jó ide megérkezni. Tudjuk mi vár ránk,
tudjuk milyen lesz a nap, várjuk a gondnok bácsi, a
konyhás nénik kedves szavait, a kicsi vásárfiák vásárlását, az együtt büfézést, a „termünk”, az udvar birtokbavételét.
Jó itt, jó látni a gyerekek rohamos fejlõdését, a fiatal pedagógusok kinyílását a gyerekek, és a világ felé. Igen vis�szanéztem a fesztivál elõtt néhány nappal a régi anyagokat. Érdemes. Ezek megtekintésének tükrében lehet csak
igazán látni, hogy a rendszeresen fellépõ gyerekek, hol is
tartanak, hová is jutottak, Aki nap, mint nap látja õket, nem
érzi a változást. Aki tanítja õket, az tudja, honnan, hová
akar eljutni, tudja, mi a cél, azonban elfelejtjük, honnan
indultak a gyerekeink, csak a végeredményt látjuk, csak
úgy, mint a közönség.
Minden eddig általunk megélt fesztivál
gyerek centrikus és
emberi léptékû, családias, és nem utolsó
sorban igazán nemzeti lelkületû volt.
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fesztivál

• Kevés rendezvényrõl lehet elmondani, hogy gyerek központú. Az
ürömi fesztivál róluk szól. Megnézik egymást, kicsi padjaikon csücsülnek, becsülettel tapsolnak egymásnak. Ha elfáradt a figyelmük,
kerülnek egyet, büféznek, vásárolnak, udvaron szaladnak egyet, majd
visszatérnek. Sokszor együtt éneklik a fellépõkkel a dalokat, mulatnak
„együtt”. Talán a remek helyszín
az oka, hogy egységben van minden. Mindent csak ”együtt”, egységben lehet csinálni, ami nem teher a

kem tanítónak minta értékû. Ahogyan az itt
fellépõ gyerekek zenélnek, az magával ragadó, gyereknek, felnõttnek egyaránt. Már
nem egy növendékem kezdett el zenélni az
után, hogy Ürömön járt, látott és figyelt. Nem
is tagadják, hogy ott kaptak kedvet, látva a
hasonszõrûek eltökélt szándékát. Köszönjük, kedves zenész kollégák!
• Családias. Igen, mindenki egy emberként,
egy családként dolgozik, ez nyilvánvaló, lát-

gyerekeknek, hanem biztonságot
adó jó tér, amit lehet használni és
jó benne. Köszönjük a gyerekek
nevében!
• Emberi léptékû. Talán ez a
legutolsó fesztivál sikerült ebbõl
a szempontból, a legjobban.
Pörgõsen, érdekesen szerkesztve, szinte mindig volt mire
figyelni. Minden évben nagy
élmény Lányi Gyuri növendékeinek elõadása, ami hihetetlen erõt ad. Mondhatnám a
gyimesi gyerekeket is. A táncok közötti zenei számok oldják az ember figyelmét, kicsit kiengedünk. Azonban
van még egy dolog, ami ne-
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fesztivál

szik. Amint megérkezünk, igyekszünk mi is részt vállalni.
Mindig úgy érzem magamat, mint aki „csak elment egy kicsit innen, de már haza is jöttem, itt vagyok és mutatom
mindjárt a tarisznyámat, mit hoztam az útról, mit tanultam”. Talán azért van ez az érzés, mert nincs számonkérés, nincs ejnye-bejnye, nincs ledorgálás, csak szeretettel teli emberi beszélgetés, véle-

ménykérés, odafigyelés egymásra, a zsûrizés helyetti,
kötetlen beszélgetésen. Nincs értékelés? De igen van.
Akár a zsûri tagok, akár mi tánctanítók is elmondjuk
egymásnak a véleményünket, sõt kérjük is a másiktól, mert hiszünk benne, mert fontosak a gondolatai.
Építõek! Ilyen kevés jár manapság a táncot tanítóknak, nem errõl híresek a fesztiválok, és a zsûrik.
• Nemzeti lelkület. Igen, egy olyan fesztivál, amelyre az ország több pontjából érkeznek, kicsik és nagyok, és még Gyimes is képviselteti magát, vala-
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fesztivál
A Zsüri

mint a korosztályok skálája is igen széles, azaz ott ahol a
zenei paletta ilyen színes, ott ahol sok-sok helyrõl jött legényke, legény, fiú, férfi együtt járja a fináléban a kalotaszegi legényest, mert elõtte összepróbálták, mert akarták
együtt táncolni, mert jó „együtt”. Köszönjük!
Színes virágcsokor ez a fesztivál minden szinten: programilag, résztvevõkben, a helyszín maga.
Talán mondhatnám, hogy a maga nemében páratlan.
Legtöbb ilyen fesztivál, hajtás, munka a gyerekeknek és
a pedagógusnak egyaránt. Kíméletlen zsûri, gyomorideg,
versengés keményen, vérre menõen, ezzel belenevelve a
gyerekekbe a versenytáncolást, hol marad az „örömtánc”?
Hol van az a fesztivál, ahol minden csoport nyer?

Nyer, mert ott lehet, nyer, mert tortát kap és boldog,
mert gyermek…
Nem beszéltem a technikai feltételekrõl. Akár a színpad akár a hang és a fénytechnika minõségét és a „hozzánk állást”, a partnerséget, is csak köszönni tudjuk. Van
hasonlítási alapunk, így bizton állíthatom, hogy kevés helyen kapunk ilyen kedves, baráti viszonyulást és megoldásokra törekvést. Köszönjük!
Köszönjük a szervezõknek, hogy sokadik éve itt lehetünk. Gyerekeink nevében köszönöm a konyhás nénik és a gondnok bácsi türelmét. Reméljük, hogy mi is
nyújtottunk élményt az ürömi közönségnek, és bízunk
benne, hogy jövõre is megtehetjük.
További kitartást, szeretetet, megértést, nyitottságot, sok-sok együtt mûködõ partnert kívánunk!
Kisújszállás, 2011-04-05.
K.né Herczegh Kata és a Nagykun Néptánc Együttes
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
A szervezõk köszönik:
Tiszta Formák Alapítványnak,
Üröm Község Önkormányzatának,
Az Iskolának a helyszínért
Bojánka néninek
Szülõknek és Mindenkinek aki eljött és jól érezte magát!

Április - Május
UT_1104_10-13_gyermekfesztival.indd 13

13
2011.04.20. 23:15:45
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Bölcsőde

Mindent a kicsikért az ürömi bölcsôdében!
Szeptember elejétõl várja kis vendégeit az ürömi Hóvirág Bölcsõde! Hamarosan ismét beiratkozás! Jelentkezni április végén, illetve május elején lehet.
Egy ilyen intézményben elengedhetetlen a szeretetteljes,
biztonságos, családias légkör, hiszen ebben a korai életciklusban a kisgyermek számára a legfontosabb a személyes kötõdés, a valakihez tartozás érzése. Ezen kívül fontosnak tartjuk, hogy az ürömi Hóvirág Bölcsõde ne
csak egy intézmény legyen, hanem a közösségi élet fontos részévé is váljon, így az itt élõk a dolgozókat is megismerjék. Engedjék meg tehát, hogy a munkatársaimat
bemutassam:
Alakszai
Viktória

A
Süni
csoport
gondozónõi Alakszai Viktória és Lita Gréta, akiknél mindig történik valami. Csoportjukban nagy a
nyüzsgés, sok a játék, a
nevetés. Viktória 6 hónapLita Gréta

ja dolgozik a bölcsõdében,
vidám személyiség, énekel, körtáncot jár a kicsikkel, Gréta is lelkiismeretes gondozónõ, amolyan
„tyúkanyó”, hozzá is mindig fordulhatnak a gyerekek. Neki már saját gyermeke is van, aki kiscsoportos a helyi óvodában. Szaktanfolyami képzésre jár, hamarosan képzett gondozó
néni válik belõle.
Szabó
Mónika

A Méhecske csoportba
járnak a kisebb gyermekek. Gondozónõik Szabó
Mónika és Balla Orsolya. Mindketten fiatalok és
lelkesek, akik igyekeznek
megtalálni a hangot a gyerekekkel. Saját gyermekeik ugyan még nincsenek,
de talán épp ezért élvezik annyira a kicsikkel való munkát. Nekik még sok-sok tapasztalatra van szükségük, de
a bölcsõdében dolgozó idõsebb gondozónõk szívesen
segítik munkájukat ötleteikkel, tapasztalataikkal. Móni-
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ka már megkezdte a kisgyermeknevelõ-, gondozó tanfolyamot, amelyet várhatóan szeptemberben sikeres vizsgával lezár.
Borisné
A Katica csoportban szinSzilágyi
tén a nagyobb gyermekek
Piroska
élik életüket. Gondozó nénijük Borisné Szilágyi Piroska és Máté Lajos Ottóné.
Piroska már régóta foglalkozik gyermekekkel. Ürömön a régi bölcsõdében is
elismert gondozónõ volt, hivatását akkor volt kénytelen abbahagyni, amikor a
bölcsõdét megszüntették. Ezután néhány évig az egészségügy területén dolgozott, míg lehetõsége nem nyílt újra
az ürömi gyermekek elláMáté
tásának szentelni életét.
Lajos
Andi néni évekig gyermeOttóné
kek felügyeletével foglalkozott, többek között táboroztatásokat vállalt szabadidejében. Mindketten saját
gyermeket is nevelnek, bár
õk már lassan kirepülnek a
családi fészekbõl.
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Baranecz
A Pillangó csoportba
Nikoletta
járnak a legkisebbek. A
gondozónõk
Baranecz
Nikoletta és Murányi Ildikó. Nikinek két gyermeke született, a nagylánya
a helyi általános iskolába
jár, a kisfia pedig óvodás.
Nagyon szeret barkácsolni, s bár még a picikkel
nem tudja ezt a kedvtelését gyakorolni, de a csoport dekorációját szívesen magára vállalja. Ildikó szintén évekig az ürömi bölcsõde
tagja volt, majd néhány év
Murányi
kihagyás után most ismét
Ildikó
gondozónõként dolgozik.
Nagyon szereti a gyerekeket, férjével három gyermeket indítottak útnak.
Hivatásának érzi ezt a
szakmát, és bár a szülõk
felé eleinte nehezen nyílik
meg, de munkáját rendkívül odaadóan végzi.

lefertôtlenít, valamint nagy szeretettel fordul a gyermekek felé, hiszen saját maga is gyakorlott édesanya.
Gyimesi
Gyimesi
Angéla
a
Angéla
bölcsõde
„mindenese”.
Feladatai között szerepel a bölcsi teljes területének tisztán tartása, a
terítõk, elõkék, pelusok
mosása, vasalása, valamint az összes „elromlott, leesett, tönkrement,
nem mûködik, de jó lenne ha… dolog megjavítása”. Rendkívül sokoldalú személyiség, gyakorló nagymama, aki szabadidejében karitatív közszerepléseket
is szívesen vállal.
Terényiné
Hersics
Andrea

Dajkáink, segítõink, akik nélkül mit sem érne a munkánk:
Tancsa
Tancsa Tímea egy gyerTímea
meket nevel, valamint a Katica és a Pillangó csoportban segít. A bölcsisek nagyon szeretik, mert Timi
néni mindenre kapható, ha
egy kis bolondozásról van
szó. Mesét olvas, játszik,
terít, öltöztet, elkészíti az
ágyakat a pihenéshez, esténként pedig csillogóvá varázsolja a két csoportszobát, hogy másnap reggel a „gondos kezek” újra birtokba vehessék az épület ezen részét.
Witzenleiterné
Lõvei
Magdolna

Witzenleiterné
Lõvei
Magdolna a Süni és a
Méhecske csoport nélkülözhetetlen segítõje. A
csoportszobák tisztántartásán és rendjén túl feladatának érzi a gondozó
nénik munkájának megkönnyítését. Magdi néni
segít öltözni, ebédeltetni,
minden játékot gondosan

Molnár
Gabriella
a
bölcsõdetitkár.
Intézi az ebédrendeléseket,
a bölcsõdei iratok naprakész iktatását. Két gyermeket nevel, pici lánya a
bölcsõdei élet aktív részese. Gabi is szereti a kreatív lehetõségeket megragadni, jó kézügyességgel rendelkezik, amelyet
mindenki igyekszik teljes
körûen kiaknázni.

Molnár
Gabriella

Végül felhívom a figyelmet a beiratkozásra, amelyre a
szülõknek április 27-28-án, valamint május 10-én 8.00 és
17.00 óra között van lehetõsége. A beiratkozás feltétele az
ürömi állandó bejelentett lakcím, illetve az érvényes munkáltatói igazolás. A felvételrõl még a nyáron értesítjük a
jelentkezõket.
Csordásné Tõkés Katalin, Lukács-Kutasi Judit
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Terényiné Hersics Andrea két kislány fáradhatatlan édesanyja, aki a konyhában érzi otthon magát. Neki
köszönhetõ, hogy a gyermekek idõben megkapják
az enni-, innivalót. Mosogat, tálal, takarít, és mindezt
olyan jókedvûen teszi, hogy
a bölcsõde összes dolgozója belõle merít energiát egyegy fáradt nap után.

15
2011.04.20. 23:16:25

Ürömi Tükör
Óvoda

Életképek
az óvodából

Óvodánk új és felújított része 2009. márciusában került átadásra, melyet UNIOS
pályázat útján nyert meg. 2010. szeptemberében felújításra került a Tagóvodánk
is, ahol 38 kisgyermeket tudtunk elhelyezi. Így 11 csoportos lett óvodánk, 260
gyermek jár hozzánk.
Német nemzetiségi Tevékenységközpontú óvodai programmal dolgozunk. Az idegen nyelv, a nemzetiségi hagyományok elfogadtatása és megszereltetése a célunk! Minden évben „Terményünnepet” tartunk a
hagyományoknak
megfelelõen, ahol a gazdag termést, a betakarítást, zöldségek,
gyümölcsök, gabonákat ismertetjük meg a gyerekekkel egy
bensõséges kis ünnepség keretében! A másik nagy nemzetiségi ünnepünk a „Márton napi
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lámpás felvonulás”, amire minden évben nagy örömmel
és várakozással készülnek szülõk és gyermekek. Munkadélutánokon készülnek el a kis lámpások a szülõk aktív közremûködésével. A templomban megnézzük az iskolások mûsorát, utána a lámpásokkal énekelve vonulunk fel a faluban, majd az ovihoz visszaérve vár minket a
forró tea, zsíros kenyér és a lilahagyma. Nagyon jó hangulat szokott lenni!
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Tevékenységközpontú programunk célja:
– Olyan óvodai légkör megteremtése, mely az életkori és
egyéni sajátosságok figyelembe vételével biztosítja az
óvodások sokoldalú harmonikus fejlõdését!
– A gyermeki személyiség kibontakoztatását.
– Az életre való felkészítést- tevékenységeken keresztül.
– A kulturális hagyományok átörökítését és fejlesztését.
Karácsonykor és Anyák napján mûsorral, ajándékkal várjuk a gyerekekkel együtt a szülõket.

Minden év május utolsó szombatján tartjuk a „Napraforgó Napot”. A szülõk lelkesen készülnek csoportonként
különbözõ tevékenységekkel a gyerekek részére:
– Játékos sorverseny,
– gyöngyfûzés,
– arcfestés
– szalvéta technika
– gipszfestés
– könyvjelzõkészítés.
Büfé, tombola! Mosoly! Jókedv! Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk!
Teljes gõzzel zajlik az óvodai beiratkozás!
Mint eddig minden évben, idén is túljelentkezés várható! Mindenkit szeretettel várunk!
Üröm, 2011. április 18.
Stoffer Judit
óvodavezetõ

Az ürömi Napraforgó Óvoda 5 óvodapedagógusi állásra vár jelentkezõket. (Német nemzetiségi óvodapedagógusok jelentkezését is várjuk).
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A Cigány-árok
rendbetétele
A Táborföld szélén húzódó patak rendbetétele az önkormányzat tervei között szerepel. A területen a belógó és a torlaszt képezõ növényzet rendbetételével,
illetve a meder helyenkénti szabályozásával kívánjuk elindítani a rendezési folyamatot.
A patakpart bejárása során sajnálatos tapasztalat volt,
hogy néhány házból a levágott tuját, a lenyírt füvet és
egyéb kerti hulladékot a patakparton helyeztek el. Ennek
veszélyeit az esetleges torlaszképzõdést és az ebbõl fakadó kiáradást nem szeretném itt részletezni. Bár megjegyezném, hogy hasonló tevékenységbõl adódó dugulás
miatt a volt Campingnél azonnali kotrást kellett elrendelni márciusban.

EREDMÉNYES VOLT
A FÖLD NAPI TAKARÍTÁS
A Föld Napja alkalmából idén kilencedik alkalommal
került Ürömön megrendezésre a Tisztasági Nap.
Az
önkormányzat
szervezésében
megrendezett
faluszépítésen a József nádor Általános Iskola tanulói
mellett civil szervezetek is részt vettek. A közös munkával
Üröm nagy részét megszabadítottuk a szeméttôl, amelyet
közterületeken és a település környezetében raktak le.
A korábbi évek tendenciája láthatóan folytatódik és
tapasztalatként elmondhatjuk, hogy talán ismét kevesebb
illegális szemét volt található környezetünkben.
Minden résztvevônek ezúton szeretném megköszönni
az értékes segítséget!
ui.: Sajnálatos, hogy míg sokan az itt lakók közül
azon munkálkodtak, hogy kitisztítsák a települést, más
lakótársaink erre nincsenek tekintettel. Az egyik pénteken
kitisztított területen szombat délutánra már ismét szemetet
borítottak ki.
Vidákovits Tibor
alpolgármester
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Szépen karbantartott, kiépített patakrészekkel is találkoztunk néhány helyen, amelyek tanúsítják, hogy a Táborföld ékessége lehet a Cigány-árok.
Vidákovits Tibor
alpolgármester

A GRAFOLÓGIA

segítséget nyújt
• pályaválasztásnál, esetleges késõbbi pálya
módosításnál • párkapcsolati problémák esetén
• döntési helyzetekben • gyermekek és felnõttek lelki
problémáinak feltárásában és azok megoldásában
• támogatja a cégeket a munkaerõ kiválasztásában.
Rákócziné Sasvári Mónika
okleveles grafológus
30-3239504
rakoczi.monika@hotmail.com

Állás lehetõség!
Az ürömi Napraforgó Óvoda
5 óvodapedagógusi állásra vár jelentkezõket.
Német nemzetiségi óvodapedagógusok is
jelentkezhetnek.
Jelentkezés: uromovi@freemail.hu
fényképes önéletrajzzal vagy személyesen
Üröm, Fõ u. 37.
Stoffer Judit óvodavezetõ
Tel.: 06 20 571-6256
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Ürömi Tükör
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Az Üröm SC Labdarúgó Akadémia
két focitornát szervezett gyerekeknek
A szépen fejlõdõ, jelenleg
közel 80 gyermeknek magas szintû labdarúgó képzést
és szakmai fejlõdést biztosító helyi egyesületünk, az
Üröm SC Labdarúgó Akadémia alakulásának egyik fõ
célja volt, hogy helyben minél több gyermeknek a versenyeztetést is biztosítsa.
Ennek jegyében a közelmúltban két kupát is szervezett a
klub az ürömi mûfüves futballpályán, ahol különbözõ
korosztályokban a gyerekek
elsõ ízben mérethették meg
magukat.
A március 20-án megrendezett tornán a 2003-as és a
2002-es korosztályé volt a fõszerep.
A 2003-asok között az ürömi gyerekek mindjárt szép
sikert is elértek, hiszen a Visegrád SE, a Pilisvörösvári
LSE, a Lábatlan ESE és a Hidegkúti SC ellenében lejátszott meccsek sorozatát kitûnõen kezdték (Lábatlan ellen 2:0, Hidegkút ellen 3:0), majd a végsõ gyõztes PLSE

elleni vereséget (8:2) követõen a Visegrád ellen nyerõ
helyzetbõl szerencsétlen körülmények között elszenvedett 2:1-es vereség következett és így végül – rosszabb
gólaránnyal – a harmadik helyen végeztek, begyûjtve ezzel az igen szépen csillogó bronzérmet (no meg a sportszeletet). A végeredmény: 1. PLSE 10p., 2. Lábatlan 6p.,
3. ÜRÖM SC LA 6p., 4. Visegrád 3p., 5. Hidegkút 3p.
A 2002-es csapatunk a 7 csapatos tornán tisztességgel helytállt és végül a hetedik helyet szerezték meg a gyerekek. Elkeseredésre nincs ok, ellenfeleink közül sokan már több éve együtt fociznak, az edzésmunka rövidesen majd az eredményekben is
tükrözõdik majd. A végeredmény: 1. PLSE 2.
Hidegkút 3. Lábatlan 4. Visegrád 5. Szõd 6.
Nagykovácsi 7.ÜRÖM SC LA.
Április 10-én a 2000-ben és az 1998-ban
született gyermekek kerültek a középpontba
az elsõ alkalommal kiírt ürömi Szent György
kupán. Mindkét korosztályban két ürömi csapatunk indult annak érdekében, hogy minél
több gyermeknek adassék meg a lehetõség
a játékra és a bizonyításra. Ez rá is nyomta a
bélyegét az eredményekre, bár még egyszer
hangsúlyozzuk: jelenleg a tapasztalatszerzés a tét ezeknek a gyerekeknek és a befek-
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Ürömi Tükör
SPORT

tetett edzésmunkával az eredmények is jönnek majd! A
2000-es korosztályban mindkét ürömi csapat elveszítette a csoportmérkõzéseit, de örömteli, hogy mindkét csapatunk betalált az ellenfelek hálójába. A kettejük közötti
helyosztó mérkõzést végül az Üröm SC LA II. néven induló gárda nyerte 2:0-ra Kulcsár Zsombor találataival. A
végeredmény: 1. Esztergom SC 2. FC Budapest Sólymok 3. REAC 4. Lábatlan ESE 5. RAFC 6. Dinamo Stars
SE 7. Lurkó FC Gyál 8. Szõdi DSE 9. Üröm SC LA II. 10.
Üröm SC LA I.
1998-as korosztályunk a télen egy nagyszabású kispályás kupát nyert (Winter CUP), ott már bizonyítot-

A felnõtt csapat jelenleg
az elsõ helyen áll!
A Május 1 felnõtt labdarúgó kispályás torna,
április 30-án szombaton 9:00-kor kerül megrendezésre a mûfüves focipályán!
Nevezni lehet telefonon: 06 20 20 87 782
vagy a helyszínen 8:30-ig!
Nevezési díj: 5 000 Ft/ csapat

ÜRÖM SC
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ták a srácok,
hogy mennyire
ügyesek.
Most csapatunkat
kettészedve,
két egyenlõ
képességû
ürömi csapattal indultunk el
és ezt az eredmények is bizonyították. A Winter CUPon legyõzött, ezt a tornát végül megnyerõ Esztergom SC
csapata ellen egyik gárdánk 3:1-es vereséget szenvedett, a másik pedig 0:0-ra végzett. A nagyobbakkal is kiálló Nagykovácsi ellen mindkét együttesünk kikapott (1:2,
0:3) és miután a Gyált mindkét ürömi alakulat legyõzte
(3:1, 4:1) és egymás elleni mérkõzésük eredménye 1:1
lett, a kettejük közötti bronzért folytatott küzdelmet az
döntötte el, hogy a kék mezben pályára lépõ gárda pontot szerzett az ESC ellen. A végeredmény: 1. Esztergom
SC 10p. 2. Nagykovácsi USE 9p. 3. Üröm SC LA Kék 5p.
4. Üröm SC LA Zöld 4p. 5. Lurkó FC Gyál 0p.
Továbbra is várjuk a focizni szeretõ, 2006-1998 között
született gyermekek jelentkezését az Üröm SC Labdarúgó Akadémiába!
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Ürömi Tükör
Önkormányzat

A Képviselõ-testület
2011. március 31-i ülésén hozott
döntéseinek összefoglalója
• Zárt ülés keretében döntöttek a képviselõk népi ül-

nak végrehajtására elõkészített intézkedési tervrõl.

nök jelölésérõl a Pest Megyei Bíróságra, valamint

Megállapították a képviselõk, hogy a település 2011.

a 13. éves ürömi leánygyermekek HPV vírus elleni

évi költségvetése már e program célkitûzéseinek fi-

védõoltás költségeinek átvállalásáról.

gyelembe vételével került megalkotásra.

• Rendeletben fogadták el a képviselõk a 2010. évi

• Jóváhagyta a testület a Gamma Kommunikáci-

gazdálkodásról szóló beszámolót (zárszámadás).

ós Kft és az önkormányzat között az „Ürömi Tükör”

• Ugyancsak rendeletben döntöttek a képviselõk a

szerkesztésére, nyomdai elõállítására megkötött

2010. évi pénzmaradvány és az önkormányzat va-

szerzõdés határidejének meghosszabbítását.
• Elutasító döntés született önkormányzati terüle-

gyoni helyzetét bemutató beszámolóról.
• Új rendeletet alkotott a Képviselõ-testület az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról

ten magánút kialakítása tárgyában benyújtott kérelemben.
• Döntöttek a képviselõk arról is, hogy a volt úgyneve-

(SzMSz).
• Módosította a testület a mûvészeti iskolában

zett 33-as tábla szabályozási tervét módosítják, feloldva azt a szigorú szabályozást, hogy az épülete-

fizetendõ térítési díjak mértékét.
• A vagyonrendelet aktualizálásra is sor került, a 2010.
évi önkormányzati vagyon alakulásnak megfelelõen.
• Pilisborosjenõ önkormányzatának kezdeményezé-

ken csak piros cserép helyezhetõ el.
• Elutasító határozatot hoztak magánszemély által
kezdeményezett belterületbe vonási kérelemben.

sére döntött a testület a nappali ellátás, a szociális

• Egyéni kérelemben döntöttek, mely egy szociá-

étkeztetés, valamint a házi segítségnyújtás igénybe-

lisan rászoruló család életveszélyessé vált tám-

vételére vonatkozó társulási megállapodás jóváha-

falának helyreállítási költségeihez való pénzbeli

gyásáról.

hozzájárulás.

• Határozattal fogadták el a képviselõk a 2010. évi

• Döntött a testület a 2011. évi útfelújítási és kátyúzá-

belsõ ellenõrzés megállapításairól szóló jelentést. El-

si munkákra benyújtott árajánlatokban, a nyertes pá-

marasztalásra okot adó hiányosságot a belsõ ellenõr

lyázó kiválasztásában.
• Döntés született a 2011. évi tavaszi parkgondozási

nem tárt fel.
• Jóváhagyásra került a Képviselõ-testület 2011. évi

munkákra beadott árajánlatokban, a nyertes vállalkozó kiválasztásában.

közbeszerzési terve.
• A testület tárgyalta és elfogadta a lejárt határidejû
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.

Üröm, 2011. április hó

• Döntöttek a képviselõk az önkormányzat 4 évre szó-

Dr. Balogh Szilvia

ló gazdasági programjáról (ciklusprogram) és az an-

jegyzõ
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Ürömi Tükör
tájékoztató

Áprilistól a UPC veszi át a kábeles
szolgáltatásokat a FiberNettõl
A FiberNet tulajdonosváltása és kábelhálózatainak értékesítése nyomán a kábeltelevíziós,
internet- és telefon-szolgáltatásokat áprilistól
az ország elsõ számú kábelszolgáltatója, a UPC
Magyarország Kft. veszi át Ürömben. A szükséges mûszaki fejlesztést követõen a UPC saját, országszerte ismert szolgáltatásait indítja majd el.
Az eddigi elõfizetõi szerzõdések továbbra is érvényesek lesznek, a szolgáltatás pedig mindenki
számára folyamatos marad. Változatlan díjakért
ezentúl magasabb színvonalú, jobb minõségû
szolgáltatásokat vehetnek igénybe, illetve újabb
szolgáltatások elõfizetésével jelentõs kedvezményekhez is juthatnak az ügyfelek.

így a havidíj a mostaninál akár alacsonyabb, a szolgáltatás pedig lényegesen több és jobb lehet.
A hagyományos analóg kábeltévé szolgáltatás az
eddig megszokott csatornakínálattal szinte változatlanul
áll majd rendelkezésre a továbbiakban is – az esetlegesen bekövetkezõ változásokról minden elõfizetõt értesít
az új szolgáltató. A mûszaki fejlesztéseket követõen viszont április 12-tõl rendelkezésre áll majd a tévéadások
megállítását, visszatekerését és felvételét is lehetõvé
tevõ digitális videorögzítõ funkció és a több száz filmet
kínáló videotár; május közepétõl pedig elérhetõ lesz az
akár 120 megabites letöltési sebességet nyújtó villámgyors Fiber Power internet is.

A Gazdasági Versenyhivatal által a közelmúltban jóváhagyott szolgáltató-váltás következtében a jelenle-

A UPC megbízható, színvonalas digitális szolgál-

gi FiberNet elõfizetõk április 1-jétõl automatikusan a

tatásainak igénybe vételéhez szükséges lesz majd

UPC ügyfeleivé válnak. Ehhez az elõfizetõknek sem-

díjmentesen lecserélni az eddig használt régi beltéri

mit nem kell tenniük, mivel az általuk korábban meg-

egységeket, set-top-boxokat, internet- és telefonmo-

kötött szolgáltatási szerzõdések továbbra is érvénye-

demeket a UPC által biztosított új berendezésekre. A

sek lesznek, így az elõfizetõi jogviszonyuk és a szol-

UPC ezeket a készülékeket postai úton juttatja majd

gáltatásuk folyamatos marad. Amennyiben számláju-

el mindenkihez és minden segítséget megad a be-

kat bankon keresztül, a FiberNet részére adott csoportos beszedési megbízással egyenlítik ki, az új
szolgáltatóra való átállítás automatikusan megtörténik. Azt tehát senkinek sem szükséges külön jeleznie, ha a UPC szolgáltatásait igénybe szeretné ven-

üzemelésükhöz. A szolgáltató-váltással összefüggõ
kérdésekrõl a www.upc.hu/fibernet weboldalon tájékozódhatnak az érdeklõdõk, de természetesen minden érintett elõfizetõ hamarosan személyre szóló le-

ni a továbbiakban. Az eddig fizetett díjért magasabb

vélben kap majd részletes tájékoztatást. Az elõfizetõi

színvonalú, jobb minõségû szolgáltatásokat vehet-

ügyeket április 1-jéig még a FiberNet intézi a 1280-as

nek majd igénybe, újabb szolgáltatások megrendelé-

számon, áprilistól kezdõdõen pedig már a UPC-hez

sével pedig jelentõs kedvezményekhez is juthatnak,

fordulhatnak az elõfizetõk, a 1221-es telefonon.
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Ürömi Tükör
RENDELETEK
Üröm Község Önkormányzat Képviselõtestüle
tének 4/2011 (II. 24.) Kt. számú rendelete a 7/2010.
(III. 29.), a 10/2010. (VI.25.) és a 13/2010. (IX. 17.)
Kt. számú rendeletekkel módosított 1/2010. (II.
15.) Kt. számú rendelet módosítására a település
2010. évi költségvetésérõl a 2010-2011-2012. évi
gördülõtervérõl
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-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:

d.)
Végleges
pénzeszköz
átadás
módosított
fõösszegét 31 290 000 Ft-ban, (azaz harmincegymilliókettõszázkilencvenezer forintban)
e.) Szociálpolitikai ellátások fõösszegét 58 273 000 Ftban, (azaz ötvennyolcmillió-kettõszázhetvenháromezer forintban)
f.) Felújítási kiadásainak módosított fõösszegét 101
150 000 Ft-ban, (azaz százegymillió-százötvenezer forintban)
g.) Felhalmozás kiadásainak módosított fõösszegét
536 961 000 Ft-ban, (azaz ötszázharminchatezer-kilencszázhatvanegyezer Ft-ban)
h.) Hosszúlejáratú hitelek visszafizetésének módosított fõösszegét 5 228 000 Ft-ban, (azaz ötmillió-kétszázhuszonnyolcezer forintban) állapítja meg.”

„Az Ör 1. §-a helyébe az alábbi 1. § lép:
Az Ör 3. §-a helyébe az alábbi 3. § lép:

1. §
1. ) A képviselõ-testület a 2010. évi költségvetés módosított bevétel fõösszegét 1 636 150 000 Ft-ban, (azaz egymilliárd hatszázharminchatmillió-százötven forintban) állapítja meg az 1.számú mellékletben részletezett források szerint:
2.) A jelen rendelet 1.§ /1/ bekezdésében megállapított
módosított bevételi fõösszegen belül:
a.) Intézményi mûködési bevételeit 123 605 Ft-ban,
(azaz százhuszonhárommilió-hatszázöt forintban)
b.) Az önkormányzat sajátos mûködési bevételeit 406
913 000 Ft-ban, (azaz négyszázhatmillió-kilencszáztizenháromezer forintban)
c.) Felhalmozási és tõkejellegû bevételeit 110 000 000
Ft-ban, (azaz száztízmillió forintban)
d.) Támogatások, átvett pénzeszközök, kölcsönök vis�szatérülése módosított fõösszegét 472 252 000 Ft-ban,
(azaz négyszázhetvenkettõmillió-kettõszázötvenkettõ forintban)
e.) Pénzforgalom nélküli bevételeit 523 380 000 Ft-ban,
(azaz ötszázhuszonhárommillió-háromszáznyolcvanezer forintban) állapítja meg.”

2. §
1.) A képviselõ-testület a 2010. évi költségvetés módosított kiadási fõösszegét 1 636 150 Ft-ban, (azaz egymilliárd
hatszázharminchatmillió százötven forintban) állapítja meg a
2.számú mellékletben részletezettek szerint:
2.) A jelen rendelet 2.§./1/ bekezdésében megállapított kiadási fõösszegen belül:
a.) Személyi juttatások módosított fõösszegét 382
476 000 Ft-ban, (azaz háromszáznyolcvankettõmilliónégyszázhetvenhatezer forintban)
b.) Munkaadókat terhelõ járulékok módosított
fõösszegét 104 059 000 Ft-ban, (azaz száznégymillió-ötvenkilencezer forintban)
c.) Dologi és egyéb folyó kiadások módosított fõösszegét
227 667 000 Ft-ban, (azaz kettõszázhuszonhétmillióhatszázhatvanhétezer forintban)

UT_1104_21-28_FF.indd 24

1.) A képviselõ-testület a 2010. évi költségvetési általános tartalék módosított összegét 30 609 000 Ft-ban, (azaz
harmincmillió-hatszázkilencezer forintban) állapítja meg.
2.) A 2010. évi céltartalék módosított összegét 158 437
000 Ft-ban, (azaz százötvennyolcmillió-négyszázharminchétezer forintban) állapítja meg.
4. §
Az Ör. egyéb rendelkezései nem változnak.
5. §
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetésérõl az önkormányzat jegyzõje gondoskodik.
Üröm, 2011. február 23.
Laboda Gábor
polgármester

„Az Ör 2. §-a helyébe az alábbi 2. § lép:
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3. §

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve:
Üröm, 2011. február hó 24. nap
Dr. Balogh Szilvia
jegyzô
Üröm Község Önkormányzat Képviselõtestüle
tének 6/2011 (II. 24.) Kt. számú rendelete a Róka
hegy 2. terület Helyi Építési Szabályzatáról szóló
5/2005 (III. 22.) Kt. számú rendelet módosítására
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az 1990.
évi LXV törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az épített
környezet alakításáról és védelmérõl szóló módosított 1997.
évi LXXVIII törvény 7. §-ának (3) bekezdés c.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Helyi Építési Szabályzatról szóló
rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
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RENDELETEK
Üröm

1. §
1.) Az 5/2005 (III. 22.) Kt. számú rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1.) A településkép és tájkép védelme érdekében a területen épület beépített alapterületének legalább 65%-án csak
magastetõ létesíthetõ, 30-45 fok közötti hajlásszöggel.

Község

Önkormányzat

Képviselõtestüle

tének 8/2011 (II. 24.) Kt. számú rendelete Üröm
Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2005
(VII. 25.), 31/2005 (XI. 30.) 4/2006 (III. 02.) 27/2007
(XII. 20.) 21/2008 (XI. 27.) 9/2010 (III. 29.) számú
rendeletekkel módosított 10/2005 (VI. 06.) számú
rendelet módosítására (HÉSZ)

2. §
1.) Az Ör egyéb rendelkezési nem változnak.

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az 1990.

2.) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

évi LXV törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az épített
környezet alakításáról és védelmérõl szóló módosított 1997.

3.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

évi LXXVIII. törvény 7. §-ának (3) bekezdése c.) pontjában

Üröm, 2011. február 23.

biztosított jogkörében eljárva Üröm Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

Laboda Gábor
polgármester

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve:
Üröm, 2011. február hó 24. nap

1. §
1.) A 10/2005 (VI. 06.) Kt. számú rendelet 7. § (34) bekezdése helyére a következõ rendelkezés lép:

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô
Üröm
Község
Önkormányzat
Képviselõtestületének 7/2011.(II. 24.) számú önkormányzati
rendelete a 16/2007.(IX.24.) önkormányzati rende
let módosítására a helyi közutak kezelésének sza
bályairól.
Üröm Község Önkormányzat képviselõ-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi XLV.Tv. (Ötv.)
16.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a tulajdonában levõ önkormányzati utak kezelésének szabályairól
alkotott 16/2007.(IX. 24.) számú önkormányzati rendeletét az
alábbiak szerint módosítja:

„34.) Lf-1, Lf-2, Lf-3, Lf-4, Lf-5 építési övezetek területén az elhelyezésre kerülõ épületeket magastetõs kialakítással kell megvalósítani. A tetõ dõlésszöge 35-45 fok között lehet. A beépített alapterület 20 %-án más tetõalakíalakítás
(tetõterasz, alacsonyhajlású tetõ) létesíthetõ. Amennyiben a
beépített területen az eredeti vagy a csatlakozó terep lejtése
legalább 15% és tetõterasz épül, magastetõ csak a legfelsõ
szinten építendõ. Meglévõ manzárdtetõs beépítés felújítható,
bõvíthetõ, fenntartható újjáépítés esetében is.

1. §

2. §

Az Ör. 11. §-a helyesen:
„Szabálysértést követ el, és 30.000.-Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható, aki az önkormányzati rendelet 4.§.(3) bekezdése 4/A.§.(1)(2) bekezdése, 5.§ 6.§. (1) bekezdése, valamint
a 7.§.(1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megszegi.”
2. §
(1) Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései nem
változnak.
(2) A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(3) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Üröm, 2011. február 23.
Laboda Gábor
polgármester
Kihirdetve és kifüggesztve:
Üröm, 2011. február hó 24. nap
Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

1.) AZ Ör egyéb rendelkezései nem változnak.
2.) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
3.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Üröm, 2011. február 23.
Laboda Gábor

Dr. Balogh Szilvia

polgármester

jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve:
Üröm, 2011. február hó 24. nap
Dr. Balogh Szilvia
jegyzô
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FELNÔTTRENDELÉS
ÜRÖM, ORVOSI RENDELÔ,
Doktor u. 21. Tel.: 350-224
Dr. Fehér Eszter
Hétfô:
Kedd:
Szerda:
Csüt.:
Péntek:

Dr. Horti Szilvia

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

Dr. Gelencsér Tamás

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

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

Fekvô beteghez házhoz hívás
hétköznaponként reggel 8-9 között.
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közérdekű telefonszámok
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
Magyar Kémény Kft.
1126 Bp. Böszörményi út 24/b
06 1 766-5850
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 H. KÖKH: 1010 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
06-26-898-091
Általános Iskola
06-26-350-165, 350-158
Könyvtár
06-30-458-7615
Óvoda
06-26-350-185
Bölcsôde
06-26-898-089
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
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
Rendõrség – Ürömi körzeti megbízott
06 20 489 67 12
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.
Központi telefon:
06-26-350-054, 06-26-550-096, 06-26-550-093
Fax: 06-26-350-187

Gyermekrendelés:

Dr. Kerekes Ildikó
Hétfô:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

Dr. Gaál Gabriella

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
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

Sürgõsségi 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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Ürömi Tükör
közösségi ház

Bon Bon Matiné Ürömön idén utoljára!
Az ötlet évtizedekkel ezelõtt született, a megvalósításra 1998-ban került sor a budapesti IBSSzínpadon, ahol azóta több, mint 500 elõadást
láthatott a közönség. A legjobb énekesek, szóló hangszeresek, kamaraegyüttesek, zenekarok és
táncmûvészek léptek fel ezeken az elõadásokon,
ahol a gyerekek tízezrei tapsolhattak nekik…
Mi is a célja a Bonbon Matinéknak?
Nos, hogy elsajátítsuk a színházba- és koncertterembe járás legelemibb szabályait. Játsszunk és tanuljunk, miközben kitûnõ elõadók segítenek bennünket abban, hogy bejussunk a hangszerek- és a zene csodálatos birodalmába, megismerjük a legnagyobb zeneszerzõket, leghíresebb
mûveiket! A tubáról kiderülhet, hogy nem nagytrombita, a
bõgõrõl az, hogy inkább kacagni tud, mint sírni, a hárfa nem
virágzik tavasszal, az ütõhangszeresek, pedig nagyon békés emberek! Ráadásul a sok „tudomány” mellé még ajándék is kerül annak a gyereknek, aki ügyesen válaszol a kérdésekre, aki nem, annak pedig bátorításként.

Ebben a sok gyerek számára ismeretlen világba
Lukácsházi Gyõzõ tubamûvész, a Magyar Rádió zenei
szerkesztõje, a Bon Bon Matiné szülõatyja kalauzolja a
nézõközönséget.
A tavalyi és idei elõadássorozatnak nagy sikere volt Ürömön is, az óvodáskorú gyerekekkel rendre megtelt a
nézõtér, akik vidám nevetéssel, tapssal és aktív részvétellel adtak számot tetszésükrõl.
A Bon Bon Martiné következõ, és egyben az idei utolsó elõadása április 28.-án kerül megrendezésre a Járdányi Vonósötös elõadásában „Évszázadok vonós slágerei” címmel, a Közösségi Házban.
Szeretettel várjuk, a zenére fogékony apróságokat (és
természetesen a velük érkezõ felnõtteket is, hiszen számukra is felejthetetlen élmény lesz)!
Jegyár: 800Ft/fõ elõadásonként.

Ürömön is Zumba o”rület!!!
2011.03.30.-án mutatkozott be Közösségi Házunkban, egy ingyenes bemutató óra keretében
a legújabb zenés- táncos edzésforma, nagy érdeklôdést kiváltva. Szórakozás és edzés egy
egyedülálló edzésprogrammal, mely ötvözi a cardio-, feszesítô-, a fogyasztóedzés valamint a
tánc elemeit. Felhôtlen kikapcsolódást ígér a vérpezsdítô zenére való táncos fitness edzés!
Tánctudásra nincs szükség!
A foglalkozások rendszeresen szerdánként 9.30-kor kezdôdnek, jelentkezni lehet F. Katalinnál a +36/20/3175897-es telefonszámon, de bejelentkezés nélkül is szeretettel várunk minden mozogni, táncolni vágyót.

Tájékoztató
Május 6-án 10 órakor
Anyák-napi ünnepség az ÖNO-ban.
Szemerei Magdi
ÖNO vezetõje
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Az elsõ nap az iskolában
Csodálatos pedagógusok és barátságos légkör fogadott. Tucatnyi szempár meredt rám. Az ismert és ismeretlen
Ahogy teltek a hetek, hónapok, egyre inkább éreztem, hogy arcok tömege sokasodott elõttem. Rémült voltam, de
amint elvégzem a fõiskolát, ebben a közösségben szeret- összeszedtem bátorságomat, és elmosolyodtam. Nénék dolgozni. Ezt el is mondtam az akkori igazgatónõnek, hányan bátorítóan visszamosolyogtak rám. A várakoaki azt válaszolta, hogy nincs esélyem, mert minden ál- zó tekintetek és mosolyok láttán tudtam, hogy beszéllást betöltöttek, és senki sem készül más munkahelyre a nem kell.
– Szervusztok – mondtam, majd bemutatkoztam a
következõ másfél évben. Szomorúan vettem tudomásul, és
folytattam tanulmányaimat és a szakmai gyakorlatot. Már a velem szemben álló gyerekcsapatnak.
– Nagyon örülök, hogy mindannyian eljöttetek ma.
félévi vizsgáimra készültem, amikor váratlanul felhívtak teSzavaim gyöngén és
lefonon az iskolából. Azt kérAhogy teltek a hetek, hónapok, egyre inkább érez- erõtlenül csengtek. Nyisd
dezték, hogy azonnal munkába tudnék-e állni. Hirtelen azt tem, hogy amint elvégzem a fõiskolát, ebben a kö- ki a szád, gondoltam.
– A mai nagyon különlesem tudtam, mitévõ legyek. zösségben szeretnék dolgozni. Ezt el is mondtam
ges és izgalmas nap… az
Meg is kérdeztem, hogy oldhatnám meg a fõiskolából az akkori igazgatónõnek, aki azt válaszolta, hogy elsõ osztály elsõ napja.
Ekkor több gyerek kihátralévõ másfél évemet, de nincs esélyem, mert minden állást betöltöttek.
húzta magát, mintha hirmegnyugtattak, hogy munka
mellett is elvégezhetem. Nem kellett sokáig gondolkodnom, telen rádöbbent volna jelenléte fontosságára. A
köszönettel elfogadtam a lehetõséget, amivel álmom hirte- következõ néhány mondatomat a terem hátuljában
len valóra vált. Az elsõ napomra eljött a kolléganõm, akit he- sorakozó szülõknek szántam. A fõiskolai tanítóképlyettesítenem kellett. Bemutatta a gyerekeket, ellátott jó ta- zés során semmi nem készített fel az összefont kanácsokkal. Együtt vezettük végig a tanórákat, a szünetek- rokra, a bátorító, nyílt tekintetekre vagy a gyanakvóben játszottunk, majd ebéd elõtt elbúcsúztunk. Olyan volt an összeszûkült tekintetekre. Fiatal voltam, de még fiez a nap, mintha a szakmai gyakorlatot folytattam volna. atalabbnak látszottam. Remegõ hangom és fiatal moCsak másnap tudatosult bennem, hogy ettõl kezdve min- dorosságom elárult. Nem csoda, hogy a szülõk csöpdent egyedül kell csinálnom.
pet sem lelkesedtek.
(Budapest, 1979. január)
(Üröm, 2000. szeptembere)
4. a
osztály
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4. b
osztály

Így emlékszünk vissza mindketten életünk pályakezdõ szakaszára. Azóta eltelt néhány év, és immáron harmadszor,
megismétlõdni látszik a közös munka.
8 évvel ezelõtt még külön utakon járva tanítottunk, de
kezdettõl fogva igyekeztünk összehangolni a munkánkat. A két osztályból egy napközis csoport alakult, így
természetes volt, hogy a tanórákon kívüli programjaink nagy részét közösen szerveztük. Az osztályok között soha nem volt nagyobb konfliktus, mint ami osztályon belül elõfordult. Azt azonban eldöntöttük, hogy
egy évfolyamot csak akkor tudunk még jobban egységként kezelni, ha egyforma tankönyveket választunk.
Nem volt nehéz megegyeznünk abban, hogy ez melyik legyen.
Jelenlegi osztályaink különleges helyzetben vannak. Ôk az elsõ olyan évfolyam, akiket majdnem teljes
létszámban felmértünk az állapot- és mozgásvizsgáló
teszttel. Elsõ osztálytól kezdve heti két órában a testnevelés órák keretén belül fejlesztettük õket az idõközben
elsajátított csoportos szenzomotoros tréning megfelelõ
elemeivel. Ennek jótékony hatását nemcsak mozgásukon észleljük, hanem szellemi teljesítményükön is. Iskolánk legnagyobb létszámú évfolyamát három osztállyal
indítottuk, de két osztállyal zárjuk. Az összevonás nem
okozott gondot, hiszen addig már sok közös progra-
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munk volt, az elejétõl kezdve összehangolt munkát végeztünk. Az elsõ két évben a hangsúlyt az alapok elsajátítására fektettük, míg a harmadik-negyedik éveket a
tehetségek fejlesztésére és a felzárkóztatásra fordítottuk. Felkészítettük õket különbözõ versenyekre, felvételi vizsgára, és nem feledkeztünk meg arról sem, hogy
év végén részt veszünk az országos kompetenciamérésen. Hátra van még néhány kellemes program is: a családi nap, osztálykirándulás.
Egyetlen osztálytól sem könnyû elbúcsúzni, mert
az együtt töltött évek szinte családdá kovácsoltak ös�sze bennünket. Mi most mindketten két osztálytól búcsúzunk, hiszen elõzõ osztályainkból alakult a mostani nyolcadik osztály. Jelenlegi osztályaink pedig jövõre
a felsõtagozatot erõsítik majd. Bármennyire is fáj a búcsú, ahogy a jó szülõ is elengedi felnõtt gyermekét, mi
is elengedjük õket felnõtté válásuk útján. Ezúton is kívánunk Nekik nagyon sok sikert és örömet!
Szeptembertõl újra pályakezdõnek érezhetjük magunkat, ha nem is a szó szoros értelmében, de az újonnan alakuló közösségben mi is újak leszünk. Igyekezni fogunk megszolgálni azt a bizalmat, melyet a szülõk
részérõl kaptunk, hiszen jövõre újra ez az évfolyam lesz
a legnépesebb iskolánkban.
Üdvözlettel: Hegyi Judit és Kiss Tibor
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Tanulóink az országos német
szavaló- és prózaversenyen!
Munkaközösségünk évente megrendezi a házi
német szavaló- és énekversenyt iskolánkban.
Idén erre február 23-án került sor. A verseny nagyon népszerû a diákok között, most is rengeteg
színvonalas produkcióval készültek. A zsûrinek
nagyon nehéz volt döntést hozni, és kiválasztani azokat a gyerekeket, akik iskolánkat a március 3-án megrendezett, területi szavalóversenyen képviselték Pilisszentivánon.

Itt minden
versenyzõnk:

kategóriában

indult

1. kategóriában (1-2. évfolyam):
Pesti Patrik
2. kategóriában (3-4. évfolyam):
Veress Luca, Lajer Máté
3. kategóriában (5-6. évfolyam):
Horváth Kincsõ, Kotroczó
Gyula, Pór Dávid, Balla Ádám
4. kategóriában (7-8.
lyam): Bak Martina

évfo-
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Sikeresen zártuk a napot:
Pesti Patrik elsõ, Lajer Máté második, Kotroczó Gyula
második és Balla Ádám az elsõ díjat hozták el saját kategóriájukban; s egyben mind a négyen továbbjutottak a
megyei fordulóra.
Április 8-án Szigetszentmártonba utaztunk a megyei versenyre, ahol Pesti Patrik és Kotroczó Gyula a
megtisztelõ második helyen végzett, s ezzel továbbjutottak az országos megmérettetésre. Gratulálunk nekik és
felkészítõiknek!
Felkészítõ tanáraik: Lernyeiné Schäffer Mária,
Pestiné Hégely Ágnes, Illésné Tóth Erika, Schneider
Szilvia és Horváth Ildikó a német munkaközösség
tagjai.
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A továbbiakban sok sikert,
szurkolunk Nektek!
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március 15.
Az emlékmûsort a
Mûvészeti Iskola
drámapedagógiai szak
felsõ tagozatosai adták elõ

Ünnepi megemlékezés
1848. március 15-érõl
Ünnepi beszédet Badacsonyi László alpolgármester
mondott, amelyet idézünk:

Badacsonyi László
alpolgármester
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„163 éve, 1848 tavaszán egész Európát megrázta egy forradalmi hullám. Európa népei forrongtak, de csak ebben az
országban bizonyult tartósnak ez a tendencia. 1848 márciusában talált magára a nemzet és 1848 tavaszán forrott
egybe újra az az akarat, amely kinyilvánította a nagyhatalmaktól való elszakadást és választotta az önálló nemzetállamhoz vezetô utat. És amikor ebben meg akarták akadályozni, akkor képes volt fegyvert ragadni és megvédeni azokat a reformokat, amelyeket az elsô önálló kormány
hozott. Elôször dobbant egyszerre a szíve a magyaroknak, sváboknak, rácoknak és az itt élô nemzetiségeknek,
hogy tegyenek valamit és tevékenyen részt vegyenek egy
önálló Magyarországért folyó harcban. A világosi fegyverletétellel elillanni tûnt ez az álom, de a szívek mélyén megmaradt és generációkon keresztül elmondták ennek a forradalomnak a történetét és bármerre fordult is a világ kereke, az új generációknak mindig is ott volt a fejében az a
példa, amelyet a márciusi ifjak és a mögöttük felsorakozó
magyar honvédek állítottak fel.
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március 15.
Amerikáról azt mondják, hogy a népek olvasztó tégelye. De ez a kifejezés igaz volt és a mai
napig igaz Magyarországra is. A borospincémben vagy egy bálványsajtó, köznyelven mondva prés. Erre a présre rá van vésve a készíttetô
neve és az évszám is. Ez az évszám 1855. E felett az évszám felett egy Kossuth címer is van.
Ez a prés a Bach korszak közepén épült és a
gazdája Georg Klupp. Talán a történelmi olvasmányainkból tudjuk, hogy ebben a korszakban
ez a címer tiltott volt. De ez az ember mégis felvállalta a kockázatot, hogy valami emlékeztesse
erre a hôsies idôszakra. És most elárulok valamit: ez az ember harcolt a szabadságharcban
úgy, hogy alig vagy törve beszélte a magyart és
mégis magyarnak érezte magát. Talán ez az a
kohézió, az olvasztó tégely, amely összetartotta
ezt a nemzetet. Egy-egy ilyen ünnep, amely csak
rólunk szól, azokról az emberekrôl, akik itt születtek, itt dolgoztak és képesek áldozatokat hozni nap mint nap ezért a földért, amelyet úgy hívnak, hogy Magyarország.”

Sásdi Ernõ költõ
saját verssel készült
az ünnepségre

Az Önkormányzat és a képviselô-testület nevében
Vidákovits Tibor alpolgármester helyezett el koszorút
Kossuth Lajos emléktáblánál
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„Mi van?”

döbbenteni, elgondolkodtatni és cselekvésre késztetni a diákokat. A produkció érdekessége, hogy történetét a társulat színészei és a diákközönség együtt alakítják, és beszélik
meg. A foglalkozáson résztvevõ gyerekek szabadon nyilváníthatják ki véleményüket, és ütköztethetik az elõadás során
vázolt nézõpontokat.

Környezetvédelemrõl fiataloknak,
színházi eszközökkel

A társulat
A Kacskaringók virtustársulat 2002-ben jött létre az ország
legaktívabb drámapedagógusaiból. Tagjai gyermek- és diákszínjátszással, színházzal foglalkozó, országosan elismert szakemberek. Céljuk, hogy értõ és érzõ, egyénileg
és társadalmilag is felelõs fiatalokat neveljenek, illetve, hogy
a színházi nevelés módszerét minél több formában, minél
Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. a szelektív hulladékgyûjtés több fiatalhoz, pedagógushoz és színházi szakemberhez jutországos szintû koordinációjáért felel. A hulladékhaszno- tassák el az országban.
A darab létrehozásában öt, a játékban négy társulasítás megszervezése mellett kiemelt feladata a szelektív
hulladékgyûjtés elterjesztése, oktatása a lehetõ legszélesebb ti tag vesz részt: Hajós Zsuzsa – író, rendezõ; Csordás
Anett – színész-drámatakörben. A szervezet már közel egy évtizede keresi azo- Üröm, 2011. március 22. – Interaktív környezet- nár; Urbán Zsanett – szíkat az eszközöket, amelyek védelmi drámajátékot mutatnak be ma Ürömön a nész-drámatanár; Egervári
segíthetnek közelebb hozni
Kacskaringók Virtustársulat drámapedagógusai. György – díszlettervezõ, színész-drámatanár; Nyári Ara középiskolás korosztályhoz
Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. kezdeményezé- nold – projektvezetõ, színésza környezetvédelemmel és a
szelektív hulladékgyûjtéssel sére színre vitt darab nézõi és közremûködõi a drámatanár. A darab valódi fõszereplõi azonban mégkapcsolatos kérdéseket. Az József Nádor Általános Iskola tanulói.
is maguk a diákok. A kétórás
ÖKO-Pannon 2008-ban új
programmal bõvítette kommunikációs eszköztárát, és orszá- foglalkozáson minden alkalommal legfeljebb negyvenen
gos turnéra indította „Mi van?” címû interaktív drámape- vesznek részt, tanáraik csak megfigyelõként vannak jelen.
A darabról készített rövid filmes ajánlót a www.
dagógiai foglalkozását. A társulat azóta több mint 150 alkalommal lépett fel a darabbal különbözõ fõvárosi és vidéki is- okopannon.hu/mivan linkre kattintva lehet megtekinteni.
kolákban, ma Ürömön viszik színre az elõadást.
Fõszerepben a közönség
A tizenévesek környezeti szemléletformálása különösen fontos az ÖKO-Pannon számára, hiszen a diákok többsége néhány éven belül önálló életet kezd. A szervezet azt szeretné
elérni, hogy a szelektív hulladékgyûjtés gyakorlata felnõtt korukban is a mindennapjaik része legyen. A színdarab azonban nem csak a hulladék kezelésének vetületeit tárja fel, hanem átfogóbb környezeti problémákra is fényt derít.
A környezetvédelmi drámajáték egy olyan tizenéves
kamasz szemszögébõl láttatja a világot, aki feltûnõ érzékenységet, nyitottságot mutat a környezeti kérdések
iránt. A történet további szereplõi a globális problémákkal
nem sokat törõdõ családtagok és a környezetrombolást
megtestesítõ „sárkány”. A cselekmény a felnõtté válás során elõkerülõ mikrokörnyezeti és individuális problémákat
ötvözi a globálisakkal, melyek kapcsán a felelõsségvállalás
kérdése kerül központba.
A színdarab megkísérli áttörni a generációs önvédelem
falait: szándéka nem csak futólag megszólítani, hanem meg-
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Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.-rõl
Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. a csomagolási hulladék újrahasznosítását koordináló szervezet, amely a szelektív hulladékgyûjtés
mûködési többletköltségének egy részét fedezi azokban a városokban, ahol szerzõdést kötnek a nonprofit kft.-vel a hulladékká
vált csomagolás gyûjtésére, illetve az annak sikerességét támogató kommunikációs és oktatóprogram közös megvalósítására.
A nonprofit kft. koordináló szervezetként hangolja össze a rendszerbe bekapcsolt városok, a helyi közszolgáltatók, valamint más
hulladékgyûjtõk és -hasznosítók tevékenységeit, és koordinálja
az anyagok áramlását a kibocsátástól a gyûjtésen át egészen a
hasznosításig. Az ÖKO-Pannon Nonprofit Kft. ezen túlmenõen a
szelektív hulladékgyûjtésben résztvevõ városok felnõtt és gyermek lakosságának rendszeres tájékoztatásával és folyamatos
oktatásával segíti a már kiépített szelektív gyûjtõ rendszerek hatékony használatát annak érdekében, hogy a visszagyûjtött hasznosítható anyagok mennyisége növekedjék, a hulladéklerakók és
így a környezet terhelése pedig jelentõsen csökkenjen.
Pribelszki Edina – ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.
Kiss Huba – Noguchi Porter Novelli
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Ürömi Tükör
iskola

Sikeres Jótékonysági Bál
az iskolában!

Farsangi idõszakban évrõl évre vidám rendezvények
színesítik az iskola életét. A gyerekek maszkabálja nagyon jól sikerült, de nemcsak a diákok töltik ebben az idõszakban szívesen szórakozással az idõt, a
felnõttekben épp olyan természetes az igény, hogy kulturált körülmények között tudjanak kikapcsolódni.
Az iskola Jótékonysági Bálja kiváló alkalom a gondtalan szórakozásra, ami az idén sem volt másképpen.
Már csütörtök este lázas készülõdés folyt a tornateremben, szorgos kezek díszítették a falakat és a mennyezetet.
A csodálatos lufikompozíciók vidámságot varázsoltak a szomorkás, szürke téli estére.
A Szülõi Munkaközösség tagjai, de sok lelkes anyuka,
sõt apuka is együtt változtatták ünnepivé a termet, készítették a finomságokat a bálra, pakoltak, cipeltek, jöttek-mentek,
sürgölõdtek.
A Jótékonysági Bál nem újdonsült kezdeményezés az
iskolában, de elmondhatjuk, hogy minden évben színvonalas szórakozási lehetõség mindenki számára, miközben igen
nagy segítség is az iskolának.
Neve is mutatja, hogy jótékonykodni gyûltek össze a
felnõttek, s teszik ezt egyre többen minden év februárjában.
Az idén 700 ezer Ft gyûlt össze a bál bevételeként, amit
az iskola alapítványában összegyûlt összegekkel együtt az
udvar felújítására, korszerû udvari játékok vásárlására szeretnénk fordítani.

Az épületbe belépve minden idelátogató elismeri, ilyen jó
körülményekkel nem minden iskola büszkélkedhet, de az udvar még hagy kívánnivalót maga után.
Szeretnénk, ha a tanulók egy olyan európai színvonalú
játszóteret vehetnének hamarosan birtokukba, ami segíti a
szabadidõ kellemes eltöltését. Ennek nemcsak a kicsik, de a
nagyobbak is biztosan örülnének.
Ez a terv nem valósulhatna meg az önkéntes segítõk áldozatos munkája nélkül, amelyet ezúton köszönünk!
A bálon résztvevõ adakozó családtagok és résztvevõk
forintjai, az alapítványba befizetett kisebb-nagyobb adományok, a felajánlott adó 1%-ok nélkül a tervek csak tervek maradnának, így viszont az álom megvalósulhat!
Reméljük, mindenki jól érezte magát, és jövõre újra találkozunk!
Nagyon köszönjük!
Az iskola diákjai és pedagógusai.
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Ürömi Tükör
hagyományőrzők

Télbúcsúztatás – tavaszköszöntés
a hagyományok jegyében
Kiszebábu, virágokkal díszített zöldág, zöldágjárás,
aranyesõ, színes szalagok
mindezek a régi télbúcsúztatótavaszköszöntõ hagyományokat juttatják eszünkbe.
Ezeket a hagyományokat
elevenítették fel az Ürömi
Hagyományõrzõ Egyesület
tagjai, egy nagyon jó hangulatú tavaszköszöntõ ünnep keretében.
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Ürömi Tükör
hagyományőrzők
Április 9-én délután, a falu fõútvonalán közös felvonulással kezdõdött az ünnepség, majd Templom téren
a kiszebábú szimbolikus elégetésével (sajnos a nagy
szél miatt biztonsági okokból a valódi tûz lángjai most
csak képzeletben csaptak fel) elbúcsúztak a téltõl, és
a virágokkal díszített zöldág kapu alatt átbújva, népdalokat énekelve üdvözölték a tavaszt a résztvevõ
gyerekek és felnõttek.
Ezután visszaérkezvén, a Közösségi Ház színpadán az hagyományõrzõk „lányai” az Ürömi Öröm
Néptáncmûhely és az Emel Tribal hastáncformáció
táncosaival, dallal, tánccal és a fonók elfelejtett világába betekintést adó elõadással szórakoztatták a
kedves vendégeket.
Aki eközben megéhezett megkóstolhatta az egyesület tagjai által készített fejedelmi házi süteményeket, aki
megszomjazott üdítõt és házi bort kortyolgathatott.

A mûsor után kezdõdött a bál, amelyen Kaiser
Zoli igazi mulatós zenével, (és a hastáncos lányok
színes ruháikban lejtett táncukkal) gondoskodtak a
jó hangulatról. Reméljük a jövõben többen érzik úgy,
hogy egy kicsit átadnák magukat az önfeledt szórakozásnak és maradnak a bálon is táncolni, beszélgetni, dalolászni.
Idén már negyedszer került megrendezésre ez
a rendezvény és szeretnénk, ha ennek a szép napnak lenne folytatása a jövõben is. Nemcsak a hagyományok felidézése miatt. Ezen a napon kicsik, nagyok kellemes, barátságos, vidám légkörben tölthették együtt az idejüket. Az a szeretetteljes készülõdés,
amely megelõzte a rendezvényt, meghozta az eredményét. Köszönjük az ürömi hagyományõrzõknek, és
várjuk õket jövõre is sok szeretettel.
Madaras Krisztina
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Ürömi Tükör
SPORT

Tavaszi
tornazápor
Ez volt annak a március 5-i rendezvénynek a neve,
melyet Tamási Marcsi szervezett, immáron második alkalommal, hogy felébresszen bennünket téli
álmunkból, és becsalogassa a tavaszt az iskola
tornatermébe.
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Ürömi Tükör
SPORT
A délelõttöt Tamási Marcsi színes SOFT BALL órája
zárta. Érdekes, szokatlan és nagyon vidám dolog ezzel a különleges labdával dolgozni. Aki még nem próbálta, sürgõsen
tegye meg!
Van még egy nagyon fontos ember, akit feltétlenül meg
kell említenünk: Sólyom Ali! Ô volt az, aki egész idõ alatt lazító hátmasszázzsal kényeztette fáradt testünket. Milliószor
pusziljuk ügyes kezeit!
Köszönjük a helyszínt és a technikát, az oktatóknak pedig
ezt a csodás élményt, amely valóban igazi tavaszt varázsolt
lelkünkbe (és nem kis izomlázat testünkbe)!
Gyöngéd szeretettel: Tornászlányok
Azok pedig, akik a jövõben is szeretnék testüket tovább szépítgetni, jöjjenek el Tamási Marcsi állandó óráira!
3 óra, 3 oktató, 3 különféle stílus. A reggelt Selmeczi Helga
nyitotta ritmusos, táncos, izmainkat cseppet sem kímélõ gyakorlataival. Nem volt könnyû lépést tartani ezzel a törékeny
lánnyal, de mi azért megpróbáltuk.
Ezt követõen Szilva „néptáncóráján” égethettük tovább a
kalóriákat. A cigány, moldvai és szatmári ritmusok nem voltak idegenek számunkra, hiszen már találkozhattunk velük a
„Nyárbúcsúztató tornaõrületen” is.
Még egy-két ilyen rendezvény, és megalakul a legújabb
nép-tánc-torna-csoport.
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SPORTKIPUFOGÓK
Tel.: 240-5603 Tel./fax: 436-0356

VIZSGÁRA
;
 - % ,ELŐKÉSZÍTÉS
| 35 :"

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

CONTO kft.

VIZSGÁ
;
-

vizsgálat, sebészeti m�tétek
Korompai
Balázs/O2 Consulting
Bt.
THULE termékek!
Rendelési id�: kedd: 14-19h,
Bp. 1039 Árpád u. 23.
csütörtök: 14-19h, szombat: 9-12h
Bp. 1039 Battyhyány u. 46. (új Szentendrei 70/948-9257
út)

-MunkaügyMunkaügy-bér-,
bér, TB-ügyintézés,
TB-ügyintézés,
könyvelés (visszamenôleg is!)
könyvelés (visszamenőleg is!)
APEH, TB elôtti képviselet
- APEH,
TB előttikezelése)
képviselet
(adóproblémák
(adóproblémák kezelése)

ÜGYVÉDI KÖZREM�KÖDÉSSEL
7524A79902(

st Népfürdô u. 19/c
Telefon:

Dr. Molnár Attila

tervezése, telepítése, karbantartása.

Kipufogódobok, rendszerek készítése, szerelése, javítása!
06-30-984-6692
INGYENES
NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL
Katalizátorok, ﬂexibilek szerelése 18 hónap garanciával

elefon:
14
, 06-1-238-0215
14, 06-1-238-0215
0/495-1170

06-26-360-919

KÖRŰ 2JKERTÉSZETI
J7524A79902(
Gyorsszerviz TELJES
Olajcsere
áltatásaink:
áltatásaink:
Bejelentkezés
06-30-964-2160 telefonon:
galapítás
- ha nálunk
ás, ha nálunk
könyveltet!
INGATLANKÖZVETÍTÉS, SZOLGÁLTATÁS
ÜGYVÉDI MUNKÁK,
HITELÜGYINTÉZÉS
06 26
350
671laborVéd�oltások,
ultrahang,
nyveltet!
SPORTKIPUFOGÓK
ér-,
TB-ügyintézés,
sebészeti
m�tétek
vizsgálat,
0647.70/210 5896
bér, TB-ügyintézés,
Üröm, Dózsa
György út
Korompai
Balázs/O2
Consulting
Bt.
THULE
termékek!
visszamenôleg is!)
06 70 210 58 96
06 26 350
671 kedd: 14-19h,
visszamenőleg is!)
Rendelési
id�:
ÜRÖM,
Bp. 1039 Árpád u. 23.
B elôtti képviselet
06
30
476
8154
06
30
696
6968
B
előtti
képviselet
hémák kezelése)
csütörtök:
14-19h, szombat:
Bp. 1039 Battyhyány u. 46. (új Szentendrei 70/948-9257
út)
Dózsa György
út 47.9-12h
jaavor@mail.tvnet.hu

lémák kezelése)

Tel.: 240-5603 Tel./fax: 436-0356

ZEKE ÉS FIA BT.
INGATLANIRODA

GYVÉDI KÖZREM�KÖDÉSSEL
ENES NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL

GÉPI FÖLDMUNKA
TEHERuBejelentkezés
telefonon:
ÖZVETÍTÉS, ÜGYVÉDIFUVAROZÁS
MUNKÁK,
HITELÜGYINTÉZÉS
06 26
350 671

0647.70/210 5896
Üröm, Dózsa György út
06 70 210 58 96
06 26 350
671
ÜRÖM,
06 30 476 8154
06 30 696 6968
Dózsa György út 47.
jaavor@mail.tvnet.hu

ÉS FIA BT.

LDMUNKA
HERAROZÁS

7

ÁLLATORVOSI RENDEL�
Solymár, Terstyánszky u. 120.

ÁLLATORVOSI RENDEL�

INGATLANIRODA
Solymár, Terstyánszky u. 120.
AUTOMATA
KIPUFOGÓ
KLINIKA ÖNTÖZŐRENDSZER

CONTO
KFT.
apest
Fáy u.u.12/c
Népfürdô
19/c

Platán Idősek Otthona/Üröm
Szennyvízszállítás,
felvételre keres:
szakácsot,
kézilányt,
takarítót.a.
gépi
és kézi
földmunk
Jelentkezni lehet:
T: (26) 321-351,
(30) 9431-555
06/26/551-500

LA-PE BT.

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!

6 Üröm,
1. (Ipartelep)
-351-465
-30/9-508-192

M�tétnap: szerda 9-13h

CSECSEMŐMÉRLEG BÉRLÉSE, ÉS
FORGALMAZÁSA

Mérleglabor Kft.
2096 Üröm, Rákóczi u. 19.
Tel.: 26-550-057
Mobil: 30/308-8939

Augusztus-Szeptember
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M�tétnap: szerda 9-13h

ÁLLATORVOSI
RENDEL�
Platán
Idősek Otthona/Üröm
Szennyvízszállítás,
Solymár,
Terstyánszky
u. 120.
felvételre keres:
Dr.
Molnár
szakácsot,
kézilányt,
takarítót.a.
gépi
és Attila
kézi
földmunk
06-30-984-6692
Jelentkezni lehet:
06-26-360-919
T: (26) 321-351,
(30) 9431-555
06/26/551-500
lfj. Dr. Molnár
Attila
Szolgáltatásaink:

•06-30-964-2160
gumiszerelés és javítás (defekttűrő gumiVéd�oltások,
is)
ultrahang, laborvizsgálat, sebészetiszerelés
m�tétek
• motorkerékpár-gumi
Épít�anyag Gyártó és
• Rendelési
gumiárusítás
id�: kedd: 14-19h,
Értékesít�
Betéti
Társaság
•csütörtök:
futómûállítás
és
szerelés
14-19h,
szombat:
9-12h
• szerviz,
autójavítás
M�tétnap: szerda 9-13h
• olajcsere 2096 Üröm,
• computeres
hibadiagnosztika
Budakalászi
út 0/64/7

LA-PE BT.

Pilis Motor Bt.

ÜÜvegfóliázás:
fóliá06-20-9382-405
á 0630-9-324-585
0630 9 324 585
Tel.:
06-26-350-247
Autómosó:
0670-935-55-15
Aprilia
motorszerviz,

valamint vállaljuk olasz
Technikai
szakmai felkészültségünk
leNyitvaésés
tartás:
H—P: 07—17
japán robogók,
hetővé teszi a legújabb típusú
autók javítáSz.:
07—12
motorkerékpárok szervizelését,
sát is (futóműdiagnosztika, gumiszerelés,
javítását.
Tûzifa
kapható!
hibadiagnosztika).

2083 Solymár
Külső
23/a
CSECSEMŐMÉRLEG
Elérhetôségek,
Elé
h tô Bécsi
é k út
nyitvatartás:
itBÉRLÉSE,
t tá ÉS
209606-20-518-3791
Üröm, Ürömi út 12.
Tel:
FORGALMAZÁSA
0626/336-063
Fax: 0626/337-372
H-P.:
8-17-ig
Mérleglabor
Kft.
info@wservice.hu
2096wuhrlservice@t-online.hu
Üröm, Rákóczi u. 19.
Tel.:8-17
26-550-057
H-P:
Szo: 8-13
30/308-8939
WührlMobil:
Géza Wührl
és társai szerviz Kft.

Augusztus-Szeptember
Mosógép – egyéb háztartási gép
javítása – festés, mázolás, burkolás
Tvagy
O Ytakarítás
O T A Jvállalása.
AVITÁS

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

lfj. Dr. Molnár Attila
Szolgáltatásaink:
Szolgáltatásaink:
•06-30-964-2160
gumiszerelés és javítás (defekttűrő gumiVéd�oltások,
is)
ultrahang,
labor•
gumiszerelés
és
javítás (defekttûrô
vizsgálat, sebészetiszerelés
m�tétek
•
motorkerékpár-gumi
gumi is)
• Rendelési
gumiárusítás
id�: kedd:
14-19h,
••
motorkerékpár-gumi
szerelés
futómûállítás
és szerelés
csütörtök:
14-19h,
szombat: 9-12h
•
gumiárusítás
szerviz,
autójavítás
M�tétnap:
szerda 9-13h
••
olajcsere
futómûállítás és szerelés
•
computeres hibadiagnosztika
•
szerviz, autójavítás
•
•
•

Pilis Motor Bt.

olajcsere
Üvegfóliázás:
Ü
fóliá á 0630
0630-9-324-585
9 324 585
computeres hibadiagnosztika
Autómosó:
0670-935-55-15
Aprilia motorszerviz,

mûszaki vizsgára való felkészítés és

valamint vállaljuk olasz

Technikai
és szakmai felkészültségünk levizsgáztatás
és japán robogók,
hetővé teszi a legújabb típusú autók javítámotorkerékpárok szervizelését,
sát is (futóműdiagnosztika, gumiszerelés,
javítását.
Üvegfóliázás:
0630-9-324-585
hibadiagnosztika).

2083 Solymár
Autómosó:
0670-935-55-15
Külső
Elérhetôségek,
Elé
h tô Bécsi
é k út
nyitvatartás:
it23/a
t tá
209606-20-518-3791
Üröm, Ürömi út 12.
Tel:
Technikai
és H-P.:
szakmai
felkészültségünk
0626/336-063
Fax:
0626/337-372
8-17-ig
lehetôvé tesziinfo@wservice.hu
a legújabb típusú autók
wuhrlservice@t-online.hu
javítását is (futómûdiagnosztika,

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

gumiszerelés, hibadiagnosztika).
Wührl Géza Wührl és társai szerviz Kft.

Elérhetôségek, nyitvatartás:

Mosógép – egyéb háztartási gép
Üröm, Ürömi út 12.
javítása2096
– festés,
mázolás, burkolás
0626/336-063
Fax:vállalása.
0626/337-372
vagy
takarítás
TOYOTA JAVITÁS
info@wservice.hu

06/20/363-1303
Gyári-, és utángyártott alkatrészekkel
Garanciaid�n
belüli-kívüli id�szakos szervizek
wuhrlservice@t-online.hu

ZÖLDKÁRTYA
KÉZI AUTÓMOSÓ
H-P: 8-17 Szo:
8-13
Mobil 1

Wührl
és társai
szerviz
Kft.
Megbízható,
precíz,
gyakorlott
GYORSSZERVIZ
házvezetőnő vállal
FUTÓM�ÁLLÍTÁS GUMISZERELÉS

takarítást, ablaktisztítást,
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Kullancsinvázió
A szakemberek már évekkel ezelõtt indított
kullancsgyûjtési akció után úgy kommentálták a helyzetet: „kézigránátra számítottunk és kiderült: idõzített
bombán ül az ország”. Pár nap alatt a teljes kapacitásunkat kimerítették, ráadásul a vizsgálati anyag negyede Lyme-kórral fertõzött volt.
A helyzet pedig azóta még drámaian romlott is, a legutolsó jelentések szerint 40 százalékkal nõtt az esetek száma, a korábbi évek átlagánál csaknem kétszer több ilyen, a kullancsok által terjesztett megbetegedést jelentettek. Tavaly akadt olyan hét,
amikor összesen 142 Lyme-kóros esetet regisztráltak, a szakemberek szerint közeledik az idõ, amikor komoly közegészségügyi
problémát okozhatnak a kullancsok.
A WHO adatai szerint évente több százezer friss eset fordul elõ, a kullancsok körülbelül 40 százaléka hordozza a kórokozót. Amerikában és a mi éghajlati övünkben a leggyakoribb a
betegség. Magyarországon a Budai-hegység, a Balaton-felvidék, Börzsöny a „legfertõzöttebb” terület. A betegség gyakorisága évszaki ingadozást mutat. A kórokozó (baktérium) a kullancs középbelébõl a vérszívás során annak nyálával jut az ember szervezetébe. A „vándorló” bõrpír a legjellegzetesebb klinikai tünet.
A csípés körül minimum 48 óra elteltével, de akár hetek múlva
is, a széli részek felé növekvõ, 3-5 centiméternél nagyobb bõrpír
jelentkezik, mely növekszik (nem vándorol!), kezelés nélkül hetekig fennáll. A betegség korai tünete még a fülkörnyéki csípést
követõen kialakuló nyiroksejtes bõrcsomó, mely a fülcimpán cseresznyényi duzzanat formájában jelentkezik. Viszonylag gyakrabban elõforduló megjelenési formája ízületi gyulladás lehet.

Elsõsorban egy nagyízület (például térd) érintett, a tünetek a csípés után hónapokkal jelentkezhetnek. Az idegrendszer érintettsége
ritka. A betegség lappangva kezdõdik és többnyire idült formában zajlik. A központi idegrendszeri formák hátterében krónikus agyhártyagyulladás áll. Jellemzõ tünete a szellemi funkciók csökkenése, fáradékonyság. Önállóan, vagy ehhez társulva jelentkezhet a környéki idegek gyulladása, melynek leggyakoribb tünete a vándorló zsibbadás,
mely leginkább arcidegbénulás. A betegség leghosszabb lappangási idejû formája (akár 10 év) a végtagokon kialakuló bõrsorvadás.A
Lyme-kór ellen nem létezik védõoltás: a betegség lappangási ideje
több év is lehet, következményei pedig kezelés nélkül végzetesek.
Komoly gond, hogy a gazdák nem figyelnek házi kedvenceikre, mivel a kullancs elleni védõkezelés nem kötelezõ, nem is igen
foglalkoznak vele.
Egyéb védekezés: zárt öltözet, a könnyen ellenõrizhetõ ruházat, valamint a kullancs- és szúnyogellenes készítmények használata is. Az agyvelõ- és agyhártyagyulladás vírusa nemcsak csípéssel, hanem belégzéssel és emésztõtraktuson át bejutva is képes
megfertõzni az áldozatot. A nyers tej ivásakor is fertõzõdhet az ember, legutóbb két éve okozott tömeges fertõzést a nyers kecsketej.
Amikor a kullancs közvetlenül támad, szakszerûen kell eltávolítani az erre a célra kifejlesztett kullancseltávolító kanállal. A kiszedett állatot érdemes egy mûanyag üvegbe elzárni, majd szakemberhez elvinni, aki megállapítja, fertõzött állatról van-e szó. A fertõzés
esélye csökkenthetõ, ha minél hamarabb eltávolítják a befúródott
kullancsot. Kirándulások után gondos „kullancsszemle” javasolt.
A bõrhöz közel, csipesszel könnyen kiemelhetõ a kullancs.
A nõstény a veszélyes
A vérszívók közül egyébként a nõstény jelent veszélyt, amely
akár több száz méterrõl is megérzi az alapvetõ biológiai ingereket. A védekezés elsõ lépése az agyhártya- és agyvelõgyulladás
elleni védõoltás, a második a területvédelem, kerülni kell a vadak
által látogatott helyeket, megszüntetni a ház melletti bozótosokat, farakásokat, gyakran kell nyírni a gyepet.

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
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Környezetvédelmi akció!
Gépvásárlásnál üzemképtelen
elektromos gépét beszámítjuk!

www.erparker.hu
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Tájékoztató
A DMRV ZRT. beruházásában épül meg az Üröm,
ezüsthegyi 3000 m3 ivóvíztározó medence. Az ivóvíztározó a térség megnövekedett ivóvíz felhasználásnak biztonságos üzemeltetéséhez szükséges.
A létesítmény Ezüsthegyen, a régi 500 m3 es medence
mellett helyezkedik el a Deák Ferenc utcában. A kivitelezés 2010 augusztusában kezdõdött, és 2011. április 22-én
fejezõdik be, ekkor kerül sor a létesítmény üzembe helyezésére. A 2010-es évben a régi, használaton kívüli víztározók elbontása, a földkiemelés, a szerkezetépítési, és a gépészeti feladatok egy része valósult meg. Az idei évben a sikeres víztartási próbát követõen a medence földvisszatemetése, az ivóvíztározó medencék belsõ ivóvíz számára ÁNTSZ
által minõsített vakolat elkészítése, a gépészeti vezetékek,
szerelvények teljes befejezése, valamint az elektromos, és
irányítástechnikai rendszerek kerültek kiépítésre. A befejezéshez – a járulékos tereprendezési, füvesítési, és kerítés
helyreállítási munkák mellett – az ivóvíztározó fertõtlenítése,
és természetesen megfelelõ vízminta produkálása nélkülözhetetlen. Az ivóvíztározó medence 2 darab, egyenként
1500 m3-es blokkból áll, mely blokkok külön-külön, és együttesen is üzemeltethetõek. Az egyes blokkok belsõ vízzárást, és baktérium, illetve algaképzõdést meggátló vakolatának az ÁNTSZ engedély szerinti kétszeres ivóvizes öblítése
szükséges. Az egyes medencék leürítésére a Deák Ferenc
utca melletti meglévõ befogadó árok áll rendelkezésre, mely

árok – mint azt az ürömi lakók nyílván tapasztalták – a Rákóczi Ferenc utcán az aszfaltra vezeti ki a vizet, így a medence ürítése, vagy (havária/üzemzavar helyzetben) túlfolyása
esetén a víz lefolyása az iskola elõtti víznyelõben végzõdik.
Az öblítési ideiglenes üzemállapotokat követõen – melyek
elõreláthatólag 2011. 04. 20-ig fejezõdnek be – a vízmintavételek megtörténhetnek, a medence elõreláthatólag 2011.
04. 22-én üzembe helyezhetõvé válik. A normál üzemeltetés keretében túlfolyás nem történik, és a medencék hasonló jellegû teljes vízmennyiségének leürítésére várhatóan
nem lesz szükség. A Colas Alterra Zrt., mint kivitelezõ vállalat részérõl bízunk benne, hogy egy ilyen új, és korszerû létesítmény megépítésével a DMRV ZRT. hosszú távon nagy
biztonsággal, és jó minõségû ivóvizet tud szolgáltatni a térség lakosságának, ipari létesítményeinek.
Erdõs Dániel
Építésvezetõ
Colas Alterra Zrt.

Olvasói levél a nõnapi virágról
Tisztelt Olvasó!
Történelmi tanulmányainkból tudjuk, hogy milyen hosszú
és rögös út vezetett odáig, hogy a nõk elismertessék és
elfogadtassák társadalmi egyenjogúságukat és azt, hogy
legyen az évnek egy napja, amely rólunk, a nõkrõl szól.
Ezen a napon a társadalom, a család, a szûkebb környezet is jobban odafigyel ránk. S mi nõk már természetesnek vesszük és jólesõ érzéssel nyugtázzuk ezeket a figyelmességeket.
Így van ez Ürömön is!
Évek óta a falu asszonyai, lányai március 8-án Laboda Gábor polgármester úr köszöntõ kártyájával ellátott virágot kapnak.
Már természetessé vált számunka ez a figyelmesség
ez a természetes gesztus. Fel sem merült bennünk, hogy
ezeket a virágokat nyolc éve nem közpénzekbõl, hanem
a polgármester úr a privát jövedelmébõl finanszírozza.
Ha kicsit megkésve is, de valamennyi nõtársam nevében mondok most köszönetet ezért az önzetlenségért,
ezért a szeretetért, és nemes gesztusért Laboda Gábor

polgármester úrnak és segítõjének, aki gondoskodik arról, hogy a szeretet jelének virágai eljussanak hozzánk
minden évben ezen a jeles napon.
Üröm, 2011. április hó
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ÖN MOST KÖZVETLENÜL VÁSÁROLHAT A GYÁRTÓTÓL!
2096 Üröm, Budakalászi út 8.
E-mail: szabo.zsolt@hopahungaria.hu
Tel.: 06 26 550 214, 06 20 852 04 41
Nyitva tartás: H.–P 8.00–17.00 h
Sz. 9.00–13.00 h
FÜRDŐSZOBA SZALON
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További burkolatok, melyeket nálunk megtalálhat:

www.hopahungaria.hu

www.olsen-spa.hu
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