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nünk a kivitelezés során Ennek megfelelôen tûzcsap ke-
rült kiépítésre az épületen belül is és épületen kívül, 
füstérzékelô az épületben, illetve az óvoda területén. 
A kiépített érzékelôknek köszönhetôen az alkalmazottak 
csak az utcán tudnak dohányozni, de a gyermekek védel-
me érdekében ezt meg kellett tennünk. Az épület több 
irányban kiépített menekülô útvonalakkal is el van látva, 
mely útvonalak szintén a gyermekek biztonságát növelik.

Az energiatakarékosságot tekintve a Fô utca felôl jól 
láthatóak a felszerelt napkollektorok, melyek az egész 
épület melegvíz-ellátását 100%-ban biztosítják. A fûtésnél 
ezt még nem alkalmaztuk, ott a korábbi központi fûtés 
biztosítja az épület megfelelô hômérsékletét.

A megújult és újjáépített intézményrôl érdemes 
még megemlíteni, hogy a kivitelezési munkák során az 
elôzôekben említetteken kívül milyen extrák kerültek be-
építésre és kivitelezésre. 

Ezek:
a tervezett linóleum helyett minôségi parketta,
hidegburkolás, minôségi anyagból,
lift, az óvodai konyha teljes felújítása,
és teljes eszköz és gépcseréje,
lemezpárkányok süttôi mészkôbôl,
kovácsoltvas korlátok, ablakrácsok, étellift.

A létesítmény összköltsége közel 400 M Ft volt, ebbôl 
158 M Ft támogatási forrásból, míg 242 M Ft az önkormány-
zat saját forrásából, tehát helyi bevételekbôl származott.

A március 28-án megtartott átadó ünnepségen lakótár-
saim közül sokan elfogadták az önkormányzat meghívását, 
ezt ezúttal is köszönöm.

Az ünnepség meghitt és bensôséges volt. Óvodásaink 
mûsora, az hogy a plébános urat is megtáncoltatták ked-
ves és színes eseménye volt ünnepségünknek. Bakos Zsolt 
plébániai kormányzó úr felszentelte az új intézményt, s ez-
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Tisztelt Lakótársaim!
2009. március 28-án ünnepélyes keretek közt sor került 
az újjáépített és bôvített óvodánk átadó ünnepségére. Ez-
zel az ünnepélyes átadással befejeztük a két ütemben ter-
vezett és kivitelezett gyermekintézmény építési munkáit. 
Az átadó ünnepség aktualitását adta annak, hogy néhány 
gondolatban megemlékezzünk arról, hogy milyen adottsá-
gaink voltak az óvodai ellátást illetôen a régi épületben, s 
mi az, amit ezzel a beruházással megteremtettünk óvodás-
korú gyermekeink számára. Ezeket a gondolatokat kívá-
nom most megosztani az Ürömi Tükör olvasóival, Tisztelt 
Lakótársaimmal.

A Fô út 37. szám alatt több évtizeddel ezelôtt épült 
épület hasznos alapterülete 490 nm volt. Ebben az épü-
letben korábban 2 csoport, valamint négy félcsoport, ösz-
szesen tehát 4 csoport mûködtetését tudtuk biztosítani. 
Az épület úgynevezett U alakú része 100 éves volt, rossz 
szigeteléssel, továbbá a magas talajvíz, melynek következ-
ménye volt, hogy falai 60-70 cm magasságig vizesedtek, 
dohosság, állandó nyirkosságot teremtve, tehát a gyer-
mekek számára nem volt higiénikus, és egészséges. Dra-
matizálás nélkül, tehát igen rosszak voltak az adottságok 

és a körülmények. A két ütemben újjáépített és bôvített, 
megjelenésében is esztétikus új óvoda épületének hasznos 
alapterülete 2200 nm, ez a régi épület ötszöröse. Tény, 
hogy a csoportszobák száma nem nôtt ötszörösére, mi-
után egy sor olyan új jelenleg érvényes normatívának és 
elôírásnak kellett megfelelni, melyek nem tették lehetôvé 
csak a csoportszobák számának emelését. Ilyen elôírás 
szerinti létesítmény a tornaterem, mely méreteiben, a ki-
vitelezésében is igényes. 

Jelenleg kilenc csoportba 225 gyermek fogadha-
tó a norma szerint, figyelemmel a 25 fôs csoportokra, 
ez – engedéllyel – 20%-kal túlléphetô, tehát összesen 
270 gyermek elhelyezése, nevelése lehetséges az újjá-
épített intézményben. Ha összehasonlítjuk ezt a szá-
mot a régi épület adottságaival, illetve lehetôségeivel, 
úgy közel háromszorosára nôtt a férôhelyek száma. 
Mint említettem egy sor új elôírásnak kellett eleget ten-
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A gyerekek mindenkit megtáncoltattak

A gyerekek mûsora A gyerekek mûsora A gyerekek mûsora

A gyerekek mûsora Ki lehet próbálni a játékokat...

Látogatók az új oviban
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fenntartás költségeinek a biztosítása, amit viszont nem 
tudnak vállalni, illetve finanszírozni az önkormányzatok. 
Az egy bölcsôdei férôhelyre adott normatívából – figye-
lemmel az igen szigorú elôírásokra – nem lehet mûködtetni 
a férôhelyeket, tehát saját forrásból kell megfinanszírozni, 
mint ahogyan tesszük ezt az óvodai, iskolai ellátás terüle-
tén is. 

Igaz – más településekkel ellentétben – Üröm tudná 
finanszírozni a tervezett férôhelyek mûködését, fenntar-
tását. 

Néhányan feltehetôen tudatlanságból olyan informáci-
ót terjesztenek, hogy a 240 fô bölcsôdés korú gyermek 
potenciális igény Ürömön. Hozzátenném, hogy nem min-
den bölcsôdés korú gyermek szociálisan rászorult, a GYES 
és a GYED mûködô rendszerét nem is említve.

Egyébként addig, míg a tervezett  bölcsôdei férôhelyeket 
nem tudjuk kialakítani, addig is támogatjuk – mintahogy 
most is - a Fehér Kereszt Alapítványon keresztül a rászo-
ruló gyermekek ellátását, mint bölcsôdei ellátást.

Mindenesetre örülünk annak, hogy Ürömön a gyer-
mekvállalás ilyen pozitív eredményei mutatkoznak, ez 
mindig azt jelenti a döntéshozók számára, hogy ezt a tele-
pülést igazi otthonuknak tekintik az itt élôk, és a családot 
alapító fiatalok. Örvendetes, hogy településünkön az egy 
fôre jutó gyermekáldás a legmagasabb.

Tisztelt Lakótársaim!
Tájékoztatóm egyéb aktuális kérdésekkel folytatnám. Így 
például azzal, hogy idôben elvégeztettük, több mint 3 M Ft 
költséggel a tavaszi kátyúzási munkákat.

• Barackos út 15 m2 (4 db kátyú)
• Fô utcában 73 m2-en (8 nagy kiterjedésû kátyú)

• Patak utca 20 m2-en (8 db kátyú)
• Templom tér 57 m2-en (11 db kátyú)
• Honvéd u.13 m2-en (5 db kátyú)
• Radnóti u. 103 m2 (29 db kátyú)
• Kert u. 20 m2-en ( 8 db nagy kátyú)
• Doktor u. 5 m2-en (2 db kátyú)
• Rókahegyi út 80 m2 (2 db nagy kátyú)
• Barackos út. Budakalászi út sarok 2 m2 (1 db kátyú)

Az Ürömi és Dózsa Gy. utcában a balesetveszélyes 
aknák kijavítása is megtörtént. A képviselô-testület dön-
tött közbeszerzésrôl, még ezévi (nyári) kivitelezéssel a 
SADOVE 7 utcájanak felújítása megtörténik:

Ezek szerint: 
• Régi utcában útalap javítás, szintezés, 1+4 cm
  aszfaltozás, szegély készítés.
• Körte utcában: útalap javítás, erôsítés, szintezés,
  1+4 cm aszfaltozás, padka rendezés.
• Barackos út felújítása.
• Tulipán és Szilva utca közötti útszakaszon: útalap
   javítás, szintezés, aszfaltozás 4+1 cm vastagságban,
  padka rendezés,
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zel településünkön ez az intézményünk az, mely elsôként 
került felszentelésre. Ezért is köszönetemet fejezem ki a 
plébániai kormányzó úrnak.

A hivatalos programok után nyitott óvodai nappal  
folytattuk avató ünnepségünket. A jelenlevôknek lehe-
tôségük volt arra, hogy az épületet megtekintsék, majd 
szerény vendéglátás keretében baráti beszélgetéseket 
folytassanak.

Az avató ünnepségen szót ejtettem arról, hogy a 
képviselô-testület döntése értelmében Kossuth L. utcá-
ban levô tagóvoda épületében bölcsôdei férôhelyeket kí-
vánunk kialakítani. Az eltelt idôben az óvodai beíratások 
igen magas száma ezt az elképzelést felülírta, így szükséges-
nek tartom tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot arról, hogy 
egyelôre le kell mondanunk a korábbi elképzelésünkrôl, an-
nak ellenére, hogy a képviselô-testület döntését követôen 
a folyamatot elindítottuk. A május 11-i pótbeiíratásokkal 
közel 100 gyermek felvételérôl kell döntést hozni, azt is 
bekalkulálva, hogy lesznek olyan beíratott gyermekek, 

akiket nem lehet felvenni, de még így is megítélésünk 
szerint szükséges lesz a tagóvoda óvodai funkcióját egy 
idôre megtartanunk. Amennyiben csökkenni fog az óvo-
dás korúak száma, természetesen visszatérünk a tervezett 
bölcsôdei helyek kialakításának munkálataihoz, tehát arról 
az elképzelésünkrôl nem mondtunk le, csak a megvaló-
sítás folyamatát átmenetileg szüneteltetjük. Mindenesetre 
ez szeptemberig tisztázódik, addig az épületet temperáló 
üzemmódban tartjuk. A bölcsôdei férôhelyek létesítését 
illetôen azért még néhány tényeken alapuló gondolatot 
megosztanék lakótársaimmal. Elôször is azt, hogy valóban 
a jelenleg hatályos jogszabályok értelmében 10.000 fôt 
elérô, illetve meghaladó lakosság esetén az önkormányzat 
szociális feladatellátása között ez a feladat is megjelenik.

Tudjuk azonban azt is, hogy ma is több olyan 10.000 
fôt elérô, illetve meghaladó település van, ahol nem 
létesítettek bölcsôdei férôhelyeket, abból az egyszerû 
megfontolásból, hogy nem elég a beruházási költsé-
gek elôteremtése, a probléma a folyamatos mûködés-

A gyerekek csokoládét ajándékoznak a Polgármesternek

és a Plébánia kormányzójának

A közterületfelügyelô éppen felfedez egy kátyút...

Polgármester avató beszédeÍgy örülnek a gyerekek az új óvodának

Bakos Zsolt plébánia kormányzó megszenteli az új óvodátSásdi Ernô bácsi és négy óvodás közös fellépése
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• Szilva utcában út korszerûsítés, mely magába foglalja: 
  útalap javítás, erôsítés, szintezés 4+1 cm-es 
  aszfaltozás, padka rendezés.
• Hóvirág utca: útalap javítás, szintezés, 1+4 cm
  aszfaltozás, padka  rendezés.
• Hársfa utcában: útalap javítás, szegélyezés,
  erôsítés, szintezés, aszfaltréteg terítés,
  1+4cm vastagságban, padka rendezés.

Tisztelt Lakótársaim!
A templom és a Takarékszövetkezet elôtti tér virágosítá-
sa felújítása megtörtént, melynek részleteirôl Vidákovits 
Tibor a Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizott-
ság elnöke ad részletes tájékoztatót.

Tisztelt Lakótársaim!
Üröm Táborföld településrészen elkészült egy korszerû, 
minden igényt kielégítô biztonságos minôsített játékokkal 
felszerelt második gyermekjátszótér. A létesítményt egy 
szolid ünnepség keretében átadtuk Üröm lakosságának, 
illetve a gyermekeknek. Ezzel a létesítménnyel ismét gaz-
dagabb lett településünk. A játszótérrel egyidôben meg-
épült 4 db forgalomcsillapító küszöb is, ezzel is a játszó-
tér biztonságát kívántuk növelni. A növényzet öntözését 
korszerû technológiával kiépített öntözôrendszer bizto-
sítja, tehát kellemes, üde környezet várja majd mindig a 
gyermekeket és kísérô családtagjaikat.

Kívánom, hogy örömmel használják Üröm gyermekei 
ezt a szép és hasznos létesítményt.

A templom toronyórája önkormányzati támogatással 
készült el, illetve lett felújítva. A munkákat Bakos Zsolt 
plébániai hivatali kormányzó úr koordinálta. Avatásá-
ra és felszentelésére az április 26-i szentmise keretén 
belül került sor. Az óra beszerzési költsége 3.200.-e/Ft. 
A képviselô-testületnek egyetlen kérésre az volt, hogy az 
óra számlapja római számokkal legyen jelölve, illetve le-
gyen esti megvilágítása.

Úgy gondolom több évtizedes jogos lakossági igényt 
sikerült teljesíteni.

Üröm, 2009. május hó
Laboda Gábor
polgármester

A Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság 
2003 óta minden évben megszervezi - évenként több al-
kalommal is - Ürömön a „Tisztasági Napot”. Ennek ke-
retében a településért tenni akaró civil szervezetekkel, 
magánszemélyekkel, iskolásokkal közösen a közigazgatási 
határainkon belül összegyûjtjük az elszórt, lerakott hul-
ladékot, amelyet az Önkormányzat elszállíttat. Ebben az 
évben az elsô alkalom az április 22-i Föld Napjához lett 
igazítva. 

A program segítéséhez a József Nádor Iskola - mint 
minden alkalommal - most is elsôként csatlakozott. Nagy 
segítséget jelentettek az iskolások, akik tanáraik felügyele-
te mellett segítettek a parkokban, utcákon és védett te-
rületeinken a hulladékot összegyûjteni, gazolni, egyszóval 
szebbé varázsolni közösségi területeinket. Mint önkor-
mányzati képviselô, bizottsági elnök és nem utolsó sorban 
szülô nagyon fontosnak és követendônek tartom azt a 
szemléletet, amelyet a település ÖKO iskolája a tanulók-
nak átad nap mint nap. A tanári gárda hozzáállása a kör-
nyezetvédelemhez kiváló, miszerint a környezettudatos-
ság már kisiskolás korban elsajátítható. Sajnálattal vettem 

tudomásul, hogy az akcióról kiértesített 8 civil szervezet 
közül csak kettô jelezte vissza részvételi szándékát, így 
nem volt túl nagy meglepetés, amikor a többi civil szerve-
zet nem is jelent meg a megadott idôpontban. A résztvevô 
két szervezet tagságát mozgósítva segített lakókörnyeze-
tük kitisztításában, rendbetételében. 

Köszönet jár azoknak a magánszemélyeknek is, akik 
most elsô alkalommal vagy már sokadszor segítik mun-
kánkat, idejüket és energiájukat nem kímélve.

A száraz számadatokkal, hogy mennyi konténer telt 
meg nem kívánom az olvasót terhelni. Talán elegendô any-
nyi, hogy szerencsére most kevesebb szemetet szedtünk 
össze, mint tavaly. Ez köszönhetô a már két éve mûködô 
szervezett veszélyes hulladék elszállításnak, a rendszeres 
lomtalanításoknak, és a bevezetett közterület felügyelôi 
szolgálatnak.

Köszönöm minden résztvevônek a segítségét. Remé-
lem, hogy munkájukat mindenki megbecsüli azzal, hogy 
vigyáz a település tisztaságára, ami nem túl nagy feladat 
csak egy el nem ejtett papír, csak egy el nem dobott ciga-
rettacsikk….

Vidákovits Tibor
Környezetvédelmi és Településfejlesztési

Bizottság elnöke

A FöLD NApjA

Nagy öröm érte Egyházközségünket, amikor is Húsvét 
elôtt, Laboda Gábor polgármester úr képviselve a község 
testületét bejelentette, hogy új toronyórát adományoznak 
templomunknak. Sietve láttunk neki az elôkészületeknek. 
Felkerestük Pilisborosjenôn lévô QUASI-MODO Kft.-t, 
akik megtervezték és kivitelezték az új órát, amelynek sa-
játossága a Led lámpákkal való megvilágítás és az idô jelzé-
se harangkongatással. Húsvétra terveztük az ünnepélyes 
átadást, de a munka elhúzódott, így viszont Búcsú vasár-
napján tudtuk átadni az új órát, amit Sásdi Ernô bácsi erre 
az alkalomra írt verse tett felemelôvé.

Itt szeretném megköszönni még egyszer Laboda 
Gábor polgármester úr és Üröm Község Önkormányza-
tának nagylelkû adományát, ajándékát, amely nemcsak a 
templom, de az egész község dísze lett!

Bakos Zsolt plébániai kormányzó

EGYhÁzKözöSSÉGüNK öRöME
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A tavalyi évhez hasonlóan idén is megújult a takarék-
szövetkezet elôtti Templom tér. Elbontásra került az a két 
domb, amelyet az elôzô évben terveztek oda és létesítet-
tek, hogy ezáltal kiemeljék a különbözô növényeket. Mint 
késôbb az év során az beigazolódott, vizuális- és funkcio-
nális szerepüket nem voltak képesek a dombok betölteni. 
Sôt, állandó gondot jelentettek a locsolás terén. 

A Templom téren elvégzett virágosítás célja egy ál-
landóan üde színfolt megteremtése a település forgalmi-
lag legfrekventáltabb területén. Ennek elérése érdekében 
idén egynyári, illetve évelô növényeket ültettettünk be 
egy szakember segítségével. A kivitelezô kertépítô cég 
vezetôjének ígérete szerint folyamatosan virágozni fog va-
lamely növény a téren. A kivitelezô cég ennek érdekében 
a locsolórendszert is átépítette, amelynek vízellátását a 
tér alatti kút biztosítja. 

A Fô utcában lévô közparkban tíz új fát ültettetett az 
Önkormányzat pótlandó a korábban  kiszáradt fákat. Elkép- 
zeléseink szerint a folyamatos telepítéssel a szükséges 
facserék kevésbé fogják vizuálisan megviselni a parkot. 
A közpark öntözôrendszerének beindítása a napok-
ban szintén megtörténik. Ahhoz, hogy megfelelô módon 
mûködjön kisebb átalakítást kellett a berendezésen végre- 
hajtani. Ezután a régi- és új telepítésû növények ismételten 
minden nap automatikusan a növekedésükhöz szükséges 
mennyiségû vízhez jutnak. 

A buszmegállók növényzete is megfrissült, köszönhetôen 
azoknak a LELKES ÜRÖMI HÖLGYEKNEK, akik minden 
évben magánszorgalomból elvégzik a virágágyások kitisz-
títását, a növények pótlását. Remélem példájuk, illetve az 
önkormányzat igyekezete sokakat megihlet, és ha mást 
nem is, de saját udvarukat, elôkertjüket, utcafrontjukat 
folyamatosan karbantartják, virágosítják. 

Nem minden csak a pénzen múlik. Egy kis odafigyelés-
sel, csinosítással nemcsak magunknak, de a házunk elôtt 
közlekedôknek is örömet szerezhetünk.

Vidákovits Tibor
Környezetvédelmi és Településfejlesztési

Bizottság elnöke

VIRÁGOSíTÁS
A TELEpüLÉSEN

Ennek a gondolatnak a jegyében rendezte immár 8. al-
kalommal az Ürömi Öröm Néptáncmûhely a nemzetközi 
gyermek népzenei és néptáncfesztivált, egy nagyszerû em-
ber és kiváló pedagógus, koreográfus:  Dr. Osskó Endréné, 
Magdi néni emléke elôtt tisztelegve.

Az ország különbözô tájairól és a határon túlról érke-
zett több száz fellépô gyerek. Tanáraik, vezetôik minden 
évben bebizonyítják, hogy a folklór hagyományain keresz-
tül a szülôföldhöz való kötôdést lehet és kell is erôsíteni a 
felnövekvô nemzedékben, hogy meg tudjanak kapaszkodni 
a gyökereikben, tudják a helyüket a világban. Az ehhez ha-
sonló találkozók pedig segítik ôket abban, hogy szárnya-
kat kapjanak és felnôtt életük során is remélhetôleg ilyen 
gondtalanul, vidáman repüljenek céljaik felé.

Túlmutat ez a rendezvény egy folklórtalálkozón, egy re-
mek programon. A sokat szidott ifjúság mutatja meg, hogy-
ha törôdést, odafigyelést, értékeket kapnak, akkor nem ke-

resik azokat a sokszor deviáns életformákat, amelyek rossz 
irányba sodorhatják az egész életüket. Természetesen nem 
csak a néptánc és a népzene által lehet terelgetni a gyere-
keket, de az ürömi fesztivál példaértékû lehet más csopor-
tok, érdeklôdési körök számára is. A célok megvalósításá-
hoz nyújtott segítségért külön köszönetet mondunk:

 • Dr. Sándor Ildikónak , a Hagyományok Háza
  Folklór Osztály Örökség vezetôjének
 • Papp Ágnesnek, a Pedagógiai Társaság
  Hagyományismereti elnökség tagjának
 • Mucsi Jánosnak, a Táncmûvészeti Szövetség
  alelnökének, Harangozó Gyula díjas koreográfusnak,
 • Sára Ferencnek a Gyimesközéploki
  Hagyományôrzô Együttes vezetôjének,
 • Tóth Albertnek és Fodor Szabolcsnak
  a Tiszta Formák Alapítványtól

A Pest megyei Közoktatási Fejlesztési Közalapítványnak, 
az ESZA- Szociális és Munkaügyi Minisztériumnak, Üröm köz-
ség Önkormányzatának,  József Nádor Általános és Mûvészeti 
Iskolának, Huszti Gábor és Kovács András borosgazdáknak, 
Bojánka néninek és az ürömi vállalkozóknak.

(a szervezôk)

VIII. ürömi
Gyermekfesztivál
„Két dolgot adjon az ember a gyerekeinek útra-
valóul: gyökereket és szárnyakat.” 



A Duna Mûvészeti Társaság kereste meg a 
Néptáncmûhely Alapítványt a meghívással, egy törökor-
szági gyermektánc világfesztiválra. A kezdeti lelkesedést 
elszánt tettek követték; példátlan szülôi összefogással és 
akarattal, kiterjedt szervezési munkával önerôbôl egy hó-
nap alatt sikerült összegyûjteni a kiutazás költségeit. E köz-
ben az elhivatott tánctanárok, Ildikó, Szilva és Ádám néha 
kemény, de ösztönzô próbákon, hétvégi „edzôtáborokon” 
készítették fel a 10-16 éves kis utazókat. A táncos lábú 
Kis-, és Nagycsillagok odaadó erôfeszítéssel, kitartással 
izzasztották magukat a cél érdekében. „…mi, ürömiek 
képviseljük majd Magyarországot…!” biztatásra még a 
próba végére is mindig maradt lelkesedés a gyerekekben. 
„Versenykûrjüket” már az ürömi Gyermekfesztiválon is 
nagy sikerrel mutatták be. 

Eljött tehát a nap, jobban mondva az est, amikor a csa-
pat útnak indult. Zöld „ürömi-örömös” pólóban gyülekez-

tünk a repülôtéren április 17-én. Az éjszakai járat még iz-
galmasabbá tette az utazást, sokan most elôször tapasztal-
ták a repülés élményét, a szülôk aggódva engedték útjukra 
csemetéiket. Az isztambuli reptéren kísérônk mosolygós 
arca és „luxusbusz” várt bennünket. Csaknem kilenc órás 
utazás után érkeztünk meg Izmirbe.

A több mint 3,5 millió lakosú Izmir Törökország har-
madik legnagyobb városa és Isztambul után a második leg-
nagyobb kikötôje. Az Égei-tenger gyöngyszemének neve-
zett modern metropolisz kilenc kerülete közül a második 
legnagyobb és legfejlettebb Karsiyaka. A kerület önkor-
mányzata és 17 általános iskolája rendezte meg az egyhe-
tes fesztivált és szervezte gyermek vendégeinek szállását 
és ellátását.

A magyarokat a Mizra Nil Általános Iskola tanulói lát-
ták vendégül. A török családok és kisdiákok óriási vára-
kozással fogadták gyermekeinket, akik az elsô egy-két nap 
nehézségei után mindannyian beilleszkedtek és összeba-
rátkoztak a helyiekkel. Vendéglátóink igyekeztek minden 
kívánságunkat teljesíteni, mindenhová elkísértek bennün-
ket. Zavarba ejtô vendégszeretetüket ajándékainkkal nem 
tudtuk eléggé viszonozni.

A nagyszabású gyermekfesztivált idén tizenhetedik al-
kalommal rendezték meg. A résztvevô országokat még fel-
sorolni is hosszú, de a tekintélyes nemzetközi mezônyben 
Albánia, Belorusszia, Bosznia-Hercegovina, Ciprus, India, 
Indonézia, Kína, Koszovó, Lengyelország, Lettország, 
Litvánia, Makedónia, Mexikó, Oroszország, Svédország, 
Venezuella mellett „mi, ürömiek képviselhettük” Magyar-
országot”! 

A fesztivál kissé közhelyesnek tûnô hívószavai „szere-
tet, barátság, béke és tolerancia” az együtt töltött hétvé-
ge felé már a legtermészetesebbnek hatottak; gyerekeink 
észrevétlenül is megélhették az összetartozás élményét. 

népTáncmûhely
Ürömi Tükör
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öRöM üRöMRÔL
IzMIRBEN
a 17. Karsiyaka Nemzetközi
Gyermekfesztiválon

„Ben macarim”; „evet”; „tesekkür ederim”; 
„Iyi günler!”… „magyar vagyok, igen, köszönöm 
szépen, Jó napot!… Március közepe óta gyako- 
rolták izgatottan ezeket és más török kifejezéseket 
az Ürömi Öröm Néptáncmûhely Kiscsillag 
csoportjának tagjai néhány nagyobbacska Csillaggal 
kiegészítve. 

Egyhetes programunk szabadnappal kezdôdött, amit az 
újonnan épített tágas állatkertben töltöttünk a török gye-
rekekkel együtt. A zebrák, vízilovak helyett a helyi média 
fotósai számára mi voltunk a „szenzáció”, hiszen minden 
karám elôtt összeálltak táncosaink egy-két kattintásra. 
Spontán bemutatót is tartottunk Szilva vezényletével, aki 
mindig élen járva a jókedvben a csapatot szigorú, de egy-
ben motiváló hangulatban tartotta össze egész héten át. 
A fesztiválprogram felvonulással kezdôdött, ahol minden 
nemzet röviden bemutatkozhatott, a tengerpartra érve 
közösen koszorúzták meg a gyerekek Atatürk szobrát.

Mustafa Kemal Atatürk, a Török Köztársaság megala-
pítója, a „törökök atyja” a XX. század elsô harmadában 
jelentôs, Törökország számára sorsdöntô reformjai kö-
zött a gyerekekre is gondolt: április 23.-át a gyerekeknek 
ajándékozta, hiszen „…ôk a jövô csillagai, a nemzet felvirá-
goztatói…”. Ehhez a naphoz kapcsolódóan rendezik meg 
évente Karsiyakában, Izmirben is  a gyermekfesztivált.

A hét során további három fellépésünk volt: a Karsiyaka 
bazárban, a nemzeti ünnepen a Karsiyaka Stadionban, és a 
fesztiválzáró gálamûsoron. A lelkes török közönség már a 
Mutatványos Tánc elsô taktusaira ütemes tapssal biztatta 
a három botos kisfiút, akiknek virtuóz bevonulását gon-
dosan szerkesztett koreográfia szerint követte a további 
22 fürge lábú mutatványos fiú és lány. A nagyobbak kalo-
taszegi verbunkja és ünnepélyes csárdása, a lányok míves 
kosztümje komolyabb hangulatot hozott.

A Vasvári verbunk és domaházi páros táncok szintén 
osztatlan sikert arattak a helyi közönség és a fesztivál töb-
bi résztvevôje körében is. Több ország együttes vezetôje 
is gratulált az ürömiek mûsorához; az indonéz csoport 
meg is hívta csapatunkat jövô évi gyermekfesztiváljukra. 
Kezdjük a szervezést?!

A lányok bánatára a stadionok adottsága nem tette 
lehetôvé a karikázó eltáncolását, annál inkább az ephesosi 
amfiteátrum. Felejthetetlen kirándulást szerveztek szá-
munkra az ôsi Ephesosba. Az i.e. III. század táján virágzó 
város romjai elvarázsoltak bennünket. A hatalmas amfite-
átrum kitûnô akusztikáját ki kellett próbálni; a palóc kari-
kázó nem szólt még ilyen nagyszerûen ezelôtt. A siker és 
taps persze itt sem maradhatott el. 

Ezen a napon meglátogattuk a bibliai környezetben 
megbúvó Szûz Mária házát. Délután piknikre vittek ben-
nünket a tengerpartra, ahol minden gyerek megmártózha-
tott a most még igen hideg Égei-tengerben. A fantasztikus 
élményeket tengerparti táncházzal háláltuk meg vendég-
látóinknak. A táncot és éneket a buszon is folytatták a 
gyerekek óriási jókedvvel.

Ahogyan lenni szokott: mire igazán összebarátkoztak a 
török és magyar gyerekek eljött a hazaindulás pillanata. Kro-
kodilkönnyeket hullatva, egymást átölelve búcsúzkodtunk, 
mint az elválaszthatatlan testvérek, a helyi fôszervezôk, 
pedagógusok és családok gyûrûjében török dalunkat éne-
kelve. Csak a buszvezetô szigorú kürtje vethetett véget a 
ceremóniának. Az elsô fesztivál élménye felejthetetlen. Re-
méljük, még találkozhatunk velük! Talán egyszer majd az 
Ürömi Nemzetközi Gyermekfesztiválon…

Köszönettel tartozunk tánctanárainknak: Szil-
vásiné Tarnai Ildikó, Szilvási Károly, Gyémánt Ádám, tá-
mogatóinknak: Duna Mûvészeti Társaság, Navismart 
,Sp Security, Platán, Podhorcsek Ádám, Tender Kft, 
Borosgazdák, Spranz Kft, Czigány Péter, UNÉP Kft, Sas 
Zsuzsanna, szülôknek, szervezôknek és kísérôknek : 
Vincze Andrea, Soltész Emese, Krausz Margit, Lehel Dénes

Néptáncmûhely, www.neptancmuhely.hu
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kmeTy gyÖrgy

Az idôjárás kegyes volt a fôzôverseny és a kispályás 
foci csapataihoz. Már korán reggel felkerültek a tûzre a 
bográcsok, amelyekben hol egy kis szalonna, hol egy kis 
pirított hagyma sült reggelire, mellé egy kis pogácsa, sós 
sütemény, kevéske „fôzôvíz” is társult. Elvégre éhesen 
nem lehet fôzni!

Amíg a csapatok elôkészítették a bográcsba valókat lel-
kes, a hagyományokat ôrzô és átadni akaró emberek kis 
csapata felállította a májusfát is.

Élôzene, ugrálóvár, körhinta, kötélhúzás, focimeccsek, 
gyorsan eltelt az idô. Elkészültek a gasztronómiai reme-
kek. A 11 csapat közül 9-et lehetett értékelnie a zsûrinek. 
Egy csapatnak kevés volt az idô, nem fôtt meg az  étel, egy 
csapat pedig csak úgy maguknak, versenyen kívül fôzött.

Kedves fôzni szeretôk! Néhány ötlet a fôzôversenyrôl 
arra, mit készítsünk bográcsban

• természetesen marhapörköltet lábszárból nokedlivel
• pincepörköltet, kenyérrel és házi savanyúsággal
• paprikáskrumplit petrezselymes belefôzött nokedlivel
• babgulyást csülökbôl
• birkaragut kapros tejfölös mártásban
• zúzapörköltet tarhonyával
• zöldborsós pulykaragut gombával rizs körettel 

Utána kínálhatunk máglyarakást, apró édes- és sóssü-
teményeket.

Szóval a zsûrinek nehéz dolga volt. Egyrészt végig enni, 
másrészt dönteni. 

Az eredmény: 
 1. Néptáncmûhely - birkaragu kapros
  tejfölös mártásban
 2. Polgármesteri Hivatal csapata
  - vörösboros marhapörkölt nokedlivel
 3. Ürömi Hagyományôrzô Egyesület
  - pincepörkölt házi savanyúsággal

Különdíj: 
 Nosztalgia Klub
 - paprikáskrumpli petrezselymes nokedlival.

R. Zs.

majális
Ürömi Tükör
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MAjÁLIS
Hagyományosan a sportpályánál került megren-
dezésre az  Ürömi Sport Club szervezésében az 
idei majális. 

Az 1848-as szabadságharc egykori tisztjérôl 
Lázár Balázs történész, következôket írja:

Kmety György ezredes 15. hadosztálya, amely mint-
egy 5000 honvédból és huszárból, illetve 21 lövegbôl állt, 
1849. május 3-án egy éjszakára tábort ütött a Bécsi út és 
Üröm község között, azon a mezôn, amely a mai napig a 
Táborföld nevet viseli. Kmety honvédjei másnap a Vízivá-
rosban már rohamra mentek a megszállt budai vár ellen. 
Kmety György, aki ekkor ezredesi rendfokozatot viselt, 
egy nemesi címmel rendelkezô, de vagyontalan evangéli-
kus lelkész fiaként született 1813. május 24-én a Gömör 
megyei Felsôpokorágyon. Apja 1818-ban meghalt, ezután 
jóval idôsebb bátyja, Pál nevelte. Alapfokú tanulmánya-
it Késmárkon végezte, ezután a székesfehérvári katonai 

nevelôintézet következett, majd 1833-ban Kmety György 
beállt a birodalom egyik magyar kiegészítésû alakulatába, 
a 19. császári-királyi gyalogezredbe. 1847 végén Radetzky 
tábornagy itáliai hadseregében szolgált ezredsegédtiszt-
ként, fôhadnagyi rangban. Ez a beosztás azt jelentette, 
hogy Kmety egyike volt az alakulat legjobb tisztjeinek, mi-
vel az ezredsegédtiszt volt az ezredparancsnok közvetlen 
segítôje. Az 1848-as forradalmi változásokkal létrejövô 
önálló magyar haderô szervezésébôl Kmety sem akart ki-
maradni. Áthelyezését kérte ezrede itthon lévô 3. zászlóal-
jához. Végül századosként került át a honvédseregbe. 1848. 
október 1-jén, a Gyôrben alakuló 23. honvédzászlóaljhoz 
vezényelték. Jelentôs szerepet játszott a zászlóalj szerve-
zésében, mivel a kijelölt zászlóaljparancsnok, betegségre 
hivatkozva végül nem foglalta el beosztását. Négy század 
élén csatlakozott a táborba igyekvô Kossuth Lajoshoz és 
részt vett a schwechati csatában. Helytállásáért Kossuth 
november 1-jén a zászlóalj parancsnokává nevezte ki. De-
cember 16-án a parndorfi ütközetben alakulatával vissza-
vert egy lovassági támadást, ezért alezredessé léptették 
elô. A szabadságharc 1849 januárjának elején, a császáriak 
pesti bevonulásával veszni látszott, Kmety azonban, sok 
tiszttársával ellentétben, kitartott az ügy mellett. 1849. ja-
nuár 5-tôl egy dandár, majd 1849. február 15-tôl egy had-
osztály vezetésével bízták meg. Az igyekvô és bátor törzs-
tiszt, a fôvezér, Görgey Artúr tábornok egyik kedvelt alá-
rendeltjévé vált. A kápolnai csatában Henryk Dembinszki 

Kmety György 
emléktábla 
Táborföldön
2009. május 3-án felavatták 
Táborföldön Kmety György 
emléktábláját.
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hibás hadvezetése miatt nem vett részt, de fedezte a ma-
gyar csapatok visszavonulását és 1849. február 28-án a 
mezôkövesdi ütközetben hadosztályának kiváló lovasságát 
vezetve, gyôzelmet aratott az elbizakodott császáriakkal 
szemben. 1849. április 10-én és 11-én Kmety hadosztálya 
részt vett az újpesti és palotai csatározásokban, amelyek 
a Vác elleni magyar támadást fedezték. 1849. április 14-én 
ezredesi rangot kapott. Kmety önálló feladatkörben elôbb 
Vácnál tartotta az összeköttetést Görgey és a Pest kör-
nyékén hagyott erôkkel, majd Esztergomba vonult, ahol 
átkelt hadosztályával a Duna túlpartjára. Miután döntés 
született Buda ostromáról, a 15. hadosztály is parancsot 
kapott a Buda ellen vonulásra. Az ostrom során (1849. 
május 4. - május 21.) a vízivárosi oldalon ô irányította a 
hadmûveleteket. A május 4-ei, a vár vízmûve elleni roham-
ban megsebesült és hadosztálya is érzékeny veszteségeket 
szenvedett. Buda bevétele után önálló hadosztályparancs-
nokként a Rába vonalának megszállását kapta feladatul. Jú-
nius 13-án pályafutásának legfényesebb gyôzelmét aratta: 
a csornai ütközetben legyôzte Franz Wyss vezérôrnagy 
dandárját. Június 26-án megkapta tábornoki kinevezését. 
A június 27-ei, Pápa mellett vívott ihászi ütközetben vi-
szont vereséget szenvedett egy császári hadosztály-
tól. Ezzel a császáriak elvágták a Görgey Artúr vezette 
fôseregtôl, ezért kénytelen volt a délvidéki hadszíntérre 
vonulni. Az erôltetett menet ellenére késôn érkezett, hogy 
a Jellasics ellen vívott július 14-ei kishegyesi ütközetben 
érdemi szerepet játszhasson. Augusztus 9-én seregével 
csatlakozott a Temesvár mellett álló magyar fôerôkhöz. 
A temesvári csatában a balszárnyon sikeresen nyomult 
elôre, de a többi seregrész megfutamodása miatt végül ô 
is visszavonulásra kényszerült. Az augusztus 15-ei lugosi 
ütközetben sikeres utóvédharcot vívott a császáriakkal, 
majd csatlakozott Vécsey tábornok csapataihoz. 
A végsôkig ellenezte a fegyverletételt, ezért inkább az 
emigrációt választotta, a határ felé egyedül indult. Egy Zsil 
völgyi faluban a román felkelôk fogságába esett, ahonnan 
néhány huszár szabadította ki.

A világosi fegyverletétel után Törökországba menekült, 
és Iszmail pasa (pasa, vagyis tábornok) néven belépett a 
török hadseregbe, ám a közhiedelemmel ellentétben nem 
vette fel az iszlám vallást. A törökök megbecsülték, el-
ismerték és felkérték a török hadsereg modernizálására, 
amelyben Kmety tevékeny részt vállalt. Hálából a segít-
ségért halála után Isztambulban szobrot állítottak neki, 
amely ma is látható. Bemmel együtt a szíriai Aleppóba 
került, ahol részt vettek 1850 októberében egy súlyos za-
vargás leverésében. Bem halála után Londonba távozott. 

Itt született meg elsô önálló mûve, amely Görgey Artúr 
emlékirataira válaszul készült. A krími háború kitörése-
kor visszatért Törökországba. 1854. augusztus 6-án részt 
vett a kuruderei ütközetben. 1855-ben kitüntette magát 
a kaukázusi Karsz erôdjének védelmében. A szeptember 
29-i orosz támadás visszaverésében Kmety komoly sze-
repet játszott. Ennek a napnak az eseményeirôl írta má-
sodik angol nyelvû könyvét. Amikor az erôd parancsno-
ka, Williams tábornok a vár megadása mellett döntött a 
készletek kimerülése miatt, Kmety és Kohlmann József - 
egykori honvéd ezredes - 1855. november 24-én átvágták 
magukat az ostromlókon. Karszi tevékenységért a török 
kormányzat kitüntette.

1860-ban a libanoni zavargások idején a török segély-
csapatok parancsnoka volt. A libanoni rendezés körüli 
politikai játszmák, valamint egyre súlyosbodó betegsége 
miatt 1861-ben nyugdíjba vonult és Londonban telepedett 
le. Mint oly sokan a korszak katonái közül, sosem nôsült 
meg és gyermektelenül hunyt el 1865-ben, Londonban.

Kmety György a szabadságharc egyik legkiválóbb hon-
védtábornoka volt. Kitûnô szervezônek, vérbeli katoná-
nak bizonyult, egyike volt azon ritka személyiségeknek, 
aki egyaránt bírta mind Kossuth, mind Görgey bizalmát. 
Személyes bátorságához sohasem férhetett kétség. Az 
ihászi ütközetben a feje mellett elzúgó ágyúgolyókat látvá-
nyosan, tábornoki kalapját levéve üdvözölte, hogy ezzel is 
bátorítsa katonáit.

kmeTy gyÖrgy
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2009 április hónapban az ürömi képviselô testületnek 
beszámolót tartott Koczka Gábor r.alezredes, rendôrségi 
tanácsos, ôrsparancsnok a Pilisvörösvári Rendôrôrs 2008 
évi munkájáról.

A beszámoló során bemutatta a rendôrôrs illetékes-
ségi területén végzett munkát, azok eredményét, a prob-
lémákat feltárta valamint részletesen Üröm község terü-
letén végzett rendôri intézkedéseket, illetve az itt történt 
bûncselekményeket, illetve szabálysértéseket, összeha-
sonlítva az elôzô évekhez viszonyítva.

Megállapítható, hogy a bûncselekmények száma - szinte 
kivétel nélkül - csökkenô tendenciát mutat az elôzô évek-
hez viszonyítva, köszönhetôen a körzeti megbízottak által 
teljesített közterületi szolgálatoknak. A munka eredmé-
nyességét nagyban megkönnyítette az ürömi polgárôrség 
önzetlen munkája, valamint az önkormányzati testület tá-
mogatása.

Az Ôrsparancsnok úr kitért még azon problémákra 
amelyek elvonják az egyenruhás rendôröket a közterületi 
szolgálatból, de - ígérete szerint - mindent megtesz, hogy 
ez a jövôben szintén javuló eredményt mutasson.

Fontos megjegyezni, hogy a mellékelt táblázatban a 
„’kábítószerrel való visszaélés” bûncselekményre vonat-
kozó adat a valóságot nem fedi, óriási a látencia. Ezen 
ügyekfelderítésében mindenképpen elôrelépést kell pro-
dukálni.

A beszámolót a képviselô testület elfogadta.

Balogh Ferenc

RENDÔRSÉGI híREK
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Idén is így történt, már az elsô ülésünkön eldöntöttük, 
hogy ebben az évben is belevágunk.

Az elôkészületek nagyon gördülékenyen folytak, 
mindennek volt felelôse, jól összeszokott régi  tagjaink mel-
lett az újonnan érkezett, rögtön beilleszkedô szülôk ren- 
geteg ötlettel segítették a munkát. Kivétel nélkül, tehetsé-
güktôl, vérmérsékletüktôl függôen mindenki dolgozott, 
ter-mészetesen a gyerekekért!

Volt aki az elôkészületeknél segített, volt aki a bál ideje 
alatt és voltak olyan szülôk akik a romeltakarításból vették 
ki aktívan a részüket! 

A bál elôtt, úgy szervezve, hogy már az iskolai Farsan-
gon a gyerekek is élvezhessék, feldíszítettük a termet a 
színes lufikkal, amelyek Pató Judit jóvoltából ékesítették a 
teret és az asztalokat.

Ahhoz, hogy legyen mihez és mire leülnünk Balázsi  
Judit „elsôosztályos” anyuka, és az Aura Hotel (Educatio 
Kht.) volt segítségünkre. Próbáltuk közelebbrôl beszerezni 
a székeket asztalokat, de már második alkalommal kaptunk 
visszautasítást, de szerencsére megoldottuk! Apukák ösz- 
szeálltak, autókkal, fizikai erejükkel, és a bál elôtti este, illet-
ve a napján délelôtt hordták innen Ürömrôl és Budapestrôl 
az asztalokat és a székeket. Köszönjük nekik!

Felkészülve pezsgôvel, ropogós pogácsával (amit a 3. a 
osztálynak köszönhetünk) fogadtuk az érkezô vendégeket.

Az étel-és italbüfé gazdag és gyönyörû kínálatával várta 
az éhüket és szomjukat oltani kívánókat. Az ételek elkészí-
tésében, Lakos Kati, józsa kati 4.a, Fehér Gabi, 5.b tálalá-
sában, felszolgálásában rajtuk kívül még Czuppon Kriszta 
segített. Saját készítésû vadpörkölttel gazdagította Molnár 
Zoli a kínálatot. A Zoli által felajánlott vadhoz még jó né-
hányan adakoztak. 

Volt, aki salátát, tepsiskrumplit készített, tehát válasz-
tékban nem volt hiány.

A finomabbnál finomabb sütiket anyukák sütötték, mint 
eddig minden évben .

Az italok kiszolgálásánál több éve már Janek Eszter, 
Balázsi Marcsi állták a sarat hajnalig. A választék összeállí-
tásánál Eszter, Marcsi, Csánki Nóra és Kulcsár Csaba segí-
tett. A kíváló borokat hazai termelôktôl vásároltuk, Balá-
zsi Marcsi segítségével, és Német Csaba felajánlásából. Az 
büfé kínálatához adományával Bencsik Tibor is hozzájárult. 
Finom kávénk pedig a Kulcsár-Csánki házaspár jóvoltából 
került a poharunkba. A poharakat, tányérokat Balázsi Judit 
biztosította számunkra.

Idén új fiú keverte a koktélokat, de nemcsak az italokat 
készítette, hanem egy látványos show mûsorral is kedves-
kedett nekünk. 

A zene szolgáltatásában is változtattunk egy kicsit, 
Kaiser Zoli kiváló játékát néha-néha megszakítottuk egy 
kis korhû, 50-es, 60-as évek zenéjével, amit Budainé Mayer 
Renáta állított össze.

A zene és tánc mellett Kvíz kérdésekkel (Molnár Zoli 
szerkesztése) és Limbó versennyel  (Kárpáti Klári ötlete és 
szervezése) színesítettük az estét.

Fellépô mûvészpalánták, az ürömi Hip-Hop táncosok 
nyitották a bált, késôbb a kihagyhatatlan Isys hastáncos lá-
nyok gyönyörû jelmezükkel és csípômozdulataikkal vará-
zsolták el a nagyérdemût.

Immár harmadik alkalommal rendeztük meg a mûvészeti 
iskola tanárainak és tanulóinak alkotásaiból a Jótékony-
sági Árverést. Az árverés teljes bevétele a mûvészeti is-
kola diákjainak ajándékozását fedezi. Az árverést Lakos 
Kati vezette, aki igyekezett minden alkotás mellé találó és 
humoros ajánlást adni. Mindenki jól szórakozott, a bevé-
tel is rekord nagyságú lett, 73 500Ft.-ot tudtunk átadni a 
mûvészeti iskolának.

Minden évben a helyi vállalkozók mellett magánsze-
mélyek is szép számmal támogatnak minket adományaik-
kal amelyek a  tombola nyeremény kínálatát, illetve a 
bál bevételébôl befolyt összeget gyarapítják. A gyönyörû 
tombolatárgyak láttán mindenki sok szelvényt vásárolt. 
A fôdíj idén is egy Bükfürdôn tölthetô wellness hétvége 
volt, Csánki Nóra és Kulcsár Csaba házaspár jóvoltából. 
Aki megynyerte, már el is töltötte a hétvégét, elmondása 
szerint CSODÁLATOS VOLT!

A sok munka eredményeképpen a bál bevétele közel 
700 000 Ft-ra rúgott. A kitûzött célt már megvalósítottuk, 
a kerékpártárolót már birtokba vették gyermekeink.

Szeretnénk még egyszer köszönetet mondani az iskola 
fenntartójának hogy rendelkezésünkre bocsájtotta a tor-
natermet, Laboda Gábor polgármester úrnak, Lengyel Ka-
talin alpolgármester asszonynak, akik tiszteletüket tették a 
számunkra oly fontos rendezvényen.

ISKOLA-BÁL
2009. február 14.

Megkésve, de nem aktualitását vesztve szeretnénk 
néhány mondatban hírt adni az idei Iskola-bálról. 
Balázs Ildi, Szilágyi Piroska, Hollauer Kati  SZMK-s 
tevékenységük idején alakult ki ez a szép hagyomány, 
miszerint az iskolai Szülôi Munkaközösség évrôl- 
évre megrendezi az Iskolabált.

Nagyon köszönjük Tóthné Török Mária igazgató asz-
szonynak sokrétû segítségét, minden pedagógusnak, akik 
megtisztelték a bált jelenlétükkel és a jegyek árusítása ide-
jén a részvételre buzdították a szülôket. Köszönjük azok-
nak a pedagógusoknak, akik az elôkészületi munka során 
ragasztottak, dekoráltak, cipekedtek velünk együtt!

Kedves Szülôk! Kedves Mindenki! Kedves Bálozók!
Köszönjük Nektek aktív részvételeteket a játékokban a 
táncban, mulatságban…. mindenben! Köszönjük, hogy 
megértettétek, hogy Iskolánkban mindez a gyermekeinkért 
történik! A beszámolót az SZMK tagjainak nevében készí-
tette: Fritschné Murányi Gabriella SZMK elnök

Köszönjük a tárgyi és pénzbeli adományokat az itt 
felsorolt cégeknek és magánszemélyeknek:
 • Zeke Zoltán
 • Zeke Zoltánné
 • Szabóné Margit  fodrász
 • B&B  Szépségstúdió ( Budai Pál és Budai Pálné)
 • LA-PE Bt. CO-CO BOWLING pálya
 • BARBARIN Kft. CO-CO BOWLING KLUB
 • Váradi  autójavító 
 • Dió- Csemege  Ady Endre utca
 • Németh Ágnes és Dittmár Roland
 • Major Anikó Hús-hentes üzlet
 • BOJÁNKA NÉNI zöldséses üzlet
 • Bencsik Tibor (italok)
 • Gyöngy Patika  SOLYMÁR- AUCHAN
 • Bartal  Sándor és Bartalné Papp Márta
 • Fehér Gabriella • Lakos Katalin
 • SUPRA -TREND Kft.
 • POROS család (sóbarlang)
 • Szabados Mónika virágüzlet (virág kompozíciók)
 • Balázsi Judit (székek, asztalok, tányérok, poharak)
 • Lehel Dénes • Kulcsár Csaba és Csánki Nóra 
 • Németh Csaba
 • Dr. Molnár Zoltán
 • Cserepes Zoltán
 • Soltész László barkácsbolt
 • www. webautos. hu
 • LG Aqua Kft. (Illés István és Illésné Tóth Erika)
 • Füle István és Füle Istvánné, Szabó Kriszta
 • Pathó Judit  (lufidekoráció)
 • AURA HOTEL (EDUCATIO KHT.)
 • ISYS HASTÁNC CSOPORT
 • Kaiser Zoltán (zene)
 • Ötvös Gábor és Ötvös Zsuzsa
 • HIP-HOP tánc csoport

Községünk Budapest vonzáskörzetébe tartozik, ide-
ális földrajzi adottságokkal. Az elmúlt években ennek 
köszönhetôen dinamikus fejlôdésnek indult, lakóinak szá-
ma 10 év alatt kb. 4000-rôl 7000-re nôtt. A fôvárosból 
kiköltözô családok tudatosan keresik a város közelségét 
és a falusi nyugalmat egyesítô környezetet, és tudatosan 
választanak iskolát. Lehetôségük van a közeli budapes-
ti iskolák valamelyikébe utaztatni gyermekeiket, vagy a 
helyi iskolába íratni ôket. Hosszú távú célunk azoknak a 
szülôknek a megnyerése, akik még nem kívántak élni a vi-
déki iskolák „elônyeivel”, nem bíztak az iskolánk oktatási 
színvonalában, és gyermekeiket a közeli fôvárosi iskolák 
valamelyikébe kívánják beíratni. 

Intézményünk kiemelt feladata a német nyelv oktatása 
és a mûvészeti képzés. A gyerekek a mûvészeti oktatás te-
rén kiemelkedô eredményeket érnek el. A mûvészeti iskola 
kézmûves, zenei- és néptánc ágazaton várja a délutáni órák-
ban az iskola tanulóit. Iskolánkba 276 tanuló jár, a hatodik 
évfolyamig két párhuzamos osztállyal. A hetedik osztályt a 
tehetséges tanulóink nagy többsége a közeli fôvárosi gimná-
ziumokban folytatja. A jó képességû gyermekek a hatodik 
évfolyamig kapnak nagyobb szerepet az iskola történeté-
ben. Intézményünk középtávú célja az iskolai oktatás és ne-
velés színvonalának további emelése a tehetséggondozás és 
felzárkóztatás keretén belül. A hatodik osztály utáni „elván-
dorlás” csökkentése, a beiratkozók számának a növelése, a 
tanulmányi színvonal emelése tette szükségessé az újítása-
ink bevezetését. Cikkemben, az iskolánkban már harmadik 
éve alkalmazott mozgás- és állapotfelmérés tapasztalatait 
szeretném bemutatni.

A diagnosztikus állapotfelmérés
bevezetésének elôzményei
Az országos tendencia iskolánkban is érezteti hatását, mi-
szerint a tanulási nehézséggel és a magatartási problémá-
val küzdô gyermekek aránya évrôl-évre növekszik, egyre 
több a fejlôdésben megkésettek aránya is. Iskolánk peda-
gógusai is tapasztalják ennek negatív következményeit. 
A tanulási, magatartási nehézségekkel küzdô gyermekek 
fejlesztése, segítése a tanítók, tanárok feladata. Segítô szak-
emberek bevonása financiális okok miatt nem jellemzô. 
Az iskolában az elmúlt évig nem volt fejlesztô pedagógus 
(jelenleg óraadói státuszban, heti 8 órában), a logopédu-

Miért éppen
a TSMT?
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sunk a szükségesnél alacsonyabb óraszámban, viszont nagy 
hatékonysággal dolgozik az iskolában.

A kistérségi iskolák viszonylatában - az Önkormányzat-
nak köszönhetôen - gyermekeink logopédiai ellátását ideá-
lis körülmények között tudjuk megoldani. A pedagógusok 
napi munkájukban egyre több tanulási nehézséget mutató 
gyermekkel találkoznak, köztük jó értelmi képességûekkel 
is. Fejlesztésükre kidolgozott irányelvek az iskolában sokáig 
nem voltak, a tanítók saját feladatuknak tartották az ô fej-
lesztésüket is, általános pedagógiai módszerekkel. Speciális 
képzettség, technikák, módszertan nem állt rendelkezésük-
re. A problémák megoldására korrepetálást, otthoni gya-
korlás mennyiségének fokozását, esetleg magántanár be-
vonását javasolták, melyek több-kevesebb hatékonysággal 
mûködtek. A Nevelési Tanácsadóval - leterheltsége miatt 
- napi kapcsolat nem alakulhatott ki, tanulási nehézségek 
miatt ritkán küldtek gyermeket szakértôi vizsgálatra. Ez a 
tendencia az utóbbi években szükségszerûen kezdett meg-
változni. Egyre nagyobb az igény a hatékony megoldási mód 
keresésére. Az utóbbi három évben a Nevelési Tanácsadó 
szakértôi véleménye szerint tanulási nehézséggel küzdô 
gyermekeink száma emelkedett és egyre inkább növekedô 
tendenciát mutat. Megállítását alulról építkezve, az elsô 
osztály problémás tanulóinak felzárkóztatásával, felmenô 
rendszerben kívánjuk megoldani. A cél megvalósítása ér-
dekében szükségessé vált egy olyan diagnosztikus felmérés 
bevezetése, melynek kiértékelése után lehetôvé válhat a 
problémás tanulók szisztematikus fejlesztése, a magatartási 
problémák hatékony kezelése. A választás a TSMT állapot 
és mozgásvizsgáló tesztre jutott.

Feltételezéseink szerint a gyermekek a beiskolázás pilla-
natában nagyon eltérô organikus és szociális érettségi szin-
ten állnak. A 2007-ben a beiratkozó leendô elsô osztályos 
gyermekek életkora közötti különbség meghaladta a 17 hó-
napot a legfiatalabb és a legidôsebb gyermek között! Ezen 
az övezeten belül nagy a szórás. Az iskolai teljesítmények 
megítélésében viszont nem lehet erre tekintettel lenni. 
A diagnosztikus mérés által kapott információk segíthetik a 
tanulók képességeinek és adottságainak a feltérképezését. 
A késôbbiek folyamán ennek ismeretében támogathatjuk, 
segíthetjük a zökkenômentes beilleszkedést. Ha a tanulási 
folyamat elején kiválasztjuk azokat a gyermekeket, akiknek 
mozgásfejlôdési, anyanyelvi készségük gyengesége miatt 
várhatóan tanulási nehézségeik lesznek, megelôzhetjük, 
kivédhetjük, vagy csökkenthetjük a sikertelenségeket. 
A szenzomotoros szemléletû állapot és mozgásvizsgálat egy 
újfajta megközelítési módja az iskolaérettségi vizsgálatnak, 

illetve annak deficitjével is foglalkozó terápia irányelveinek. 
Megbízható, nem eszközigényes, viszonylag rövid idô alatt 
(kb. 35-45 perc) elvégezhetô, számszerûen és százalékosan 
kiértékelhetô. A teszt nem csak a hagyományos értelemben 
vett iskolaérettségre mutat rá, hanem “bejósolja” az iskolai 
beválást is. A vizsgálat után az egyes területeken feltárt hiá-
nyosságok orvoslása érdekében alkalmazott tréning - mint 
egy másfajta szemléletû terápia bevezetése - lehetôséget ad-
hat az iskolánkban a tanítási-tanulási folyamatok hatékony-
ságának növelésére. A kiértékelést követô terápia alkalma-
zása a gyerekek számára vonzó, játékos, sokféle mozgásos 
tevékenységgel megtervezett. Szinte észrevétlen a tanulók 
részérôl a fejlesztés, hatékonysága viszont gyors és ered-
ményes. A gyerekek nagy többsége kedveli és szereti ezt a 
fajta terápiát. Már a 2006/2007 tanévben két alsós osztály 
(1.a és 2.b ) heti egy testnevelés óráját kísérleti jelleggel 
a TSMT szemlélet határozta meg. A két osztály létszáma 
alacsony volt (18 illetve, 16  fô), így az egyéni bánásmód-
ra több lehetôség adódott. Általában a foglalkozások ideje 
alatt két nevelô van jelen, az egyik TSMT szakvégzettséggel 
rendelkezô pedagógus, a másik az osztályt tanító nevelô, vagy 
testnevelés szakos tanító. Néhány alsós pedagógust egy év 
alatt sikerült meggyôzni a tanulásban és mozgásállapotban 
mutatkozó eredmények pozitív hatásáról, egyben megis-
merték a csoportos fejlesztés hatékonyságát is. Az elôzetes 
felmérések alapján, létrejöhetett egy délután szervezôdô 
TSMT csoport is, amit legfôképpen óvodás korú gyerekek 
alkottak. Itt kaphatott helyet azoknak a diákoknak a felzár-
kóztatása, fejlesztése, akik ugyan elkezdték az elsô osztályt, 
de vizsgálati eredményeik szükségessé tették az ilyen irá-
nyú fejlesztésüket (heti 2×45 perc). A jövôbeni fejleszté-
sek bevezetéséhez elengedhetetlen volt a személyi feltéte-
lek megteremtése és bôvítése. Két tanító beiratkozott a 
BHRG alapítvány akkreditált képzésére, így megkezdôdött 
a vizsgálat elvégzéséhez, és a TSMT szemléletû testnevelés 
órák megtartására feljogosító okiratok megszerzése, annak 
koncepcionális felépítése (az elsô osztályt indító kollégák 
végezték el a tanfolyamot). A továbbképzésen kapott szem-
lélet meggyôzô volt, megalapozta a következô tanév teljes 
körû szûrôvizsgálatának megszervezését. Jelenleg három 
szakképzett nevelô jogosult a projekt elvégzésére. Az is-
kolai logopédus és fejlesztô pedagógus szakmai segítségével 
állandó és folyamatos ellenôrzés alatt tartjuk a tanulási aka-
dályozottsággal küzdô tanulóink erôfeszítéseit. Iskolánkban 
ennek érdekében speciális felzárkóztató szakmai munkakö-
zösséget hoztunk létre. Az alsó tagozatos munkaközösség 
tagjai számára iskolán belüli továbbképzések segítik a to-
vábblépés feltételeinek megteremtését. 

iskola

A Lakatos Katalin által kidolgozott állapot- és 
mozgásvizsgáló teszt gyakorlati alkalmazása a 
leendô elsô osztályosok vizsgálatára az ürömi
József Nádor Általános és Mûvészeti Iskolában
A József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Mûvé- 
szetoktatási Intézmény nevelési  programjában és helyi 
tanter-vében két éve helyet kapott a leendô elsô osztályo-
sok állapot- és mozgásvizsgáló teszttel történô felmérése, 
mely egy céltudatos, a testnevelés tantárgy kereteibe in-
tegrált szenzomotoros fejlesztéssel párosul az alsó tagozat 
elsô két évében, heti egy órában. A kísérleti jellegû testne-
velés óra eredményeit figyelemmel kísérve, a nevelôtestület 
logopédusával és az iskola fejlesztô pedagógusával együt-
tmûködve igyekszünk hatékony fejlesztô módszerek alkal-
mazásával tanulóink iskolai eredményeit növelni. 

Nevelési programunk célkitûzései között elsôdleges 
helyet foglal el az eredményesebb oktató-nevelô munka 
megteremtése érdekében a tehetséges tanulók gondozása, 
és a tanulási problémával küzdôk segítése, felzárkóztatá-
sa. A nagyobb hatékonyság és a célkitûzések megvalósítá-
sa érdekében vezettük be az elsô osztályokban, felmenô 
rendszerben a szenzomotoros szemléletû fejlesztést 
is. Ennek elengedhetetlen feltétele volt egy olyan elôze- 
tes diagnosztikus vizsgálat, mely átfogó képet ad a gyermek 
meglévô adottságairól, érettségérôl, elôzetesen megszer-
zett ismereteirôl. 

Két évvel ezelôtt az iskola nevelôtestületével egyet-
értésben a tanulmányi eredmények hatékony növelése és 
a tanulók magatartásának javítása érdekében hoztuk meg 
a döntést. Az intézményünkbe iratkozó leendô elsôsök 
megismerése érdekében egy többoldalú vizsgálat elvégzé-
sével és annak elemzésével, a szülôk bevonásával kezdtük 
el az újítást. Nem kívántuk ôket „felvételiztetni”, kategó-
riákba sorolni, mindössze átfogó képet kívántunk kapni 
a képességeikrôl. Az óvodás kor után az iskolába belépô 
kis tanítványok esetleges nehézségeinek a megismerése, 
a leendô elsôsökkel való személyes találkozások, mind-
mind   meghatározó fontosságú lehet nemcsak a tanuló-
palánta szülei, hanem az ôket tanító pedagógus számára is. 
A beiratkozó elsôsök iskolai érettségi szintjét sokféle befo-
lyásoló tényezô meghatározhatja. Idegrendszerének érett-
sége, családi környezete, veleszületett adottságai, óvodai 
neveltetése, a családban elfoglalt szerepe, mozgása, érzelmi 
fejlettségi foka, és egyéb más jellegû tényezôk. Felméré-
sünknek kettôs célja volt. 

Elsôsorban szerettük volna felmérni az intézményünk-
be jelentkezô gyermekeink iskolaérettségi szintjét. Hipoté-
zisünk szerint az iskolaérett gyermekek egymáshoz viszo-

nyítva is különbözô ismeretekkel rendelkeznek, és szociális 
hátterük sem egyforma. A vizsgálat által, megelôzhetôvé 
válhat a jó képességû, tehetséges, de organikusan éretlen, 
illetve a szociálisan hátrányos helyzetû, viszont értelmes 
gyermekek elkallódása, „törvényszerû” lemaradása. Felté-
telezésünk szerint a - nevelési tanácsadók által készített 
elôzetes iskolaérettségi felmérések alapján, valamint az 
óvodai nevelôk véleménye alapján - már iskolaérettnek 
minôsített gyermekek általunk alkalmazott diagnosztikus 
vizsgálata után kiderülhetnek bizonyos részterületeken 
történt elmaradások, eltérô eredmények. Ezáltal magya-
rázatot kaphatunk arra a ténymegállapításra, melyszerint 
a gyermekek iskolai teljesítménye az évek múlásával akár 
gyökeresen is megváltozhat. Egyesek a lassú kezdés után 
megugorhatnak, mások ellenkezôleg, egy viszonylag jó kez-
dés után lemaradhatnak. Ezek a „rejtett” eltérések nem 
minden esetben szembetûnôk, néha észrevehetetlenek az 
óvodai neveltetés során. Csak késôbb, az iskolába kerü-
lés után, a tananyag növekedésével, a tanulócsoportokban 
megkövetelt viselkedési normák következetes betartatása 
során, a feladattudat kialakulatlansága miatt felszínre került 
problémák által derülnek ki. Megfelelô hozzáállással kor-
rigálható, kiküszöbölhetô a veszélyforrás. Szerencsétlen 
esetben azonban akár tanulási zavarokban, magatartási de-
vianciákban is manifesztálódhatnak.  

Másodsorban a hatékonyság érdekében nagyon fontos a 
gyermek sorsát alakító fejlesztô tevékenységek mennyisé-
gének és irányának az eldöntése is. Az állapotfelmérés után 
megállapítható és meghatározható a „megfelelô terápia” ki-
választása (folyamatdiagnosztika). A tanár (mint terapeuta), 
a szülô és a gyermek együttmûködô munkája, a szülô és a 
gyermek kitartó szorgalma és erôfeszítései - megítélésem 
szerint - bizonyosan meghozzák az elvárt eredményt, mely 
a továbbiakban intenzíven hat majd a gyermek tanulási és 
egyéb részképességeinek fejlôdésére. Ebben az esetben a 
tanár az irányadó, a „terápiát” vezetô, általa a gyermek ész-
revétlenül és játékosan olyan fejlôdési folyamatokon me-
het át a mozgásos tevékenységek gyakorlása által, mely az 
értelmi szintjének a fejlôdését is pozitívan befolyásolhatja, 
iskolai beilleszkedését megkönnyítheti, s a pozitív visszajel-
zések során egyfajta megelégedettség érzést vált ki belôle, 
mely kedvezô hatást gyakorol a tanulási eredményeire és a 
személyisége fejlôdésére.

Más megközelítésbôl nézve a gyermeknek a vizsgálat so-
rán tanúsított magatartása, illetve a vizsgálati eredmények 
kiértékelése után a tanulók képességeirôl megszerezhetô 
információk az iskola birtokába kerülésével nagymértékben 
megkönnyíthetik a kisiskolások korai iskolai beilleszkedését. 
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A gyermek személyiségének és képességeinek ismereté-
ben egy céltudatos, egyénre szabott megközelítési eljárás-
sal potenciálisan elkerülhetôk, vagy enyhíthetôk lesznek 
a tanulási-tanítási folyamatok alatti „kísérleti, próbálkozá-
sos” jellegû módszerek kiválasztásából és alkalmazásából 
adódó esetleges kudarcok. A sikertelenség által a szemé-
lyes sérülések felszaporodhatnak, és a késôbbiek folyamán 
elkeseredést és ellenállást válthatnak ki az iskolát lelke-
sen és örömmel megkezdô elsô osztályos további iskolai 
tevékenységében. Az elsô osztályban a heti három test-
nevelés óra egyikében TSMT (tervezett szenzomotoros 
tréning) jellegû foglalkozásokat végzünk immár második 
éve, minden tanuló számára biztosítva a fejlesztésben 
való részvételt. Ezen kívül a délutáni órákban lehetôséget 
nyújtunk  további fejlesztô foglalkozások látogatására az 
arra igényt tartó, vagy rászoruló tanulóink részére, heti 
két tanórában, a mindennapos testnevelés keretén be-
lül, mely összességében heti három TSMT órát tesz ki. 
Az érett, beilleszkedési problémával nem küzdô, a vizs-
gálat során kielégítô eredményeket teljesítô gyermekek 
esetében is pozitív változásokat tapasztaltunk, elsôsorban 
a problémamegoldó gondolkodás fejlôdésében, a szituatív 
összefüggések felismerésének javulásában, a reakcióidô 
gyorsaságának növekedésében. A tréning következtében 
a tanulók verbális kifejezôképessége, szókincse és mon-
datalkotási képessége javulhat. Mivel ebben a korban 
még érvényes a szenzomotoros fejlesztés „transzfer” 
jellegû hatékonysága, a jó képességû, érett gyerekeknél 
a „terápia” nem a felzárkóztatást, hanem az úgynevezett 
„okosítást” célozza meg. Elmondhatjuk, hogy a TSMT óra 
minden tanulót fejleszt a saját tehetségének megfelelôen. 
A tréning gyakoroltatása és alkalmazása által egy idôben 
tudjuk mindkét nevelési célkitûzésünket - a felzárkóztatást 
és a tehetséggondozást - megvalósítani. A tréning felada-
tai egymásra épülnek, többnyire játékosak, élvezetesek. 
A feladatok szisztematikusan felépítettek, nagyon sok 
sportszer használatával színezve. A tanulók nagyon szíve-
sen vesznek részt az órákon. A hiperaktív, beilleszkedési 
zavarokkal küzdô gyermekek feladathelyzetben tartása kí-
ván intenzívebb odafigyelést, de a következetesen határo-
zott, meleg elfogadó nevelôi magatartás alkalmazása foly-
tán szembetûnô a pozitív irányú változás. (A módszerünk 
megismertetését a következô lapszámban folytatjuk.)

    Tóthné Török Mária
(igazgató)

Tisztelt Szülôk!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy lehetôség nyí-

lik az ürömi Mûvészeti Iskola rendezésében, egy komp-
lex képzômûvészeti- és zenei foglalkozásokat biztosító, 
mûvészeti táborban való részvételre.

A gyerekeknek olyan tevékenységekre is lesz lehe-
tôségük, amikre esetleg év folyam án nem került sor. Pl.: 
zenei improvizáció, komponálás, ismerkedés többféle 
hangszerrel, különféle rajztechnikák alkalmazása, papírma-
sé készítése stb. A tábor a nyár folyamán két alkalommal 
lesz, ahova 6-14 éves gyerekeket várunk.

Idôpontok: 2009. június 29-július 3-ig; és/vagy 
  2009. július 27-31-ig.

 Helyszín: József Nádor Általános és Mûvészeti Iskola  
 A foglalkozások minden nap 9-12.30 óráig tartanak,
 amelyek után igény szerint ebédet és játékos
 programokat biztosítunk 16 óráig.
 
 Tábor díjai: mûvészeti foglalkozások: 10.000 Ft/hét/fô
 egésznapos, ebéddel: 16.000 Ft/hét/fô

 Jelentkezés és befizetés határideje:
 2009. június 10-11-én, a foglalkozásokat tartó tanárnál.

A heti program játékos mûvészeti bemutatóval zárul, aho-
va szülôket és gyerekeket egyaránt szeretettel várunk! 
Gyantár Berta képzômûvészeti tanár, Tolvaj Annamária 
zongoratanár

MÛVÉSzETI
ALKOTÓTÁBOR

További információ:

a 06 30 430 2603 telefonon
vagy személyesen

a mûvészeti iskolában.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
parlagfû irtására vonatkozó korábban hatályos 
2000. évi XXXV törvényt, a 2008. évi XLVI törvény 
hatályon kívül helyezte. Jelenleg tehát az élelmi-
szerláncról és hatósági felügyeletérôl szóló 2008. 
évi XLVI. törvény tartalmazza a parlagfû elleni vé-
dekezésre vonatkozó szabályokat. 

A hivatkozott törvény 17. § (4) bekezdése a 
következôk szerint rendelkezik: 

„A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig 
az ingatlanon a parlagfû virágbimbójának kialakulását meg-
akadályozni, és ezt követôen ezt az állapotot a vegetációs 
idôszak végéig folyamatosan fenntartani”!

Aki a fenti rendelkezéseket nem tartja be, illetve meg-
szegi, ismételten kiszabható 5.000.000 Ft-ig terjedô pénz-
bírsággal sújtható. 

Közeledik a június 30.-a, ez az az idôszak amikor a 
parlagfû és az egyéb egészségre káros gyomnövények sze-
zonja is megkezdôdik. A törvény értelmében minden föld-
használónak (figyelem! nemcsak ingatlan tulajdonosnak) 
törvényi kötelezettsége, hogy a védekezést megkezdje 
és azt folyamatosan a vegetációs idôszak végéig folytassa. 
Fel kívánom hívni a figyelmet arra is, hogy a hivatkozott 
törvényi szabályozás nemcsak a parlagfû, hanem az egyéb 
egészségre káros gyomnövények folyamatos és rendszeres 
irtására is vonatkozik. 

Ez év június 30.-a után a Polgármesteri Hivatal rend-
szeres helyszíni ellenôrzéseket fog tartani és a törvény be 
nem tartóival szemben pedig kénytelenek leszünk az elôírt 
szankciókat alkalmazni. 

A törvény elôírása szerint a helyszíni ellenôrzésrôl a 
földhasználót elôzetesen értesíteni nem kell, tehát az 
mellôzhetô. Ugyancsak szükségesnek tartom figyelemfel-
hívásként közölni, hogy a parlagfû elleni közérdekû véde-
kezést elrendelô határozatot fellebbezésre tekintet nélkül 
azonnal végre lehet hajtatni. Ez esetben a hatóság a lezárt 
terület felnyitásával, az ott tartózkodó személyek akarata 

ellenére megtarthatja, illetve a földhasználó költségére el-
végeztetheti a közérdekû védekezést. 

Úgy gondolom, hogy nem kell megvárni azt, hogy a ha-
tóság a törvény szigorú elôírásai szerint járjon el, hanem 
minden földhasználó önkéntes jogkövetéssel eleget tehet 
a törvényben megszabott és a fentiekben kivonatoltan idé-
zett törvényi kötelezettségének. 

Röviden tájékoztatni szeretném az érintett földhaszná-
lókat, Üröm Tisztelt Lakosságát arról, hogy miként véde-
kezhetünk a parlagfû ellen. 

Igen fontos, hogy a védekezést folyamatosan és minden 
lehetséges eszközzel végezzük. Ezzel el tudjuk érni, hogy 
a virágzást megakadályozzuk és azt, hogy a növény magot 
érleljen. A legfontosabb, hogy minden alkalmas eszközzel 
(gyökeres eltávolítás, vegyszeres gyomirtás, kaszálás, ka-
pálás) hosszú ideig védekezzünk annak érdekében, hogy 
tartós eredményt érjünk el. Megemlítem, hogy az erre vo-
natkozó irodalomban és tapasztalatok szerint a kézi gyom-
lálás az egyik leghatékonyabb módszer.

Ezt azonban csak a virágzás elôtt alkalmazzuk, miután 
a nagytömegû pollen egészségre gyakorolt hatása minden 
korban kedvezôtlenül hat az egészségre. A vegyszeres 
gyomirtás esetén fontos gondosan megválasztani a gyom-
irtó szert és arra kell ügyelni, hogy minél fiatalabb legyen 
a gyomirtóval kezelt növény. Ezt a módszert tehát a nö-
vény kikelését követôen kell elvégezni. A védekezéseket 
legkésôbb a parlagfû 10 cm-es állapotáig el kell végezni! 

Úgy gondolom, hogy a parlagfû igazolt egészségre káros 
veszélyét nem kell külön hangsúlyoznom, mégis felhívom 
a figyelmet arra a számszerûsített tényre, hogy jelenleg 
Magyarországon a középiskolások 30-40%-a szenved vala-
milyen allergiás betegségben. Hazánkban az allergiás meg-
betegedés legalább 2.000.000 embert érint. Úgy gondo-
lom, hogy mindezek után nem kell külön hangsúlyoznom, 
hogy mindannyiunk érdeke az, hogy a környezetünkben 
elôforduló káros gyomnövények ellen megfelelô idôben és 
eszközökkel, lehetôleg hatósági intézkedés kikényszerítése 
nélkül védekezzünk. 

Dr Balogh Szilvia Jegyzô 

FELhíVÁS

A 110 literes edénnyel rendelkezô lakóknak 4 db ingyen zsákot biztosít a Saubermacher-Bicske Kft.
Ezen lakók írásban jelezzék igényüket:

Pilisvörösvári Átrakóállomás, 2085 Pilisvörösvár, Fácán u. 44., Tel./Fax: 26/330-244
Az igény jogosságának felülvizsgálata után az edénytulajdonosok megkaphatják a 4 db zsákot.

Rák József ügyvezetô igazgató, Saubermacher-Bicske Kft.
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A 2005. januárjában megalakult Üröm - Táborföld 
Egyesület Elnöksége az alábbiakról tájékoztatja a nyilvá-
nosságot:

Az Üröm - Táborföld Egyesület 2007. november 30-án 
megtartott Közgyûlése a 2007/2. számú határozatában egy-
hangúlag kimondta az Egyesület feloszlását. A vonatkozó 
jogszabályok szerint a Közgyûlés az Egyesület megszûnése 
esetén az egyesületi vagyon sorsáról köteles rendelkezni, 
így a Közgyûlés a 2007/3. számú határozatában döntött a 
vagyon felhasználásáról közérdekû célra. 

Az Egyesület Elnöksége e határozaton alapuló kezdemé-
nyezésére és az Üröm Község Önkormányzat Képviselô-
testületének 9/2009.(II.12.) Kt. számú határozata alapján 
az Egyesület és Üröm Község Önkormányzata 2009. már-
cius 25-én megállapodást írtak alá. E megállapodás értel-
mében az Egyesület teljes vagyonát, azaz 560.000,-Ft-ot 
átadja az önkormányzatnak, amely azt teljes egészében az 
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testületének ha-
tározatában és folyó évi költségvetésében játszótér céljá-
ra elôirányzott pénzeszköz kiegészítéseként Táborföldön 
megépítendô játszótér illetve 3 db forgalom csillapító kü-
szöb beruházási költségeire fordítja.

Az Egyesület Elnöksége egyúttal megköszöni az egye-
sületi tagok, az önkormányzat és a többi ürömi egyesület 
eddigi közremûködését az Egyesület által elért célok meg-
valósításában. 

Az Elnökség ugyanakkor sajnálattal veszi tudomásul, 
hogy jelen formájában nem mutatkozott igény az Üröm 
- Táborföld Egyesület további mûködésére, és bízik ab-
ban, hogy az Ürömön tevékenykedô többi társadalmi 
szervezet kellô módon tudja megvalósítani a civil szféra 
közremûködését a település életében.

Az Elnökség a továbbiakban megteszi a megfelelô jogi 
lépéseket az Üröm - Táborföld Egyesület formális meg-
szüntetésére.

Üröm, 2009. április
                     Az Üröm - Táborföld Egyesület Elnöksége

Március 9-én reggel Ürömön, a Rákóczi utcában el-
ütöttek egy vörös macskát. Nem sokkal, talán néhány 
perccel azelôtt történhetett, hogy odaértem. Az elütött 
állat az utca közepén hevert. Leállítottam az autót, kiszáll-
tam, megnéztem – arra gondoltam, talán még él, és akkor 
elviszem az állatorvoshoz. Nem így volt. Néhány gyalogos 
jött, egyikük kesztyûvel felemelte a tetemet, és az útpálya 
közepérôl az utcát szegélyezô bokrok alá fektette.

Van úgy, hogy nem tudjuk elkerülni a balesetet, en-
nek eredményét a Bécsi úton is számtalanszor látjuk. De 
hogy a gázoló ne tartsa minimális erkölcsi kötelességének, 
hogy a tetemet legalább kihúzza az út közepérôl, meglep 
és mélyen elkeserítô. A kutyákat, macskákat mi vesszük 
magunkhoz, mi tesszük ôket életünk kiegészítô kelléke-
ivé. Legalább becsüljük meg ôket ehhez méltó módon. 
A gázoló helyett én kérek elnézést attól az ürömi lakostól, 
akinek vörös macskáját úgy ütötték el, hogy ki sem száll-
tak az autóból megnézni, lehet-e még segíteni rajta.

P. Eszter
Üröm, Rákóczi utca

Minden évben a Csókavári buszmegállónál lévô vi-
rágágyásokba tavasszal egynyári virágokat ültetnek az 
ottlakók. Ezeket a palántákat saját költségen veszik meg, 
elültetik és egész nyáron, késô ôszig gondozzák. Így tötént 
ez az idén is, amikor elültette a bohócvirágokat és a mus-
kátlikat, de másnapra a virágoknak „lába kelt”. Pótolták 
a virágokat, szintén a saját pénzén, de jogosan fel voltak 
háborodva és mi mindannyian, hogy ki az, aki elviszi ezeket 
a palántákat.

Köszönet a munkájáért, azért, hogy nemcsak megveszi, 
de ápolja is ezeket a növényeket, hogy mindenki gyönyör-
ködhessen bennük, aki arra jár.  (szerk.)

OLVASÓI LEVÉLTájékoztató az üröm 
- Táborföld Egyesület 
megszûnésérôl

Tamáska Péter: Nem oda Buda címmel történelmi 
tanulmányát juttatta el hozzánk, azzal a kéréssel, 
hogy az Ürömi Tükörben jelentessük meg. Mivel 
ez a tanulmány Ürömöt is érinti, ezért mint 
érdekességet közöljük a lapban.

Solymár és Pilisszántó miért kap kitüntetett helyet a kö-
zépkori térképeken? A választ a hely„szakralitáwsa”adja meg. 
A Szent Lôrinc pálos fôkolostor valós helyének felfedezése 
biztos pontot jelent a középkori Buda kutatásában.

Két oklevél bizonyítja, hogy a Solymár és a közvetlen 
mellette fekvô kolostor határos volt a Királyi várossal 
/Ó-Budával/. Az elsô oklevelet 1288-ban írták (C...-i Ru-
dolf mesternek adományozza az -- elôzôleg nôvérének: 
Erzsébetnek adott--Buda mellet fekvô Saalmar nevû falut 
az utód nélkül elhalt Arnoldus és Sebus részeivel együtt.) 
Eredetije a Vattay családnál volt Pomázon. Kivonat: Bártfai 
Szabó: Pest m. 23. A második oklevél  a képen látható. 
A solymári nádas és a 10-es út között a gyümölcsösben a 
kapálás közben talált és összegyûjtött kövek között nagy 
mennyiségû római  tetôcserép került elô. A cserepek 
méretébôl arra lehet következtetni, hogy a nagyobb házak 
és paloták tetejének fedésére szolgáltak. Az, hogy a leletek 
itt kerültek elô, csak azt bizonyítja, hogy Ó-Buda városa 
Solymárral volt határos.

Budáról annyit kell tudni, hogy a görögök idejében 
Sicamria, a Római kórban pedig Herkulia néven volt ismert. 
Lazius Wolf egyetemi tanár a XVI. század közepén sokat 
járt Magyarországon. Könyvében leírta, hogy a magyarok 
fôvárosa Buda egy római városra települt, melyet a rómaiak 
Herculiának neveztek.  Seres István a Solymár község   mo-
nográfiájában írja, hogy a Vatikán könyvtárában létezik egy 
ókori térképvázlat, amin Aquincum és Salmar települések 
nevei együtt szerepelnek. A  faluban sok római kóri lelôhely 
található.  

A hivatalos kutatás szerint az Új-Budavár nevét, azért 
változtatták meg Pestújvár névre, mert Pest város lakosai 
Budára költöztek. A magyarázat nem ad választ arra a kér-
désre, hogyan  lehetséges az, hogy az ezer éves város ne-
vét egy jóval fiatalabb település neve váltja fel. Azt, hogy ez 
a csere nem történhetett meg, mi sem bizonyítja jobban, 

mint  egy oklevél,  amelyben a Pestújvárat és a régi Pest 
városát együtt említik a Buda várával és külvárosával. For. 
(1313.dec.2. Tamás esztergomi érsek oklevele)  A királyi 
Buda címerünk „hármas halmát”, a mai Kevélyek vonulatát 
öleli körbe. E Szent hegy ókori nevének történetét a Ké-
pes krónikából ismerhetjük meg. „Trója pusztulása után lakói 
Pannóniába jöttek, amelyet egykor Nagy Sándor idejében, Felsô 
Görögországnak neveztek: Syccan hegye alatt Istár folyónál, 
melyet németül Dun-nak hívtak egy nagyon erôs várost építet-
tek és Syccambria nevet adták a Syccan hegyrôl.”

A solymári  Szent Lôrinci pálos kolostor, hogy mennyire 
közel volt Buda városához, megtudhatjuk Eggerer András 
a rend történet írójától. A pálos történész az 1663-ban ki-
adott könyvében a következôket  írta:     

( …a várostól nyugatra feküdt, falai egész nap a város felett 
fénylettek, este pedig karcsú árnyéka egészen a városig nyúlt 
le...) Forrás: Eggerer 100. old.  Ó-Buda város, mely 1180-
tól  1355-ig virágzott, mára nyomtalanul eltûnt, a pontos 
helyérôl  már csak az oklevelek árulkodnak. Bél Mátyás sze-
rint Buda korunk Karthágója. 1355-ben Nagy Lajos király 
által kiadott oklevélbôl tudhatjuk meg, hogy édesanyjának 
Erzsébetnek átadja a királyi palotát és királynéi várossá 
nyilvánítja a határjáró oklevélben elkülönített területet. Ez 
idôben a királyi udvart már az akkori Új-Budán találhatjuk 
meg, ami persze nem a mai Budavár és nem is a Pest-újhe-
gyi vár ! Az Új-Budavár valódi helyérôl kevés információnk 
van. A  legtöbb adatot Szörényi Levente „Az eltûnt ôs-Buda 
nyomában” címû könyvébôl tudhatjuk meg. ô a várost és a 
királyi palotát Üröm környezetében a Péterhegy, Rókahegy 
és a Ezüsthegyen találta meg.

A tanulmányban szereplô megállapítások helyességét 
igazolják az 1413. januári adás-vételi szerzôdésben szereplô 
adatok, melyek szerint ( a „Borosiene”-i János fia György ….az 
újfent ültetett szôlôrészt, mely mondott városunknak /Ó-Buda/ 
a területén van és a hegy alatt felülrôl a....Szent Szûz Mária 
Fejéregyházával folytonos, valamint egyfelôl Gergely pék, új Bu-
davár külváros lakója, másfelôl pedig Péter szûcs, Ó-Buda város 
lakója szôleinek szomszédságában fekszik…Gergelynek és az 

NEM ODA BUDA
Avagy királyi központ vizsgálata az 
oklevelek tükrében.
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ô feleségének....eladta....) Forrás: DL.10 029 jelzet alatt.
Az oklevélbôl négy helyszínt ismerhetünk meg . A kuta-

tásunk egyik legfontosabb részlete  a Pilisborosjenô telepü-
lés mely segítségével  azonosíthatjuk az oklevélben szereplô 
városokat és meghatározhatjuk mai helyzetüket.  

Borosjenôt (Borosiene) a leírás  középpontjában találjuk. 
Nyugat-kelet irányban vizsgálva az elsô szomszédja Ó-Buda 
városa, majd a keleti oldalon az Új-Budavár külvárosával 
határos. Borosjenôtôl északra a szôlôs hegy déli oldalán  
felkapaszkodunk és az Ezüst-kevélyen át leereszkedünk a 
mészkô bányáig és ott megtaláljuk a hegyek alján a  pusz-
tában, a krónikánkban oly sokszor említett, az úgy nevezet 
„Bana”-i (bánya) Szûz Mária egyházát, ami nem más, mint a 
híres Fehéregyháza. Errôl tesz tanúságot az 1269 október-
ben kiadott  IV. Béla királyi oklevele, melyben ez olvasható 
(„A budai határban fekvô azon szôlôket, melyek a Bana-i Szûz 
Mária-egyház  plébániájához tartoznak.”) Egy másik oklevél-
ben már Új-Buda város közelségét hangsúlyozzák 

(1480 július 23. Mátyás király IV. Sixtus pápától  felhatalma-
zást kér  hogy Buda nevû városa közelében mûködô plébánia-
templom kezelését és fenntartását a pálos rendre bízza, mely 
épület a királyi udvartól alig egy mérföldnyi /8km/ távolságban 
fekszik a hegyek alján a puszta mezôben.)  Üröm központja, 
az akkori királyi központ és a kôbánya 6 km távolságra van 
egymástól -- Dr. Lánszki Imre e terület legjobb ismerôje 
és kutatója. ô az, aki Budakalász határában megtalálta Atilla 
várát és a hegy alatt elterülô városát. A Budapesti Mûszaki 
Egyetem a  helyszínrôl készített hôfotói apján megállapítot-
ta, hogy a föld alatt egy  város nyomai láthatók. A felvételen 
jól kivehetô egy kb. 250 x 150 m-es alapterületû épület 
körvonala, melynek  közepén egy kút található, amit egy 
belsô és egy külsô fal vesz körül. A helyszínen Árpád-kori 
faragott köveket találtak.  Ez az a terület, amely az Alba 
Ecclesia nyomait rejti magába.

Buda határjáró okleveleiben említenek egy esztergomi 
nagy utat, melynek pontos nyomvonala ma még ismeretlen. 

Ez volt az ôsi Buda legfôbb útja. A pilisborosjenôi völgyben 
bukkantak nemrég egy romai kori  hadiút nyomaira. Lehet, 
hogy ez a két út egy és ugyanaz. Buda városával hozzák kap-
csolatba a Hévíz falut  /Villa De Aqua Calida/ Az 1212-ben 
II. András király oklevelében világosan ki mondja, hogy a 
határjárás a budai határban lévô meleg vizeknél kezdôdött. 

Ha meg szeretnénk találni ezt a falut, akkor bizony a 
környék földtani sajátosságát kell megismernünk. 

A geológusok vizsgálata alapján az intenzív melegvíz fel-
áramlások árulkodó nyomai lehetnek a nagy  kiterjedésû 
karbonát tartalmú dolomit kôzet jelenléte. Az apró porózus 
szerkezetû dolomit vízmegkötô képessége nagy mennyiségû 
víz tárolására alkalmas. A  föld mélyérôl feltörô hévíz oldott 
állapotú széndioxid gázt tartalmaz.  A feltörô vízbôl a vegyi 
folyamatok során hidrogén és széndioxid  szabadul fel.  Az 
egyes vízben gyakorlatilag oldhatatlan karbonátok  a szén-
dioxid tartalmú vízben feloldódnak és  hidrogénkarbonát 
keletkezik  Ennek az lesz a következménye, hogy a dolomit 
kôzetet kifehéríti és szerkezetét apró szemcséssé  alakítja 
át. A törés vonalak mentén fekvô falunak ideális a helyzete 
a meleg vizû források kialakulásának. A középkori Ó-Bu-
da város közelében ilyen földtani jellemzôkkel rendelkezô 
terület csak egy jöhet szóba, ami nem lehet más, mint a 
mai pilisvörösvári dolomit bánya és környéke. Méretérôl 
annyit kell tudni, hogy itt fekszik Magyarország legnagyobb 
dolomit-murva bányája. A hévízek hirtelen eltûnését egy 
katasztrofális környezet változás okozhatta.  A termálvíz 
hidrosztatikus energiájának csökkenése a víz szintjének 
visszahúzódását eredményezte. Az üregek felsô részébe 
a karsztvizek által bemosódott iszapos hordalék került. 
A vizsgált területen ezt a változást elôidézhette egy nagyobb 
vízmennyiség eltûnése. / folyó elterelés /  A hévízekben 
gazdag területrôl két oklevélben is olvashatunk.  Az 1413-
as dokumentum  (.. Jakab mester, deák... felesége...egy bizo-
nyos a Felsô Meleg Vizek folyón /„in fluvio Calidaum Aquarum 
Superorum”/ a Nyulak-szigeti apácák fürdôjénél, a DUNA  felôli 
részén fekvô vagy ott mûködô malmukat eladták..) Forrás: DL 
10124  Valószínû, hogy a Meleg Víz-folyó két ága közösen 
a Dunával szigetet alkotott, melyet késôbb Szûz Mária szi-
getnek  neveztek el  A Dunához közelebbi ágon mûködött 
a kérdéses malom. Az 1510-es oklevélben értesülünk egy 
hegy lábánál fekvô hévízi vagy  budafelhévízi tóról is.  For-
rás: DL 26131 

Ismert egy oklevél: (... melyben IV. Béla király a pilisi 
erdôben a csupasz hegyen építtetett várat, hogy a ellenséges 
támadás idején az özvegyek és árvák ott menedéket találjanak 
és megengedi, hogy abban a szigeti apácáknak szállást nyújtsa-
nak...) A z oklevél Szûz Mária szigeti domonkos nôvéreket 

említ.  A  király lánya, Szent Margit is ehhez a rendhez tar-
tozott. A csupasz hegy megjelölés a solymári Szél hegyre 
illik, valamint a fekvése ideális a vár építésre. Tehát a hegy 
lábánál folyt a Duna egyik  ága, amely közös szigetet alko-
tott a Melegvíz-folyó ágával.

Sokan kérdezhetnék, hogy mit keres a Duna Solymár 
közelében?  Az oklevelekben többször elôbukkanó Insula 
Pilis megnevezés a kutatókat elgondolkozásra kellett vol-
na késztetnie! Sajnos ez a mai napig  nem történt meg. A  
Pilist mint szigetet nem vizsgálták meg. A hivatalos kuta-
tás nagyobb jelentôséget nem tulajdonított ennek a kér-
désnek, így   a földtani vizsgálatokat kell megint segítségül 
hívnunk. A Duna ezen ágának kiszáradt medrét keresve, 
Piliscsabán a helybeliek az ôsnádas alatt a kertekben folya-
mi sódert találtak. Ez alapján feltételezhetô, hogy a folyó 
hajdani nyomára bukkantak. Most már csak azt a meredek 
hágót kell megtalálni, mely átvezette a Dunát a csabai he-
gyeken. Ennek kevés esélyét látom, mert a gyakori föld-
rengések hatására a környék átrendezôdött. Ami biztató, 
hogy a légi felvételeken jól kivehetô a hegyektôl nyugat-
ra és keletre esô Duna medrének nyomai. Egy baráti be-
szélgetésen Dr. Tóth Judit a Szent Korona Tan kutatója 
felhívta figyelmemet, hogy Pilisszentivánt németül Sankt-
Iwan bei Ofen  /Buda mellett/, valamint elmondta, hogy egy  
kirándulása alkalmával Piliscsabáról Szentivánra átvezetô 
völgyben a volt honvédségi területen tett séta során ned-
ves, sárgás sódert talált a talaj felszínén. Szóba került a Pi-
lis sziget kérdése Vetráb József  Kadocsa a Pilis kutatója 
megerôsített a sziget hajdani létezésében, sôt elmondta, 
hogy a Duna ezen ágán is lehetôség volt a hajók forgalmára.                                                                                                                          
Megjegyzés:  Hogy a Duna ekkora szigetet tudott létrehoz-
ni, nem biztos, hogy csak a természet mûve, lehet egy gi-
gantikus emberi  alkotás eredménye.  Beszélnünk kell még 
Budával határos településekrôl.  A királyi város mellett lát-
hatjuk és több oklevél említi  ôrs falut (Villa Eurs, vagy Vrs), 
felette a Hegyes hegy a mai Csúcshegyet. Buda mellett emlí-
tik Attila városát is (Villa Attila).  Bonfini errôl a következôt 
írja: „Óbuda fölött a Duna ugyanazon partján látni még egy 
igen régi város nyomait, melynek falai messze terjedtek.”  Az 
1212 és az 1355-bôl származó budai határjárási oklevelek-
ben feltûnik  Guerche  fala, Hévízfalu, valamint Mogyoros 
és Kande nevû birtok ami az Óbudai Klarisszák tulajdona 
volt. /DL 39443/  Itt említik Boron nevû falut is. Ugyancsak 
ismert települések voltak Buda mellett Solymár /Salmar/, 
Hidegkút /Hedegcut/, és a Nyéki vadaspark melynek határa 
a városig terjedt. Az 1511. május 26. oklevélben: „ Zempléni 
Tamás és felesége megfontolván az élet mulandóságát, összes 
birtokairól, ami Óbuda mellet található /Veteribudensis/  Salmar,  

Wagtho,  Borosyeneu...  végrendelkezett..” Egy másik oklevél 
: „ Keraltowa nevû tó szántóföldek és a tó rekesztéke terüle-
te... a Kande és a Keralzantó  birtokokkal határos” /DL16262/ 
Tehát Kande falu határos volt Pilisszántóval, Csobánkával 
és a mai Vörösvár területével.  A vadaspark helyérôl és 
méretérôl oklevelek tudósítanak. Garádi Sándor ezek se-
gítségével találta meg Mátyás király Nyéki vadász kastélyát. 
A kerülete 3 magyar mérföld, azaz mint egy 24 km volt. A 
vadaspark a mai Hûvösvölgyi út  és a Kis-Hárshegy találko-
zásánál kezdôdött és egészen a Hármashatár -hegy északi 
oldaláig tartott.  

Az 1303-1307-ig a pápa több ízben megátkozta a kirá-
lyi várost és lakóit, sôt a Komáromi  Zsinat Budát eret-
nek várossá nyilvánította. Az átok elôre vetítette a város 
tragédiáját. A tanulmány végén elérkeztünk a bizonyíték--
bizonyítékához. Ez a kis szójáték arra hívja fel a figyelmün-
ket, hogy a Szent Lôrinc pálos fôkolostor és Buda város 
vizsgálatánál közös bizonyíték került elô. Ez azt jelenti, ha 
bármelyik állítás közül az egyik igaznak bizonyul, akkor a 
másiknak is igaznak kell lenni! Tehát a kör bezárult. Ezek 
után ismerjük meg a koronás bizonyítékot. Ezt a dokumen-
tumot a pálos történetíró Eggerer András könyvében ta-
láltam.

Miután ô az 1600-as években a Pálos rend tagjaként 
publikálta könyvét, ezért a mûve hitelességéhez nem férhet 
semmi kétség. Az idézet: „A várostól nyugatra feküdt, falai 
egész nap a város felett fénylettek, este pedig karcsú árnyéka 
egészen a városig nyúlt le.” 

Még  ide kívánkozik az az oklevél melybôl megtudhatjuk, 
hogy milyen távol volt a Pest-újhegyi vártól a Szent Lôrinc 
kolostor. Íme a regezta: „Anna asszony ugyanis több kolos-
tornak hagy végrendeletében, többek közt:...a nádorhegyi Szent 
Lôrinc kolostorának...3 mérföldnyire a Pest-újhegyi alsóvárostól. 
/Item Sancti Laurency de monte Nandor.....trium miliarium de 
subcastro noui montis Pesthiensis.” / Forrás: DL 9927 

Buda története    térben és idôben három részre külö-
nült el. Ezeket a központokat az elôkerülésük sorrendjében 
megtalálták: Új-Buda - Szörényi Levente,  ôs-Buda /Attila 
városa/- Dr. Lánszki Imre,  Ó-Buda  e tanulmány írója. Ne 
feledkezzünk meg Bradák Károly és Noszlopi Németh Péter 
nevérôl sem! ôk azok a kutatók, aki írásaikkal megtámadták 
a hivatalos történelemtudomány megkérdôjelezhetetlen, 
„axiómáit”. Bradák a tanulmányában nem kisebb dolgot ál-
lított, mint azt, hogy véleménye szerint a koronázási város 
nyomai nem a mai Székesfehérváron találhatók. Noszlopi 
pedig a mai Buda város helyét kérdôjelezte meg. 
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Állandó programok
NAGyTEREM KISTEREM INTERNET

Hétfô

09.00 – 10.00
10.30 – 11.30
13.30 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 18.00 
18.00 – 19.30
19.30 – 21.00
21.00 –

Callanetics torna
Kék madár meseklub
Néptánc
Aerokai-do
Hip-hop
Shaolin Kung-Fu
Hastánc – Kezdô 
Break

Könyvtár:
13.30 – 19.30

9.00 – 15.00

Kedd 13.30 – 21.00 Néptánc
Könyvtár: 8.30 – 

12.30
Sakk: 18.00

9.00 – 15.00

Szerda

13.00 – 16.00
16.00 – 17.00
18.00 – 19.30
19.30 – 21.00

Balett
Aerokai-do
Shaolin Kung-Fu
Break

Könyvtár:
13.30 – 19.30

9.00 – 15.00

Csütörtök 10.00 – 11.00
13.30 – 21.00

Csiri-biri
Néptánc

Könyvtár:
8.30 – 12.30

9.00 – 15.00

Péntek

09.15 – 10.15 
13.00 – 16.00
16.00 – 18.00
18.00 – 19.30
20.30 –

Callanetics torna
Balett
Hip-hop
Hastánc
Break

Könyvtár:
8.30 – 12.30

12.00 – 18.00

Folyamatossá válik a zöldhulladék 
elszállítás a településen

A jó idô beköszöntével megszaporodnak a ház körüli 
munkák. Rendszeresen kell vágni a füvet, metszeni bizonyos 
elvirágzott növényeket, stb. Nem minden kerttulajdonos 
tud a környezetébôl folyamatosan kikerülô zöldhulladékkal 
mit kezdeni. Az ok sokféle lehet, így például, hogy a 
kertjében nincs lehetôsége komposztálni.

  Az Önkormányzat most egy ürömi vállalkozóval 
közösen (Zeke Zoltánnal) június elsejétôl bevezeti a 
településen a zöldhulladék elszállítást. A júniusban minden 
héten szombatonként 14:00 és 19:00 között a ház elé 
kihelyezett CSAK KERTI ZÖLDHULLADÉKOT (füvet, 
apró nyesedéket) TARTALMAZÓ zsákokat a vállalkozó 
elszállítja telephelyére, ahol a megfelelô technológia 
alkalmazása mellett komposztálja.

 A júniusi hónapban az igények felmérése zajlik, ezért 
az elszállítás ingyenes.  Amennyiben láthatóvá válik, hogy 
a település lakossága milyen arányban igényli ezt a fajta 
folyamatos szolgáltatást - terveink szerint ez a vegetációs 
idôszak végéig, tehát október végéig történne -, úgy tudjuk 
majd annak esetleges költségét meghatározni.

Kérek minden lakost, hogy éljen a felkínált lehetôséggel!  
Reméljük, hogy a szolgáltatás beindítása mentesíti a 
település környékét, a patakmedret, stb. a folyamatosan 
kiszórt kerti zöldhulladéktól.

Vidákovits Tibor
Környezetvédelmi és Településfejlesztési 

Bizottság elnöke

2096 Üröm, Iskola u.10. Tel: 06-26/350-064,
e-mail: muvhaz@urom.hu,  honlap: www. urommuvhaz.t-online.hu

Jelentôsége abban van, hogy az eddigi központi progra-
mok megszûntek és helyi pedagógiai programok készítése 
volt a feladat, amelynek összhangban kell állnia az Alap-
programban megfogalmazottakkal. 

Így a gyermekközpontúság érvényesül, szemben az ad-
digi oktatás centrikussággal. A helyi nevelési programok-
ban fogalmazták meg az óvodák a gyermekek képessége-
inek, értelmi, érzelmi, szociális készségeinek fejlesztését. 
Szemléletváltást követelt ez az óvónôktôl, hogy a minden 
egyes gyermek változó érési szintjéhez alkalmazkodva 
fejlesztô-nevelô feladatokat tudjon megoldani. Áttérést 
jelentett a kötelezô, frontális foglalkozásokról, a kötet-
lenebb, a gyermekek érdeklôdését megtartó, játékosan 
megszervezendô foglalkozásokra. 

A gyermekek érdeke az, hogy saját érési szintjéhez, 
egyéni képességeihez igazodó fejlesztést kapjon az óvodai 
szakembertôl. Tudjanak elmélyülten játszani, s az óvoda 
vallja a szabad játék elsôdlegességét, és biztosítson hozzá 
megfelelô nyugodt, szeretettel teli, barátságos környeze-
tet. A kisgyermekek csak nyugodt környezetben tudnak 
jól fejlôdni. Türelemmel kell tudni kivárni a gyermekek 
érését, és biztosítva az élménydús, fejlesztô környezetet. 

Az óvodában nem játszva tanítunk, hanem ját-
szunk, és a játék természetes hozadéka lesz a kis-
gyermek tudása.

Szerencsésen nevelôdhetnek azok a gyermekek, akik 
vegyes életkorú csoportban élnek. 

Itt nyílik lehetôség arra, hogy minden egyes gyermekre 
jól odafigyeljen az óvodapedagógus és így minden egyes 
gyermek a saját képességei szerint, fejlôdhessen.

Természetesen a vegyes életkorú csoport szervezése, 
irányítása komoly terheket jelent az óvodapedagógusnak. 

A gyermekek képességei ugyanazon életkorban 
különbözôek, érésük, egyéni fejlôdésük más és más. Ebbôl 
az ismert okból kiindulva tudják letenni voksukat a vegyes 
csoport szervezése mellett azon óvodák szakemberei, 
akik a vegyes életkorú csoportok családias légkörében va-
lósítják meg a gyermekek nevelését, fejlesztését.

A vegyes csoportokban olyan elengedhetetlen, a ki-
egyensúlyozott személyiség jellemzôk, szociális készsé-
gek, intellektuális érzelmek alakulnak ki, mint megértés, 
segítés, alkalmazkodás stb. Azonban ezeknek csak kis 
hányada alakulhat ki az egykorú, vagy homogén 
csoportokban. 

A mai nevelésben nagyobb szerepet kap az egyén, az 
egyéni sikerek, eredmények. A gyermek egyéni boldogu-
lása, sikerei nem jöhetnek létre közösség támogatása nél-
kül, legyen az család, óvoda, iskola stb.

Maradva saját szakterületemnél, az óvodánál, sajnos 
ma úgy látszik, hogy egyre kevesebb hangsúlyt kap a gyer-
mekek nevelésében az erkölcsi nevelés és a közösségi 
nevelés.

Legjobban ott tapasztalható, ahol a gyerekek értelmi 
fejlesztése kerül az elsô helyre, így igen csak háttérbe szo-
rulnak a nevelés e feladatai. Ha a közoktatási törvényt nem 
is forgatjuk mindennap, akkor is az óvodai szakemberek 
tudják, hogy az óvoda még mindig nevelô intézmény.

  Az óvodában a közösségi nevelés szempontjá-
ból is a vegyes csoport a legideálisabb csoportszervezési 
forma. Összehasonlítva a homogén (vagy tiszta) csoport-
formát a vegyes csoporti formával, a gyermekek szemé-
lyiségének sokoldalú fejlôdése szempontjából a vegyesnek 
van nagy jövôje!

Vegyes csoportban igen családias a légkör, a gyerme-
kek alkalmazkodóbbak és toleránsabbak. Lehetôség van a 
testvérpárok befogadására, így a beszoktatás sem jelent 
nagy problémát. Séták, kirándulások alkalmával egy nagy 
és egy kicsi alkotnak egy párt. Öltözködéskor a már elké-
szült nagyobbak segítenek a kisebbeknek. Játék alatt ke-
vesebb a csúnya beszéd, árulkodás egymásra. A vegyesen 
szervezett csoportokban a már kialakított közösségi élet 
szabályai, hagyományai mellett az értékek is átöröklôdnek 
évrôl-évre, hiszen a régebben odajáró óvodások már ezt 
közvetítik magatartásukkal.

Sok közösségfejlesztô játékkal ismertethetjük meg 
a gyermekeket, és eközben is megtapasztalhatják az 
együttmûködés, összetartozás örömét, hasznát, és meg-
tanulnak egymás és az óvónô metakommunikációs jeleibôl 
érteni. Az együtt tevékenykedés, a közös élmények ha-
tására kialakul egy olyan együttmûködés, amelyben min-

A vegyes csoport 
elônyei az óvodai 
nevelésben
Az óvodai Alapprogram megfogalmazta azt az 
utat, hogy milyen irányban változzon az óvodai 
nevelés és vele együtt az óvodapedagógus egész 
Magyarországon. Ami ebbôl az egyik legfontosabb, 
hogy az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség 
teljes kibontakoztatására, a gyermeki jogok tiszte-
letben tartására kell irányulnia.



óvoda
Ürömi Tükör

április - május28

óvoda
Ürömi Tükör

denki megtalálja a személyiségének, temperamentumának, 
fejlettségi szintjének megfelelô helyet a csoportban. A 
tapasztalat az, hogy a visszahúzódó, gátlásos gyerekek is 
jobban társra találnak, mert vagy egy idôsebb gyerek veszi 
ôket védôszárnyai alá, vagy fiatalabb társaival alakítanak ki 
könnyebben kapcsolatot.

 Az óvodáskorú gyermek legjellemzôbb és leg-
fontosabb tevékenysége a játék. Jól elférnek a játékban 
is a különbözô korosztályok. A kicsik szájtátva figyelik 
a nagyok játékát és utánozzák ôket, majd résztvevôi is 
idôsebb társaik tevékenységének. S ami nagyon fontos: a 
szerepjáték is korábban jelentkezik náluk, mint a homogén 
csoportban! A nagyobbak befogadják, a kicsiket, s azok 
példaként utánozzák a nagyokat. Ritkábban alakul ki konf-
liktus, vagy ha mégis a nagyok elnézôbbek a kicsikkel, vagy 
szólnak az óvónônek. Az azonos korúak egymás között 
már határozottabban oldják meg a gondokat.

Vegyes csoportban a beszédérés, a szociális fejlôdés, 
a kommunikáció terén is dinamikusabb a fejlôdés. A ta-
pasztalat azt mutatja, hogy az öt, hat, hétéveseket nem 
hátráltatja, sôt kifejezetten inspirálja az, hogy példát kell 
mutatniuk, és megtaníthatják kisebb társaikat különbözô 
dolgok helyes elvégezésére, irányíthatják, védelmezhetik 
ôket. Számukra kitüntetô feladat az óvó néni segítôtársává 
válni. Ezáltal fejlôdik az alkalmazkodóképességük, empáti-
ájuk, értelmi képességük, felelôsségérzetük, vagyis egész 
személyiségük.

A vegyes csoporttal kapcsolatban a legtöbb kérdés, 
kétkedés, félelem az értelmi fejlesztés feladatainak meg-
valósítása váltja ki. A három korosztály együtt nevelése 
nagyobb energiát és módszertani kultúrát, szerteágazó 
figyelmet kíván az óvónôtôl, de több sikerben is lehet ré-
sze, mintha tiszta csoportban foglalkozna a gyerekekkel. 

 Korábban az óvodákban hozzászoktak a követel-
ményorientált, óvónôközpontú, végrehajtó pedagógiához. 
A lassan haladó, lemaradó gyereket elfedte, a tehetségest 
visszafogta. Nehezen tûrte az egyedit, a másságot. Az 
óvoda feladata nem az, hogy a gyermekekben minél több 
ismeretet halmozzon föl, hanem hogy kifejlôdjenek a ké-
pességei. Nem szenved csorbát egyik korosztály érdeke 
sem, és nem a foglalkozások hosszától, számától, a meg-
tanult versek énekek sokaságától függ, hogy iskolaéretté 
válnak-e az óvodába járó gyerekek. Sokkal inkább attól 
mennyire tanítjuk meg a komplex látásmódra, gondolko-
dásra, feladatvégzésre.

A vegyes csoport nagy elônye, a nemzetiségi óvo-
dában, hogy a kisebb gyermekek nemcsak szociális szem-
pontból, hanem a szituációkhoz kötôdô nyelvi reakciók 

terén is idôsebb társaik példáját követik. A nyelvi fejlesz-
tés érzelmi biztonságban, játékban, spontán helyzetekben, 
és az irányított tevékenységekben valósul meg. A cél nem 
a nyelvtanulás tudatosítása, hanem a hangzás, a kisebbségi 
nyelvhez tartozó kultúra közvetítése. A nyelv zeneisége 
fontos a gyermekek számára, s a gyerekek fejlettségüknek 
megfelelôen figyelnek a nyelvi helyzetekre, igyekeznek utá-
nozni az óvó nénit, a nagyobb gyerekeket. Az eredmény, 
hogy az ösztönös, játékos és utánzáson alapuló nyelvtudá-
sukat az iskolában tudatosan fogják alkalmazni. 

Az óvodai nevelômunka olyan természetû, hogy ha 
erôltetett, és olyasmit tartalmaz, ami a gyereknek még 
korai, könnyen ellenkezô hatás érhetô el. A gyerekek 
életkori sajátosságait, érési szintjét veszi figyelembe a ve-
gyes csoportban dolgozó óvónô. A gyermek érési ütemét 
ismerve fejlesztheti a gyerekeket. 

A nagyobb gyermekek összetettebb feladatai az ered-
ményre törekvést feltételezik. Ezekben, a tanulási folya-
matokban a kisebb gyermekek a nagyobbakat követik, s a 
nagyobbak terhelésére lehet jobban koncentrálni. Ha va-
lamiben elmaradt, vagy hiányzott, újra és újra lehetôsége 
nyílhat, hogy elsajátítsa. Ezért nagyon fontos hogy a mese, 
a beszélgetés, a játék legyen a középpontban, s ne a tesz-
tek, a feladatlapok, kötelezô foglalkozások.

Statisztikai adatok mutatják, hogy az iskolaköteles gye-
rekek óvodában maradásának okai között a társas érett-
ség hiányosságai állnak az élen. (38%) Az értelmi fejletlen-
ség okai 22%, a testi fejletlenség: 12%-ban szerepel. Mind 
szélesebb körben válik ismertté, hogy az iskolai beválás, 
és a késôbbi munkahelyi „karrier” jelentôsebb mértékben 
függ a szociális készségektôl (az érzelmi intelligenciától), 
mint az értelmi fejlettségtôl.

Fontos, hogy a családhoz hasonlóan kiegyensúlyozott, 
oldott légkör legyen az óvodában. A békés, szeretetteljes, 
toleranciát sugárzó közösségben, csoportban, a gyerekek-
nek lehetôségük legyen saját ütemükhöz képest fejlôdni 
(Óvodai Nevelés Alapprogramja).

Az eddigiekbôl jól kiderül: a kisebb gyerekeknek foko-
zottabban állnak rendelkezésre vegyes csoportban az után-
zásos tanulás lehetôségei. A nagyok számára igen hasznos 
a kicsik jelenléte, mert óriási szociális lehetôségeket tar-
togat számukra. A nagyobbaknál olyan folyamatok lépnek 
mûködésbe, mint empátia, vigasznyújtás, példa, bátorítás 
stb. Bizonyított tény az is, hogy ezek hatására jobban féke-
zik az indulataikat, kevesebb az agresszió. Növekszik ön-
bizalmuk, autonómiájuk, önértékelésük. Újra és újra átél-
hetik az „én már tudom” élményét, örömét, a jártasság él-
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ményét, az ismétlések az emlékezeti mûködést aktivizálják 
és serkentik a gondolkodási folyamatot. Az sem lekicsinylô 
dolog, hogy a vegyes csoportban nem bántja a gyereket a 
lemaradás érzése, hiszen mindig akad a különbözô korúak 
között olyan, akinél ô is jobban teljesít.

Végezetül a különbözô életkorú gyermekek csoportbe-
li fejlôdéséhez az ott dolgozó óvodapedagógusok attitûdje 
is meghatározó. Az óvónô felkészültsége, szakmai tudása, 
rugalmassága, helyzetfelismerése, azaz az egész egyénisége 
befolyásolja a munka eredményességét, és nem a csoport 
szervezeti kerete. 

Az biztos, hogy nem lehet megoldani a hagyományo-
san szervezett tanulási helyzetek korábbi rendszerével a 
vegyes csoportokban nevelôdô gyermekek fejlesztését. 
A gyermekcsoport életének szervezése az óvodapedagó-
gusoktól sokkal nagyobb figyelem megosztást, differenci-
álási képességet igényel. Minden gyermek számára bizto-
sítani kell, hogy saját képességének leginkább megfelelô 
tevékenységben vehessen részt. Nehezebb a feladat, de 
sokkal eredményesebb is az óvónôi munka. A szokásrend-
szer, a társas kapcsolatok természetes módon alakulnak, 
fejlôdnek, felgyorsul a gyerekek önállóságának fejlôdése, 
és gyorsabban tanulnak meg alkalmazkodni. 

Nádudvari Rudolfné
óvodavezetô

Április 22-én óvodánk is megemlékezett a „Föld napjá-
ról”. Elôzôleg már beszélgettünk délelôtti foglalkozásokon 
a Földrôl, s gazdag kincseirôl. Képeket nézegettünk, hogy 
milyen csodálatos természeti szépségek vannak a Földön; 
a hegyek, vizek, növények, állatok gazdag világa. Miért 
kell mindezekre vigyáznunk? Mert mindannyiunk életérôl, 
életterérôl, környezetérôl van szó, s felelôsséggel tarto-
zunk érte, s egymásért is. Már ilyen kis korukban meg-
ismertetjük óvodásainkat azzal, hogy milyen következ-
ményekkel jár, ha az ember felelôtlenül avatkozik be a 
természetbe. Egy-egy növény- vagy állatfaj kipusztítása 
milyen károkat okoz a természet „felépítésének” lánco-
latában. Beszélgetéseink során a különbözô kérdésekre 
adott okos válaszaik alapján látjuk, hogy gyermekeink ér-
tik milyen fontos dolgokról van szó. Lelkünkbe plántáljuk 
a természet szeretetét, védelmét.

A Föld napjának óvodai „fénypontja” a kedves szülôktôl 
kapott virágpalánták ültetése volt az óvoda kertjében. Az 
apró gyermekecskék serényen dolgoztak, s minden óvo-
dás elégedetten gyönyörködött munkájában, s a színes vi-
rágcsodákban.

Hasznos lenne, ha a Föld védelme nemcsak egy kipi-
pálandó megemlékezési nap formájában lenne téma világ-
szerte. Hogyha valóban értékként tekintenénk a Földre, a 
szép zöldterületek helyén „nôtt” plázákat nem kincsnek 
látnánk, „hanem kigazolni való gyomnövénynek”.

Sajnos az édes anyaföld is termelôeszközzé, majd el-
adásra szánt áruvá „züllôtt” minôsítésében. Ideje, hogy 
visszakapja méltó elismerését, s mindannyiunk lelkében 
visszaemelkedne édes anyafölddé!

Minden kedves szülônek és felajánlónak köszönjük a 
virágpalántákat és földet, mellyel óvodánk szépítéséhez 
járultak hozzá!

Pálvölgyiné K. Henriette
óvodapedagógus

FöLD NApjA

KEDVES SZÜLÔK!

Tájékoztatom Önöket,
hogy az óvoda nyári zárása

2009. július 13-tól,
augusztus 09-ig tart.

Nyitás:
2009. augusztus 10. (Hétfô)

Megértésüket elôre is köszönjük!

Köszönettel:
 Nádudvari Rudolfné

Óvodavezetô
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 ÜRÖMI ÉLMÉNy-M TÁBOR

2009.augusztus 24 -28 -ig
naponta reggel 8-17 óráig

Kristályokat vadászunk
Terepálcát kutatunk fel

Hajókázunk és kalandozunk a Lupa szigeten
Gumiszobrászkodunk
Ötletszitu-M? Mi az ?!

Szaltó és paplansárkányt röptetünk
Kisállatot szelídítünk

Íjászkodunk (Ôsmagyar, reflex és csigás vadászíjak)
Kézmûves foglalkozásokon különleges dolgokat alkotunk

Ismerôs a program ?
Nem fogod unni, lesz sok-sok meglepetés !

Jelentkezés:
június 12-ig, a részvételi díj 50%-ának

befizetésével a Közösségi Házban 

Részvételi díj:
22.000 Ft/fô

Az ár tartalmazza a programok
és az ebéd díját

2096 Üröm, Iskola u.10. Tel: 06-26/350-064,

e-mail: muvhaz@urom.hu,  honlap: www. urommuvhaz.t-online.hu

Csatornázási Üzem
2000, Szentendre, Ipar u 
Hibabejelentés (éjjel-nappal):  06-26-310-796
TIGÁZ Rt. 2000 Szentendre, Paprikabíró 16.  06/26/501-100
ELMÛ: Eurocenter 1032 Budapest, Bécsi út 154.
ELMÛ Szentendre: 06-26-318-051, (26)318-050
Kéményseprô Vállalat: 
1054 Budapest, Steindl Imre u. 12.  06/1/269-2599
Tûzoltóság: Pilisborosjenôi Weindorf Önkéntes Tûzoltó E.
Komlós Tibor parancsnok: 06/26/350-622
Kucsera László parancsnok-h.  06/30/254-8772
Érd Városiv. Tûz. 2045 Törökbálint, Pf. 17.  06/23/335-505
DMRV Szentendre 06/26/501-650
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Igazgatási Igazgatóság: 1014 Bp. 
Táncsics M. u. 1.
ÁNTSZ: 1117 Bp. Karinchy F. u. 3. V. em.
Szippantós Budakalász  06-26-340-817, (26)340-278
Gyámhivatal Pilisvörösvár Puskin utca 8  06-26-330-402
Iparkamara Szentendre, Dunakorzó  06-26-317-918
Iparkamara Budapest. Bajcsy Zs. út  06-1-269-5974
APEH Budapest 06-1-412-5400
Egészségügyi Pénztár Szentendre 06-26-302-112
Mûvelôdési Ház 06-26-350-064, 550-013
Általános Iskola  06-26-350-165, 350-158
Könyvtár  06-26-350-199
Óvoda  06-26-350-185
Öregek Napközi Otthona  06-26-350-162
„Varázskô” Temetkezési Vállalat
Pilisvörösvár  06-26-330-987, 330-205
Gyógyszertár  06-26-350-147
Fogorvos  06-26-350-777
Munkaügyi Központ Budaörs  06-23-441-920
Rendôrség  Budaörs  06-23-420-055
Pilisvörösvár  06-26-330-130
Posta  06-26-350-007
Kôbánya Fehér Kereszt   06-26-350-104 
Vörösvári úti SZTK  06-1-388-9180
Nevelési Tanácsadó  06-1-388-2142, 06-1-243-2609, 06-1-367-5470
Közjegyzô, Dr. Stagel Judit
(Pvörösvár, Fô u. 83)   06-26-332-259
Okmányiroda Pilisvörösvár  06-26-530-680, 530-685
Hatósági ügyintézés, vezetôi engedély, 
IGFB (gépjármû felelôsségbiztosítás) 530-686
Gépjármû-ûgyintézés 530-683 
Vállalkozói igazolvány 530-687
Útlevél 530-681 
Személyi igazolvány 530-682 
Lakcímkártya 530-684 
Gépjármû-ügyintézés  530-688
Takarékszövetkezet 06-26-350-244
Helyi polgári védelmi ügyelet:
Gáspár Tibor  06-20-207-7154
Szabó Gyula  06-20-223-4979

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGyFÉLFOGADÁSI RENDJE

 Hétfô:   13.00 - 16.00
 Szerda:  8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
 Péntek: 8.00 - 12.00

POLGÁRMESTER minden hét szerdáján 11 - 13 óráig
Wéber Géza alpolgármester 
                   minden hónap elsô hétfôjén 15 - 16 óráig
Lengyel Katalin alpolgármester 
                       minden páros hét szerda 10 - 13 óráig
JEGYZÔ minden második hét szerdáján 10 - 13 óráig

Központi telefon:
06-26-350-054, 06-26-550-096, 06-26-550-093

Fax: 06-26-350-187 

GyERMEKRENDELÉS:  
Dr. Kerekes Ildikó Dr. Gaál Gabriella
Hétfô:  8.00 - 11.00  Üröm   15.00 - 18.00  Üröm 
Kedd: 15.00 - 18.00  Pborosjenô 8.00 - 11.00  Üröm
Szerda:  8.00 - 11.00  Üröm 14.00 - 17.00  Üröm 
Csütörtök:  15.00 - 18.00  Pborosjenô   8.00 - 11.00  Üröm
Péntek:  8.00 - 11.00  Üröm  15.00 - 18.00  Üröm

Tanácsadás:  Tanácsadás: 
Kedd: 11.30 - 13.30 Üröm            Csütörtök: 12.00 - 14.00  Üröm
Szerda: 14.00 - 16.00 Pborosjenô

Rendelôk:   Rendelô:  
Üröm, Doktor u. 21. T: 351 - 286       Üröm, Doktor u. 21. T: 350 - 915
Pborosjenô, Fô u. 18. T: 336 - 187

Védônôi szolgálat:  
Kedd: 10.00 - 11.30    T: 350 - 733
Csütörtök: 8.30 - 11.00

A doktornô kéri kedves betegeit, hogy a rendelés elôtt telefo-
non 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

ÜRÖMÖN és PILISBOROSJENÔN
a Sürgôsségi orvosi ellátást biztosítják
MUNKANAPOKON hétfôtôl – péntekig 

Hétfô:   8-tól 12 óráig   Dr. Fehér Eszter
  Üröm, Orvosi rendelô                 tel.: 350-224
 12-tól 18 óráig  Dr. Kovács Levente
 Pilisborosjenö, Orvosi rendelô   tel.: 336-308
Kedd: 8-tól 12 óráig   Dr. Horti Szilvia
 Üröm, Orvosi rendelô                 tel.: 350-224
 12-tól 16 óráig  Dr. Gelencsér Tamás
 Üröm, Orvosi rendelô                 tel.: 350-224 
 16-tól 18 óráig  Dr. Fehér Eszter
 Üröm orvosi rendelô       tel.: 350-224
Szerda:  8-tól 14 óráig  Dr. Fehér Eszter tel.: 06/30-352-2047
 14-tól 18 óráig  Dr. Horti Szilvia
 Üröm, Orvosi rendelô                 tel.: 350-224
Csüt.: 8-tól 14 óráig  Dr. Gaál Gabriella  tel.: 06/70-940-5919
 14-tól 18 óráig  Dr. Fehér Eszter
 Üröm, Orvosi rendelô                 tel.: 350-224
Péntek:  8-tól 11 óráig  Dr. Kovács levente              
  Pilisborosjenô, Orvosi rendelô    tel.: 336-308
  11-tôl 12 óráig  Változó  
 Üröm, Orvosi rendelô                    tel.: 350-224
 12-tôl 14 óráig  Dr. Gaál Gabriella  tel.: 06/70-940-5919
                 14-tôl 18 óráig  Dr. Gelencsér Tamás 
 Üröm, Orvosi rendelô                 tel.: 350-224

2009. június                              
01. Dr. Horti Szilvia
02. Dr. Gelencsér Tamás
03. Dr. Kovács Levente
04. Dr. Fehér Eszter
05. Dr. Horti Szilvia
06. Dr. Fehér Eszter
07. Dr. Kovács Levente
08. Dr. Fehér Eszter
09. Dr. Gelencsér Tamás
10. Dr. Kovács Levente

11. Dr. Fehér Eszter
12. Dr. Horti Szilvia
13. Dr. Fehér Eszter
14. Dr. Fehér Eszter
15. Dr. Fehér Eszter
16. Dr. Gelencsér Tamás
17. Dr. Kovács Levente
18. Dr. Fehér Eszter
19. Dr. Horti Szilvia 
20. Dr. Fehér Eszter
21. Dr. Gelencsér Tamás

22. Dr. Gelencsér Tamás
23. Dr. Gelencsér Tamás
24. Dr. Kovács Levente
25. Dr. Fehér Eszter
26. Dr. Horti Szilvia
27. Dr. Fehér Eszter
28. Dr. Gaál Gabriella
29. Dr. Gaál Gabriella
30. Dr. Gelencsér Tamás
31. Dr. Kovács Levente
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Üröm Község Önkormányzat Képviselô-
testületének 1/2009.(II. 18.) Kt. számú rendelete a 

település 2009. évi költségvetésérôl 
a 2009.-2010.-2011. évi gördülôtervérôl.

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete az 
államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi 
XXXVIII. tv. 65.§-ban, valamint az ennek végrehajtására 
kiadott módosított 217/1998.(XII. 30.) Korm. számú ren-
deletben foglalt felhatalmazás alapján a 2009. évi költség-
vetésére az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.
/1/ A Képviselô-testület a 2009. évi költségvetési be-

vétel fôösszegét: 1 001 705 000.-Ft-ban (azaz Egymilliárd-
egymillió-hétszázötezer forintban) állapítja meg az 1. és 3 
mellékletben részletezett források szerint.

/2/ A jelen rendelet 1.§./1/ bekezdésében megállapított 
bevételi fôösszegen belül:

Intézményi mûködési bevételeit 106 858 000.-Ft-ban 
(azaz százhatmillió-nyolcszázötvennyolcezer forintban)

Az önkormányzat sajátos mûködési bevételeit: 
365 992 000.-Ft-ban (azaz háromszázhatvanötmillió-
kilencszázkilencvenkettôezer forintban)

Felhalmozás és tôkejellegû bevételeit 100 000 000.-Ft-
ban (azaz százmillió forintban)

Támogatások, átvett pénzeszközök, kölcsönök vissza-
térülése fôösszegét 

252 724 000.-Ft-ban (azaz kettôszázötvenkettômillió-
hétszáz huszonnégyezer forintban)

Pénzforgalom nélküli bevételeit 176 131 000.-Ft-ban, 
(azaz százhetvenhatmillió-százharmincegyezer forintban) 
állapítja meg.

2.§.
/1/ A képviselô-testület a 2009. évi költségvetés kiadási 

fôösszegét 1 001 705 000-Ft-ban, (azaz Egymilliárd-egymil-
lió-hétszázötezer forintban.) állapítja meg a 2.és 4 számú 
mellékletben részletezettek szerint.

/2/ A jelen rendelet 2.§./1/ bekezdésében megállapított 
kiadási fôösszegen belül:

Személyi juttatások fôösszegét 330 137 000-Ft.-ban 
(azaz háromszázharmincmillió-százharminchétezer fo-
rintban) Munkaadókat terhelô járulékok fôösszegét 112 
938 000.-Ft-ban (azaz száztizenkettômillió-kilencszáz-
harmincnyolcezer forintban)

Dologi és egyéb folyó kiadások fôösszegét 182 971 
000.-Ft-ban (azaz száznyolcvankettômillió-kilencszáz-

hetvenegyezer forintban)
Végleges pénzeszköz átadás fôösszegét 15 591 000.-Ft-

ban, (azaz tizenötmillió-ötszázkilencvenegyezer forintban)
Szociálpolitikai ellátások fôösszegét 25 768 000.-Ft-ban 

(azaz huszonötmillió-hétszázhatvannyolcezer forintban)
Felújítási kiadásainak fôösszegét: 171 600 000 Ft-ban 

(azaz százhetvenegymillió-hatszázezer forintban) 
Felhalmozás kiadásainak fôösszegét 44 265 000.-Ft-ban 

(azaz negyvennégymillió-kettôszázhatvanötezer forintban)
Hosszúlejáratú hitelek visszafizetésének fôösszegét 3 

000 000.-Ft-ban (azaz hárommillió forintban) állapítja meg.

3.§.
/1/ A képviselô-testület a 2009. évi költségvetési általá-

nos tartalék összegét 4 822 000.-Ft-ban (azaz négymillió-
nyolcszázhuszonkettôezer forintban) állapítja meg. 

/2/ A 2009. évi céltartalék összegét 110 613 000.-Ft-
ban (azaz száztízmillió-hatszáztizenháromezer forintban) 
állapítja meg. 

4.§.
/1/ Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségve-

tési szervének elemi költségvetését az alábbiak szerint ál-
lapítja meg:

/2/ A Polgármesteri Hivatal, továbbá a községgaz-
dálkodási feladatok 2009. évre jóváhagyott kiadási 
elôirányzatának fôösszegét 558 411 000.- Ft-ban (azaz 
ötszázötvennyolcmillió négyszáztizenegyezer forintban) 
hagyja jóvá a rendelet 4 és a 13/1./2. számú mellékletében 
részletezettek szerint.

Ezen belül:
Személyi juttatások elôirányzatát:  
143 271 000.-Ft.
Munkaadói járulékok összegét:
46 309 000. Ft.
Dologi és egyéb folyó kiadások fôösszegét:
110 072 000 Ft
Pénzeszköz átadás fôösszegét:
15 591 000 Ft 
Társadalmi és szocpol. juttatás fôösszegét:
25 768 000 Ft
Felújítások fôösszegét:
171 600 000 Ft
Beruházások fôösszegét:
42 800 000 Ft
A hiteltörlesztés fôösszegét:
3 000 000 Ft
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Felelôs kiadó: Kultúrális és Sportbizottság, Szerkesztés, nyomdai 
elôkészítés: Média Stúdió Kft. 1037 Bp, Jutas u. 190.

Szerkesztôség vezetôje: Csizmadia Gizella 
Tel./fax: 06-1-240-5806, 06/30/630-8980

hirdetésfelvétel:
Média Stúdió Kft. 06/1/240-5806, 06-30/630-8980

mediamax@hu.inter.net, Nyilvántartási szám: 2.2.4/812/2003.

Csak névvel ellátott, aláírt cikkeket áll módunkban közölni.

A szerkesztôséghez küldött írásokat nincs lehetôségünk megôrizni 

vagy visszaküldeni. Az Olvasói levelek oldalon megjelenô írások 

nem feltétlenül tükrözik a szerkesztôség álláspontját. Azokért 

szerkesztôségünk felelôsséget nem vállal.

FELNÔTTRENDELÉS
ÜRÖM, ORVOSI RENDELÔ, 

Doktor u. 21. Tel.: 350-224 

Fekvô beteghez házhoz hívás
hétköznaponként reggel 8-9 között.

                    Dr. Fehér Eszter         Dr. Horti Szilvia       Dr. Gelencsér Tamás

  Hétfô:    08.00-12.00   16.00-19.30      12.00-16.00
  Kedd:    16.00-20.00   08.00-12.00      12.00-16.00
  Szerda:  11.00-14.00   14.00-18.00      07.00-11.00
  Csüt.:    14.00-18.00   08.00-11.00      11.00-14.00
  Péntek:  07.30-10.30   11.00-14.00      14.00-17.00



  /3/ A Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetési 
létszámkeretét 19 fô köztisztviselô alkalmazottban, 3 fô 
közhasznú, illetve közcélú, 2 fô fôfoglalkozású Munkatör-
vénykönyves azaz összesen 24 fôben hagyja jóvá, a rende-
let 7. sz. melléklete szerint.

/4/ A Községgazdálkodás 2009. évi költségvetési lét-
szám-keretét 8 fôben határozza meg, a jelen rendelet 7.sz. 
melléklete szerint.

5.§.
A Képviselô-testület a részben önállóan gazdálkodó 

költségvetési szerveinek a 2009. évi elemi költségvetését 
az alábbiak szerint állapítja meg.

/1/ József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Mûvész-
etoktatási Intézmény 2009. évre jóváhagyott kiadási 
elôirányzatának fôösszegét: 153 854 000.-Ft-tal (azaz száz-
ötvenhárommillió-nyolcszázötvennégyezer forintban) a 4., 
valamint 13/3 számú mellékletben részletezettek szerint 
hagyja jóvá.

Ezen belül:
Személyi juttatások elôirányzatát:  
98 029 000 Ft.
Munkaadót terhelô járulékok összegét:    
36 569 000 Ft.
Dologi és egyéb folyó kiadások összegét:     
17 791 000 Ft.
Beruházások kiadási fôösszege: (gépbeszerzés)     
1 465 000 Ft
összegben határozza meg.

Az intézmény 2009. évi költségvetési létszámkeretét 
44,5 fô közalkalmazottban határozza meg, a 7.sz. melléklet 
szerint.

/2/ Napraforgó Óvoda 2009. évi kiadási elôirányzatának 
fôösszegét 120 623 000.-Ft-tal (azaz százhúszmillió-hat-
százhuszonháromezer forintban) hagyja jóvá, a jelen ren-
delet 4. és 13/4. számú melléklete szerint.

Ezen belül:
Személyi juttatások elôirányzatát: 
62 191 000 Ft
Munkaadót terhelô járulékok összegét: 
21 544 000 Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások összegét: 
36 888 000 Ft
összegben határozza meg.

Az intézmény 2009. évi költségvetési létszámkeretét 
31 fô közalkalmazottban határozza meg, a rendelet 7.sz. 
melléklete szerint.

/3/ Kossuth Lajos Mûvelôdési Ház és Könyvtár 2009. 
évi kiadási elôirányzatának fôösszegét 20 406 000 Ft-tal 
(azaz húszmillió-négyszázhatezer forintban) hagyja jóvá, a 
rendelet 4. és13/5 számú melléklete szerint.

Ezen belül:
Személyi juttatások elôirányzatát:   
8 707 000 Ft
Munkaadót terhelô járulékok összegét:    
2 853 000 Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások összegét:  
8 846 000 Ft
összegben határozza meg.

Az intézmény 2009. évi költségvetési létszámkeretét 
5 fô közalkalmazottban határozza meg, a rendelet a 7. sz. 
melléklete szerint.

/4/ Idôsek Napközi Otthona, házi segítségnyújtás és 
szociális étkeztetés 2009. évi  kiadási elôirányzatának 
fôösszegét 19 783 000.- Ft.(azaz tizenkilencmillió-hétszáz-
nyolcvanháromezer forinttal) hagyja jóvá a rendelet 4. és 
13/6. számú melléklete szerint.

Ezen belül:
Személyi juttatások elôirányzatát:   
9 104 000 Ft
Munkaadót terhelô járulékok összegét:  
2 972 000 Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások összegét:  
7 707 000 Ft
összegben határozza meg.

Az intézmény 2009. évi költségvetési létszámkeretét 
4 fô közalkalmazottban határozza meg, a rendelet 7.sz. 
melléklete szerint. 

/5/ A védônôi szolgálat 2009. évi kiadási elôirányzatának 
fôösszegét 9 872 000.-Ft-ban (azaz kilencmillió-
nyolcszázhetvenkettôezer forintban) hagyja jóvá a rende-
let 4. és 13/7 számú melléklete szerint.

Ezen belül:
Személyi juttatások elôirányzatát:  
6 317 000 Ft
Munkaadót terhelô járulékok összegét: 
1 960 000 Ft
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Dologi és egyéb folyó kiadások összegét: 
1 595 000 Ft határozza meg.

A Védônôi Szolgálat 2009. évi költségvetési létszám-
keretét 3 fô közalkalmazottban határozza meg, a rendelet 
7.sz. melléklete szerint.

/6/ Gyermekjóléti szolgálat 2009. évi kiadási 
elôirányzatának fôösszegét 3 321 000 Ft-ban (azaz három-
millió-háromszázhuszonegyezer forintban) határozza meg, 
a rendelet 4. és 13/8 számú melléklete szerint.

Ezen belül:  
Személyi juttatások elôirányzatát:  
2 518 000 Ft
Munkaadót terhelô járulékok összegét:    
731 000 Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások összegét:      
72 000 Ft
összegben határozza meg.

A Gyermekjóléti Szolgálat 2009. évi költségvetési lét-
számkeretét 1 fô közalkalmazottban határozza meg, a ren-
delet 7.sz. melléklete szerint.

6.§.
A képviselô-testület a 2009.-2010.-2011. évre vonat-

kozó úgynevezett gördülô tervet a 9. számú melléklet sze-
rint fogadja el, és hagyja jóvá.

7. §
Végrehajtási rendelkezések

Az önkormányzati gazdálkodás végrehajtó szerve a 
Polgármesteri Hivatal.

8. §
/1/ A költségvetésben elkülönítetten szereplô általános 

tartalék szolgál az évközben felmerülô többletfeladatok 
fedezetére és az elmaradt bevételek pótlására. 

/2/ A Képviselô-testület a céltartalék felhasználásról 
külön hozza meg a döntését. 

9. §
Az önkormányzat (Polgármesteri Hivatal) számláin 

levô, a likviditási terv szerint átmenetileg szabad pénzesz-
közöket a polgármester jogosult költségvetési éven belüli 
lejáratú, lekötött bankbetétben elhelyezni, illetve azokon 
a költségvetési éven belül elidegeníthetô értékpapírt vá-
sárolni. 

10. §
/1/ A Képviselô-testület az önkormányzat, valamint 

költségvetési szervei költségvetését rendeletének módo-
sításával megváltoztathatja. 

/2/ A költségvetési szerv, e rendeletben megállapított 
saját bevételi elôirányzatain felüli többletbevételét csak az 
érintett bevételi és kiadási elôirányzatok megfelelô rende-
leti módosítását követôen használhatja fel. 

11. §
/1/ A Képviselô-testület felhatalmazza a Pénzügyi és 

Gazdasági Bizottságot a költségvetési szervek 2008. évi 
pénzmaradványának felülvizsgálatára. A pénzmaradvány 
jóváhagyásáról a Képviselô-testület a zárszámadás elfoga-
dásával egyidejûleg dönt. 

/2/ Amennyiben a 2009. évi normatív állami hozzájáru-
lás elszámolásakor az önkormányzatot az állami költségve-
tés javára visszafizetési kötelezettség terheli az intézmény 
vonatkozásában, ennek összegével az érintett költségveté-
si szerv 2009. évi, feladattal nem terhelt pénzmaradványát 
csökkenteni kell. 

12 §
Az önkormányzat költségvetésébôl finanszírozott, 

vagy támogatott, államháztartáson kívüli szervezetek, il-
letve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget 
kell elôírni a részükre céljelleggel - nem szociális ellátás-
ként- jutatott összegek rendeltetésszerû felhasználásáról. 
A támogatás csak írásbeli szerzôdés alapján folyósítható. 
A szerzôdésben meg kell határozni az elszámolás feltét-
eleit, módját és benyújtásának határidejét. A felhasználást 
és a számadást a Képviselô-testület Pénzügyi és Gazdasági 
Bizottsága ellenôrzi és dönt annak elfogadásáról. 

Amennyiben a finanszírozott, vagy támogatott szerve-
zet, illetve magánszemély az elôírt számadási kötelezett-
ségnek határidôre nem tesz eleget, e kötelezettségének 
teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell 
függeszteni. 

13.§.
Jelen költségvetési rendelethez az alábbiakban jelölt 

mellékletek tartoznak:
1. sz. melléklet:
Üröm Község Önkormányzat 2009. évi költségvetési 
bevételei forrásonként.

2. sz. melléklet Üröm Község Önkormányzat
2009. évi költségvetési kiadásai települési összesen:
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3. sz. melléklet:
Bevételek szakfeladatonként

4. sz. melléklet:
Kiadások szakfeladatonként 

4/a sz. melléklet
Mûködési célú bevétel kiadás 2009. évi mérlege 

4/b. sz. melléklet
2009. évi bevétel kiadás mérlege 

5. sz. melléklet
Elôirányzat felhasználási ütemterv.

6. sz. melléklet
Kiadási elôirányzatok bemutatása (összevont adatok)

7. sz. melléklet
Engedélyezett létszám kimutatás.

8. sz. melléklet
Kimutatás a több évre kiható kötelezettségekrôl.

9. sz. melléklet
3 éves gördülôterv

10. sz. melléklet 
Normatív és kötött felhasználású támogatások 
részletezése 

11. sz. melléklet 
Könyvvizsgálói jelentés

12. sz. melléklet 
Intézményvezetôkkel egyeztetett jegyzôkönyv

13. sz. melléklet 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság jegyzôkönyve 

13/1. sz. melléklet
Polgármesteri Hivatal 2009. évi elemi 
költségvetésének bevételei és kiadásai.

13/2. sz. melléklet
Város és Községgazdálkodás
2009. évi elemi költségvetésének bevételei kiadásai.

13/3. sz. melléklet
József Nádor Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
2009. évi elemi költségvetése.

13/4. sz. melléklet
Napraforgó Óvoda 2009. évi elemi költségvetése.

13/5. sz. melléklet
Mûvelôdési Ház 2009. évi elemi költségvetése
és Községi Könyvtár 2008. évi elemi költségvetése.

13/6. sz. melléklet
Idôsek Napközi Otthona 2009. évi elemi 
költségvetése és a Házi segítségnyújtás
2008. évi elemi költségvetése.

13/7. sz. melléklet
Védônôi szolgálat 2009. évi elemi költségvetése.

13/8. sz. melléklet
Gyermekjóléti szolgálat 2009. évi elemi költségvetése.

14.§.
/1/ Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, 

hogy rendelkezéseit 2009. január 01.-tôl kell alkalmazni.
/2/ A rendelet kihirdetésérôl az önkormányzat jegyzôje 

gondoskodik.

Üröm, 2009. február hó 12. nap.

Laboda Gábor
polgármester

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve:
2009. február hó 18. nap 

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô
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Üröm Község Önkormányzat Képviselô-
testületének 2/2009.(II. 18.) Kt. sz. rendelete 

13/2008.(X.17.) Kt. sz. a  6/2008.(IV.21.) Kt. sz.
rendeletekkel módosított 1/2008.(III. 03.)

számú rendelet módosítására a település 2008. 
évi költségvetésérôl  a 2008.-2009.-2010. évi 

gördülôtervérôl.

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete az 
államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. 
évi XXXVIII. tv. 65.§-ban, valamint az ennek végrehajtá-
sára kiadott 217/1998.(XII. 30.) Korm. számú rendeletben 
foglalt felhatalmazás alapján a 2008. évi költségvetését az 
alábbiak szerint módosítja:

1.§.
Az Ör. 1.§.-a (1)-(2) bekezdés helyébe az alábbi új 1.§. 

(1)-(2) bekezdés lép:
/1/ A Képviselô-testület a 2008. évi költségvetési bevé-

tel módosított fôösszegét: 
1 329 397 000-Ft-ban (azaz egymilliárd-háromszázhu-

szonkilencmillió- háromszázkilencvenhétezer forintban) 
állapítja meg az 1. számú mellékletben részletezett forrá-
sok szerint.

/2/ A jelen rendelet 1.§./1/ bekezdésében megállapított 
módosított bevételi fôösszegen belül:

Intézményi módosított mûködési bevételeit
109 787 000.-Ft-ban (azaz százkilencmillió-hétszáz-
nyolcvanhétezer forintban)

Az önkormányzat sajátos mûködési bevételeit:
358 980 000.-Ft-ban (azaz háromszázötvennyolcmillió-
kilencszáznyolcvanezer forintban)

Felhalmozás és tôkejellegû módosított
bevételeit 102 368 000.-Ft-ban (azaz százkétmillió-
háromszáz-hatvannyolccezer forintban)

Támogatások, átvett pénzeszközök, kölcsönök
visszatérülése módosított fôösszegét
508 262 000.-Ft-ban (azaz ötszáznyolcmillió-
kétszázhatvankétezer forintban)

Pénzforgalom nélküli bevételeit
250 000 000.-Ft-ban, 
(azaz kettôszázötvenmillió forintban) állapítja meg.

2.§.
Az Ör. 2.§.(1)-(2) bekezdés helyébe az alábbi új 2.§. 

(1)-(2) bekezdés lép:
/1/ A képviselô-testület a 2008. évi költségvetés módo-

sított kiadási fôösszegét 
1 329 397 000-Ft-ban, (azaz egymilliárd-háromszázhu-

szonkilencmillió- háromszázkilencvenhétezer forintban.) ál-
lapítja meg a 2. számú mellékletben részletezettek szerint.

/2/ A jelen rendelet 2.§./1/ bekezdésében megállapított 
módosított kiadási fôösszegen belül:

Személyi juttatások módosított fôösszegét
392 324 000-Ft.-ban (azaz háromszázkilencvenkétmil-
lió-háromszázhuszonnégyezer forintban)

Munkaadókat terhelô járulékok módosított
fôösszegét 127 985 000.-Ft-ban
(azaz százhuszonhétmillió-kilencszáznyolcvanötezer 
forintban)

Dologi és egyéb folyó kiadások módosított fôösszegét 
217 331 000.-Ft-ban (azaz kétszáztizenhatmillió-há-
romszázharmincegyezer forintban)

Végleges pénzeszköz átadás módosított fôösszegét
27 375 000.-Ft-ban, (azaz huszonhétmillió-háromszáz-
hetvenötezer forintban)

Szociálpolitikai ellátások módosított fôösszegét
63 043 000.-Ft-ban (azaz hatvanhárommillió-negyven-
háromezer forintban)

Felújítási kiadásainak módosított fôösszegét:
306 586 000 Ft-ban (azaz háromszázhatmillió-
ötszáznyolcvanhatezer-forintban) 

Felhalmozás kiadásainak módosított fôösszegét
183 084 000.-Ft-ban (azaz száznyolcvanhárommillió-
nyolcvannégyezer forintban)

Hosszúlejáratú hitelek visszafizetésének fôösszegét
2 962 000.-Ft-ban (azaz kettômillió-
kilencszázhatvankettôezer forintban) állapítja meg.

3.§.
Az Ör. 3.§.(1)-(2) bekezdés helyébe az alábbi új 3.§. 

(1)-(2) bekezdés lép:
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/1/ A képviselô-testület a 2008. évi költségvetési általá-
nos tartalék módosított összegét 6 020 000.-Ft-ban (azaz 
hatmillió-húszezer forintban) állapítja meg. 

/2/ A 2008. évi céltartalék módosított összegét 2 687 
000.-Ft-ban (azaz kétmillió-hatszáznyolcvanhétezer forint-
ban) állapítja meg. 

4.§.
/1/ Az Ör. egyéb rendelkezési nem változnak.
/2/ Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
/3/ A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.

Üröm, 2009. február hó 12. nap.
Laboda Gábor
polgármester

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve:
2009. február hó 18. nap

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Üröm Község Önkormányzat
Képviselô-testületének

3/2009 (II. 18.) Kt. számú rendelete
Üröm külterületének egy részére vonatkozó

változtatási tilalom elrendelésérôl szóló
27/2004 (VI. 28.) Kt. számú rendelet

hatályon kívül helyezésérôl

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete az 
Épített környezet alakításáról és védelmérôl szóló 1997. 
évi LXXVIII törvény, valamint az 1990. évi LXV törvény 
16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az 
alábbi rendeletet alkotja: 

1. §
A 27/2004 (VI. 28.) Kt. számú rendeletét (a továbbiak-

ban Ör.) - figyelemmel az Ör 2. § (2) bekezdésére - hatá-
lyon kívül helyezi. 

2. §
A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik. 

Üröm, 2009. február 12.
Laboda Gábor
Polgármester
     
Dr Balogh Szilvia 
jegyzô 

Záradék: 

Kihirdetve és kifüggesztve: 
Üröm, 2009. február hó 18. nap    
Dr Balogh Szilvia 
Jegyzô 

Üröm Község Önkormányzat
Képviselô-testületének

4/2009 (II. 18.) Kt. számú rendelete
a 33/2004 (X. 29.) Kt. számú, a 22/2005 (VIII. 
26.) Kt. számú rendeletének hatályon kívül 

helyezésérôl a zajártalom elleni védekezésrôl

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete fi-
gyelemmel az 1990. évi LXV törvény 16. § (1) bekezdésé-
re, továbbá az 1995. évi LIII törvényre, valamint az 1991. 
évi XX. törvényre az alábbi rendeletet alkotja: 

1. §
A zajártalom elleni védekezésrôl szóló 33/2004 (X. 29.) 

Kt számú rendeletét, valamint az ezt módosító 22/2005 
(VII. 26.) Kt. számú rendeleteit hatályon kívül helyezi. 

2.§
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatálya. A rende-

let kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik. 

Üröm, 2009. február 12 nap
Laboda Gábor
Polgármester

dr Balogh Szilvia
jegyzô 

Kihirdetve és kifüggesztve: 
Üröm, 2009. február hó 18. nap    
dr Balogh Szilvia 
Jegyzô 

Üröm Község Önkormányzat 6/2009.(IV. 06.) Kt. 
számú rendelete a település  2008. évi

költségvetésének végrehajtásáról

(Zárszámadás)

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete az 
Államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. 
évi XXXVIII. tv.  82.§-a, továbbá ennek végrehajtására ki-
adott többszörösen módosított 249/2000.(XII. 24.) Korm. 
rendelet 6.§.-7.§.-iban foglalt rendelkezések figyelembevé-
telével a 2008. évi költségvetése végrehajtásáról az alábbi 
rendeletet alkotja.

1.§.
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete 

a település 2008. évi költségvetésének végrehajtását 
1.195.620.000.-Ft. /azaz egymilliárd százkilencvenötmil-
lió hatszázhúszezer forint/ bevételi fôösszeggel, és 1 200 
509 000.-Ft  /azaz egymilliárd-kétszázmillió hatszázhúsz-
ezer forint/ kiadási fôösszeggel,  4 889 000.-Ft /azaz  mí-
nusz négymillió-nyolcszáznyolcvankilencezer forint/ záró 
egyenleggel jóváhagyja.

2.§.
A település 2008. évi pénzmaradványát -5 984 000.-Ft-

tal /azaz mínusz ötmillió-kilencszáznyolcvannégyezer fo-
rinttal/ hagyja jóvá, a jelen rendelet 14.)15.) és 16.) os szá-
mú mellékteleiben foglalt részletezéssel .

3.§.
A jelen rendelet 1.§.-ban rögzített 2008. évi bevételek 

forrásonkénti alakulását a jelen rendelet 1.számú mellék-
letében részletezettek szerint hagyja jóvá.

Ezen belül:
a.) Az önkormányzat mûködési, és saját folyó 

és -átengedett bevételeit 515 552000.-Ft-ban /azaz 
ötszáztizenötmillió-ötszázötvenkétezer-forintban/ 

b.) Felhalmozás és tôke jellegû bevételeit
150 961 000.-Ft-ban /azaz százötvenmillió-kilencszáz-
hatvanegyezer forintban/

c.) A normatív állami hozzájárulások teljesítését
251 723 000.-Ft-ban /azaz kettôszázötvenegymillió-
hétszázhuszonháromezer forintban/

d.) Társadalombiztosítástól és egyéb átvett

pénzeszközt 86 317 000.-Ft-ban /azaz nyolcvanhatmil-
lió-háromszáztizenhétezer forintban/

e.) Hitelek, támogatások,visszatérülésének fôösszegét
8 454 000.-Ft  /azaz nyolcmillió-négyszázötvennégy-
ezer forintban/

f.) Átfutó, kiegyenlítô és függô bevételek fôösszeget
-2 769 000-Ft-ban/azaz - mínusz-kétmillió hétszázhat-
vankilencezer-forintban/

g.) Elôzô évi pénzmaradvány igénybevételét
185 382 000.-Ft-ban /azaz száznyolcvanötmillió-há-
romszáznyolcvankétezer forintban/ állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2008. évi bevételeinek alakulását, 
gazdálkodónkét a rendelet 21. számú melléklete tartal-
mazza. 

4.§.
(1) A Képviselô-testület a jelen rendelet 1.§-ában
rögzített kiadási fôösszegen belül:

a.) személyi juttatások kiadási fôösszegét
360 270 000.- /azaz háromszázhatvanmillió-
kétszázhetvenezer forintban/ 

b.) munkaadót terhelô járulékok fôösszegét
114 323 000.-Ft- /azaz száztizennégymillió-háromszáh-
huszonháromezer forint/

c.) dologi és egyéb folyó kiadások fôösszegét
248 592 000.-Ft /azaz kétszáznegyvennyolcmillió-
ötszázkilencvenkétezer forint/

d.) mûködési célú pénzeszközátadás fôösszegét  
14 144 000.-Ft /azaz tizennégymillió-száznegyvennégy-
ezer forint/ 

e.) felhalmozás célú pénzeszköz átadás fôösszege 
10 533 000 Ft (azaz tízmillió-ötszázharmincháromezer Ft)

f.) társadalom és szociálpolitikai juttatás 58 758 000.-Ft. 
/azaz ötvennyolcmillió-hétszázötvennyolcezer-forint/

g.) felhalmozási kiadások  fôösszegét 
391 953 000.-Ft. /azaz háromszázkilencvenegymillió-
kilencszázötvenháromezer-forintban hagyja jóvá, és 
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A jóváhagyott kiadási fôösszegen belül:
- Személyi jellegû kiadásait 8 034 000Ft-tal 
/azaz nyolcmillió-harmincnégyezer forinttal/

- Munkaadói járulékokat 2 451 000 Ft-tal 
/azaz kétmillió-négyszázötvenegyezer forinttal/

- Dologi kiadásait 10 662 000 Ft-tal
 /azaz tizmillió-hatszázhatvankétezer Ft-tal

- Felhalmozási kiadásait: 184 000 Ft-tal 
/azaz száznyolcvannégyezer forintal/ hagyja jóvá.

e.) Településüzemeltetés intézményi vagyon 
mûködtetése költségeit 63 265 000 Ft /azaz hatvanhárom-
millió-kétszázhatvanötezer forint/ összegben hagyja jóvá a 
rendelet 24. mellékletében részletezettek szerint.

Ezen belül:
- Személyi jellegû kiadásokat  20 388 000 Ft-tal 
/azaz húszmillió-háromszáznyolcvannyolcezer 
forinttal/

- Munkaadói járulékokat 6 093 000 Ft-tal 
/azaz hatmillió-kilencvenháromezer forinttal/

- Dologi kiadásokat 36 574 000 Ft-tal 
/azaz harminchatmillió-ötszázhetvennégyezer forinttal/

- Beruházás 210 000.-Ft-tal
 /azaz kettôszáztíz-ezer forinttal/ hagyja jóvá.

f.) Védônôi Szolgálat kiadását 7 796 000 Ft /azaz hét-
millió-hétszázkilencvenhatezer forint/ fôösszeggel hagyja 
jóvá a 2/A. számú melléklet szerint.

A jóváhagyott kiadási fôösszegen belül:
- Személyi jellegû kiadásait 5 124 000 Ft-tal 
/azaz ötmillió-kettôszázhuszonnégyezer forint/

- Munkaadói járulékokat 1 548 000 Ft-tal 
/azaz egymillió-ötszáznegyvennyolcezer forinttal/

- Dologi kiadásait 1 002 000 Ft-tal 
/azaz egymillió-kettôezer forinttal/ hagyja jóvá.

- Beruházás 122 000.-Ft 
/azaz százhuszonkétezer forinttal/ hagyja jóvá.

g.) Idôsek Napközi Otthona (Házi segítségnyújtás, szo-
ciális étkeztetés) kiadását 17 683 000 Ft /azaz tizenhétmil-
lió-hatszáznyolcvanháromezer forint/ fôösszeggel hagyja 
jóvá a rendelet 2/A. számú melléklete szerint. 

A jóváhagyott kiadási fôösszegen belül:
- Személyi jellegû kiadásait 5 083 000 Ft-tal 
/ azaz ötmillió- nyolcvanháromezer forinttal/ 

- Munkaadókat terhelô járulékokat 1 517 000 Ft-tal 
/azaz egymillió-ötszáztizenhétezer forinttal/

- Dologi kiadásait 11 083 000 Ft-tal 
/azaz  tizenegymillió- nyolcvanháromezer forinttal/ 
hagyja jóvá.

h.) Családsegítô szolgálat kiadásait 3 137 000 Ft-tal /
azaz hárommillió- egyszázharminchétezer forinttal/ hagyja 
jóvá a rendelet 2/A. számú melléklete szerint.

A jóváhagyott kiadási fôösszegen belül:
- Személyi jellegû kiadásait 2 310 000 Ft-tal 
/azaz  kétmillió- háromszáztízezer forinttal/

- Munkaadókat terhelô járulékokat 806 000 Ft-tal 
/azaz nyolcszázhatezer forinttal/

- Dologi kiadását 21 000 Ft-tal /azaz egymillió- 
huszonegyezer forinttal/ hagyja jóvá.

i.) Függô átfutó kiadási tételeit - 985 000.-Ft-tal /azaz 
mínusz-kilencszáznyolcvanötezer-forinttal/ hagyja jóvá.

5.§.
A képviselô-testület az önkormányzat vagyonának, 

adósságállományának jövedelmi és létszámhelyzetének, 
költségvetési feladatmutatóknak és normatívák alakulásá-
nak elszámolását a rendelet 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, 
8-as, 9, és 10-es, 23-as és 24-es számú mellékletekben fog-
laltak szerint hagyja jóvá.

6.§.
A képviselô-testület a zárszámadás auditáláshoz szük-

séges könyvviteli mérleget egyszerûsített tartalmú éves 
pénzforgalmi jelentést, a mûködési bevételek és  kiadások, 
a mérlegadatokat alátámasztó táblázatokat, az éves leltárt, 
az egyszerûsített pénzmaradvány elszámolást és felhaszná-
lást a rendelet 11-es, 12-es, 13,14,15,16 és 17. 18. számú 
mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.
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megállapítja, hogy a felhalmozási kiadásokon belül
a felújítási kiadásokat célonként a rendelet

22.számú melléklete tartalmazza.

h.) hitel-törlesztés kiadás fôösszegét
2 921 000.-Ft-ban 
/azaz kétmillió-kilencszázhuszonegyezer forint/

i.) függô átfutó, kiegyenlítô kiadások fôösszegét 
-985 000.-Ft-ban /azaz mínusz-kilencszáznyolcvanöt-
ezer forintban/ hagyja jóvá a jelen rendelet
2.számú mellékletében részletezettek szerint.

2.a.) Polgármesteri Hivatal összkiadását 792 053 000 
Ft  /azaz hétszázkilencvenkétmillió-ötvenháromezer forint 
/ fôösszeggel hagyja jóvá a rendelet 2/A. és 24-es számú 
mellékletében részletezettek szerint.

A jóváhagyott kiadási fôösszegen belül:
- Személyi jellegû kiadásait 147 684 000 Ft-tal
/azaz száznegyvenhétmillió-hatszáznyolcvannégyezer 
forinttal/ 

- Munkaadói járulékokat: 46 220 000 Ft-tal
/azaz  negyvenhatmillió-kettôszázhúszezer forinttal/ 

- Dologi és egyéb folyó kiadásait 137 473 000/Ft-tal /
 azaz százharminchétmillió- négyszázhetvenháromezer
 forinttal/

- Felhalmozási és finanszírozás kiadását: 374 320 000
Ft-tal /azaz háromszázhetvennégymillió-háromszáz-
húszezer forinttal/

- Társadalmi és szocpol kiadását: 58 758 000 Ft-tal 
/azaz ötvennyolcmillió hétszázötvennyolcezer forinttal/

- Mûködési célú pénzeszközátadás 14 144 000.-Ft-tal
 /azaz tizennégymillió-száznegyvennégyezer-forinttal/

- Fejlesztési célú pénzeszközátadás 10 533 000.-Ft-tal 
/azaz tízmillió-ötszázharmincháromezer forintttal/

- Hiteltörlesztés kiadását 2 921 000.-Ft-tal 
/azaz kettômillió-kilencszázhuszonegyezer-forinttal /
hagyja jóvá.

b.) József Nádor Általános Iskola és Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény kiadását 169 808 000 Ft-tal 
/azaz százhatvankilencmillió- nyolcszáznyolcezer forint/ 
fôösszeggel hagyja jóvá a rendelet 2/A., valamint a 24. szá-
mú melléklete szerint.

A jóváhagyott kiadási fôösszegen belül:
- Személyi jellegû kiadásait 104 287 000 Ft-tal 
/azaz száznégymillió-kettôszáznyolcvanhéteze
forinttal/ 

- Munkaadói járulékokat 33 861 000 Ft-tal 
/azaz harminchárommillió-nyolcszáz hatvanegyezer 
forinttal/

- Dologi kiadásait 29 995 000 Ft-tal 
/azaz huszonkilencmillió-kilencszázkilencvenötezer 
forinttal/

- Felhalmozási kiadás: 1 665 000 Ft-tal 
/ azaz egymillió-hatszázhatvanötezer forint/

- Pénzeszközátadás  Ft-tal (azaz  forinttal) hagyja jóvá. 

c.) Napraforgó Óvoda kiadását 126 421 000 Ft-tal /
azaz százhuszonhatmillió-négyszázhuszonegyezer forint-
tal/ hagyja jóvá a 2/a. sz. melléklet szerint.

A jóváhagyott kiadási fôösszegen belül:
- Személyi jelegû kiadását 67 360 000 Ft-tal 
/azaz hatvanhétmillió-háromszázhatvanezer forinttal/
 
- Munkaadói járulékokat 21 827 000 Ft-tal 
/azaz huszonegymillió-nyolcszázhuszonhétezer
 forinttal/

- Dologi kiadásait 21 782 000 Ft-tal 
/azaz huszonegymillió-hétszáznyolcvankétezer
 forinttal/ hagyja jóvá.

- Felhalmozási kiadása: 15 452 000 Ft 
/azaz tizenötmillió- négyszázötvenkétezer forinttal/

hagyja jóvá.

d.) Kossuth Lajos Mûvelôdési Ház és Könyvtár kiadá-
sát 21 331 000 Ft /azaz huszonegymillió-háromszázhar-
mincegyezer forint/ fôösszeggel hagyja jóvá a 2/A. számú 
melléklet szerint.
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Az elsô nagy felbontású, humán céllal kifejlesztett svéd 
technika és magyar orvosi kutatási bázis alapján kontrollált 
(online) vizsgálati rendszer.

Miben egyedülálló ez?
A hôtérképes vizsgálat a modern môszaki tudomány-

technika által felfedezett, és a korszerû orvosi diagnoszti-
kában egyre több területen alkalmazott úgy nevezett „non 
invansiv” (nem agresszív, nem ártó) vizsgáló módszer, 
amely nagyon látványos, színes képekben jeleníti meg a 
test mûködése közben keletkezett hôenergiát, annak test-
felületi kivetülésében.

Az új vizsgálati módszer óriási elônye, hogy minden 
mûvi, vagy sugárzó, vegyi beavatkozás nélkül, fájdalom-
mentesen regisztrálja a kisugárzott infravörös hullámo-
kat, azokat felbontja, és színes képpé alakítja, amely által 
elemezhetô képet nyújt szervezetünk és az egyes testré-
szek biológiai állapotáról. E vizsgálattal elôsegíthetjük bi-
zonyos mûködési, majd kóros eltérések idejében történô 
felismerését: pl. gyulladások, hegek, perifériás keringési 
zavarok, stb.

Milyen elônyökkel jár?
• egészségre ártalmatlan,
• gyors, azonnal értékelhetô,
  archiválható testfelszíni képet ad,
• bemutatható mûködési adatok a test funkcióiról,
• jól alkalmazható a kezelések hatásának követésére.

Mely területeken alkalmazható?
• gyulladásos mozgásszervi betegségeknél,
• degeneratív ízületi, gerincelváltozásoknál,
• testi statikai és egyéb tartási zavaroknál,
• idegrendszeri bántalom következtében fellépô
  mozgásszervi zavaroknál,
• perifériás keringési zavaroknál, lágyrész
  reumatizmusban, (golf, teniszkönyök, fibromyalgia, 
  stb.) bizonyos betegségek képi alátámasztására
  (fájdalom szindróma).

Preventióra!?
habilitációs és rehabilitációs programok felállításánál, kö-
vetéses vizsgálatokban: az egyes kezelések hatásfok-elem-
zésében, sportprogramok összeállításánál, ergonómiai ku-
tatásoknál, és munka alkalmassági tanácsadásban.

További információ:

Mobil: 06-209-316398, 06-20-5599935

e-mail: radi.angela@t-email.hu
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Az éves zárszámadás elemzését tartalmazó Pénzügyi 
bizottsági jelentést, továbbá a Könyvvizsgálói jelentést a 
jelen rendelet 19, 20-as melléklete szerinti tartalommal 
megismerte és tudomásul vette.

7.§.
A képviselô-testület megállapítja, hogy a 2008-as gazda-

sági évben feladatelmaradás nem volt, szoros gazdálkodás 
mellett ugyan, de likviditási gondok nem merültek fel. Az 
eredeti költségvetésében megfogalmazott célkitûzéseket 
teljesítette. 

8.§.
A képviselô-testület a 2008. évi költségvetés végrehaj-

tását alátámasztó szöveges indokolást elfogadja

9.§.
A Képviselô-testület megállapítja, hogy több éves ki-

hatással járó kötelezettségvállalás - kivéve a rendelet 19. 
számú mellékletében feltûntetett csatorna beruházási hi-
telek - nincsenek. 

Megállapítja, hogy a 2008-as gazdasági évben közvetett 
támogatások körébe tartozó adóelengedés nem történt. 

Megállapítja, hogy 2008-ban kedvezményes étkeztetés 
címén 10 660 000.-Ft /azaz -tízmillió-hatszázhatvanezer-
forint/ felhasználására, illetve kifizetésére került sor.

10.§
A jelen zárszámadási rendelet a kihirdetése napján lép 

hatályba. A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.

Üröm, 2009. április 02.

Laboda Gábor
polgármester
    
Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Záradék: 

Kifüggesztve, és kihirdetve:
Üröm, 2008. április hó 06. nap.  
Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Üröm Község Önkormányzat
Képviselô-testületének  7/2009.(IV.06.) Kt. sz. 

rendelete a 9/2005.(IV.18.) Kt.sz. rendelet módosí-
tására az Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény szolgáltatását igénybe vevôk

díjfizetési kötelezettségérôl.

Üröm Község Önkormányzat képviselô-testülete a köz-
oktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX.tv. 124.§. /21/ 
bekezdése alapján az alapfokú mûvészetoktatási intézmény 
szolgáltatását igénybe vevôk díjfizetési kötelezettségérôl 
alkotott rendeletét a következôk szerint módosítja:

1.§.
Az Ör. 2.§. kiegészül egy új /6/ bekezdéssel.

/6/ „ A tandíj mértéke a 2009/2010. tanévben a több 
tanszakra járó, heti 4 tanórát, illetve heti 6 tanórát meg-
haladó foglalkoztatásokra:

  a.) plusz 2 óra esetén   6.200.-Ft/év
  b.) plusz 4 óra esetén 12.200.-Ft/év
  c.) plusz 6 óra esetén 18.200.-Ft/év

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

3.§.
/1/ Jelen rendelet 2009. szeptember 1-jével lép hatályba.
/2/ A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.

Üröm, 2009. április 02.

Laboda Gábor
polgármester

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve:
2009. április hó 06.nap    
Dr. Balogh Szilvia
jegyzô
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TERMOVízIÓS 
VIzSGÁLAT

www.urom.hu

kedvezményes

hirdetési lehetôség

üröm Község honlapján!
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LA-PE BT.
Építőanyag Gyártó és 

Értékesítő Betéti Társaság

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

CSECSEMŐMÉRLEG BÉRLÉSE, ÉS 
FORGALMAZÁSA
Mérleglabor Kft. 

2096 Üröm, Rákóczi u. 19.
Tel.: 26-550-057 

Mobil: 30/308-8939

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Solymár, Terstyánszky u. 120.

Dr. Molnár Attila
06-30-984-6692
06-26-360-919
lfj . Dr. Molnár Attila
06-30-964-2160

Védőoltások, ultrahang, labor- 
vizsgálat, sebészeti műtétek

Rendelési idő:     kedd: 14-19h,
csütörtök: 14-19h, szombat: 9-12h

Műtétnap: szerda 9-13h

ZEKE ÉS FIA BT.

GÉPI FÖLDMUNKA 
TEHER-

FUVAROZÁS

2096 Üröm, 
Fő utca 1. (Ipartelep)

06-26-351-465  
Mobil: 06-30/9-508-192

COBRA-CONTO kft.
1139 Budapest Fáy u. 12/c

Telefon:
06-1-238-0214 , 06-1-238-0215

06/20/495-1170
Szolgáltatásaink:

- Ingyenes cégalapítás - ha nálunk 
könyveltet!

- Munkaügy- bér, TB-ügyintézés, 
könyvelés (visszamenőleg is!)
- APEH, TB előtti képviselet 

(adóproblémák kezelése)

INGATLANIRODA
ÜGYVÉDI   KÖZREMŰKÖDÉSSEL 

INGYENES   NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL 

Bejelentkezés telefonon:
06 26 350 671

06 70/210 5896
ÜRÖM, 

Dózsa György út 47.

Pilis Motor Bt.
Aprilia motorszerviz,

valamint vállaljuk olasz
és japán robogók,

motorkerékpárok szervizelését,
javítását.

2083 Solymár
Külső Bécsi út 23/a
Tel: 06-20-518-3791

H-P.: 8-17-ig

Platán Idősek Otthona/Üröm
felvételre keres:

szakácsot, kézilányt, takarítót.
Jelentkezni lehet:

06/26/551-500

AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZER
tervezése, telepítése, karbantartása.

TELJES KÖRŰ KERTÉSZETI 
SZOLGÁLTATÁS

Korompai Balázs/O2 Consulting Bt.
70/948-9257

HÉTFŐ–PÉNTEK: 7.00 – 17.00
Üröm, Fő út 1. TEL: 26/ 550 - 140

T O Y O T A J A V I T Á S

ZÖLDKÁRTYA KÉZI AUTÓMOSÓ

GYORSSZERVIZ

FUTÓMŰÁLLÍTÁS GUMISZERELÉS

Mobil 1

M I N D E N A U T Ó T Í P U S R A

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

aprilis.indd   36 2006.05.26.   18:48:27

Szennyvízszállítás, 
gépi és kézi földmunka.

T: (26) 321-351, (30) 9431-555

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

KIPUFOGÓ KLINIKA
Kipufogódobok, rendszerek készítése, szerelése, javítása!
Katalizátorok, flexibilek szerelése 18 hónap garanciával

SPORTKIPUFOGÓK
THULE termékek!

Bp. 1039 Árpád u. 23.
Bp. 1039 Battyhyány u. 46. (új Szentendrei út)

Tel.: 240-5603 Tel./fax: 436-0356 Z
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LA-PE BT.
ÉpítÉpít�anyag Gyártó és anyag Gyártó és 

Értékesít� Betéti Társaság Betéti Társaság

2096 Üröm, 
Budakalászi út 0/64/7

Tel.: 06-20-9382-405 
06-26-350-247

Nyitva tartás:Nyitva tartás:    H—P: 07—17 
  Sz.: 07—12

CSECSEMŐMÉRLEG BÉRLÉSE, ÉS 
FORGALMAZÁSA
Mérleglabor Kft. 

2096 Üröm, Rákóczi u. 19.
Tel.: 26-550-057 

Mobil: 30/308-8939

ÁLLATORVOSI RENDEL�
Solymár, Terstyánszky u. 120.

Dr. Molnár Attila
06-30-984-6692
06-26-360-919
lfj . Dr. Molnár Attilalfj . Dr. Molnár Attilalfj
06-30-964-2160

Véd�oltások, ultrahang, labor- 
vizsgálat, sebészeti m�tétek

Rendelési id�:     kedd: 14-19h,
csütörtök: 14-19h, szombat: 9-12h

M�tétnap: szerda 9-13h

ZEKE ÉS FIA BT.

GÉPI FÖLDMUNKA 
TEHER-

FUVAROZÁS

2096 Üröm, 2096 Üröm, 
F� utca 1. (Ipartelep) utca 1. (Ipartelep)

06-26-351-465
Mobil: 06-30/9-508-192

COBRA-CONTO kft.
1139 Budapest Fáy u. 12/c

Telefon:
06-1-238-0214 , 06-1-238-0215

06/20/495-1170
Szolgáltatásaink:

- Ingyenes cégalapítás - ha nálunk 
könyveltet!

- Munkaügy- bér, TB-ügyintézés, 
könyvelés (visszamenőleg is!)
- APEH, TB előtti képviselet 

(adóproblémák kezelése)

INGATLANIRODA
ÜGYVÉDI   KÖZREM�KÖDÉSSEL 

INGYENES   NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL

Bejelentkezés telefonon:
06 26 350 671

06 70/210 5896
ÜRÖM,

Dózsa György út 47.

Pilis Motor Bt.
Aprilia motorszerviz,

valamint vállaljuk olasz
és japán robogók,

motorkerékpárok szervizelését,
javítását.

2083 Solymár
Külső Bécsi út 23/a
Tel: 06-20-518-3791

H-P.: 8-17-ig

AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZER
tervezése, telepítése, karbantartása.

TELJES KÖRŰ KERTÉSZETI 
SZOLGÁLTATÁS

Korompai Balázs/O2 Consulting Bt.
70/948-9257

HÉTF�–PÉNTEK: 7.00 – 17.00
Üröm, F� út 1. TEL: 26/ 550 - 140

T O Y O T A J A V I T Á S

ZÖLDKÁRTYA KÉZI AUTÓMOSÓ

GYORSSZERVIZ

FUTÓM�ÁLLÍTÁS GUMISZERELÉS

Mobil 1

M I N D E N A U T Ó T Í P U S R A

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

Szennyvízszállítás, 
gépi és kézi földmunka.
T: (26) 321-351, (30) 9431-555

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

KIPUFOGÓ KLINIKA
Kipufogódobok, rendszerek készítése, szerelése, javítása!
Katalizátorok, flexibilek szerelése 18 hónap garanciával

SPORTKIPUFOGÓK
THULE termékek!

Bp. 1039 Árpád u. 23.
Bp. 1039 Battyhyány u. 46. (új Szentendrei út)

Tel.: 240-5603 Tel./fax: 436-0356 �
�

�
�

�
�

�
�

�
�

Megnyílt a BIOPATIKA!
Üröm, Fő u. 54. (a templom mellett)

Gyógynövények, 
kozmetikumok, 

gyógyteák, biolevek, 
fogasztó kezelések és 

frissítő masszázs.

06/30/2815-789

UROLÓGIA 
ANDROLÓGIA 

Dr. Rózsahegyi József 
urológus, andrológus 
szakorvos, fôorvos 

orvostudomány kandidátusa 

KEDD, CSÜTÖRTÖK 
16.30-19.00 

Elôjegyzés: Tel..: 350-0631 

Mobil: 06/20/972-5592
 

1132 Budapest 
Babér utca 32. I.em 

Gönczöl és Babér u. sarok 
Parkolás a rendelô udvarán

“Angoltanítást vállalok.
házhoz is megyek.”
A telefonszámom:

06 70 218 8442

Gyorsszervíz Olajcsere
Kerékpárral
az iskolába

Magyarországon is, hasonlatosan számos európai- és 
más kontinensen lévô országhoz egyre elterjedtebbé válik 
a városokban és a településeken a kerékpározás. Az okokat 
ismerjük, felesleges újólag ennek magyarázatát adni. Feltét-
lenül ki kell azonban azt hangsúlyozni, hogy a reneszánszát 
élô kerékpározás a XXI. században az egészséges- és kör-
nyezettudatos életmódra nevel. Ez a gondolatsor vezérelte 
a József Nádor Általános Iskola Szülôi Munkaközösségének 
tagjait, illetve az iskola tanárait akkor, amikor elhatározták, 
hogy az iskola udvarán lévô kerékpártartók fölé igényes 
kialakítású, az épület stílusához méltó faszerkezetû házat 
építtetnek. A tetôzettel ellátott tároló így már az idôjárási 
viszontagságokkal szemben képes megvédeni az iskolába 
érkezô gyermekek kétkerekûit. Bízunk abban, hogy az is-
kola tanulói számára hosszú távon biztosítottuk ezzel a 
sportos, praktikus és nem utolsó sorban költséghatékony 
közlekedés feltételének alapjait.

Végezetül szeretném megköszönni a Szülôi Munkakö-
zösség nevében azt az anyagi támogatást, amely a szülôk 
részérôl érkezett és lehetôvé tette, hogy megbízzuk Bajcsi 
József vállalkozót és csapatát a munka elvégzésével.

 
Vidákovitsné Szakál Patrícia

iskola

INGATLANKÖZVETÍTÉS, ÜGYVÉDI  MUNKÁK, HITELÜGYINTÉZÉS
Üröm, Dózsa György út 47.

06 70 210 58 96                06 26 350 671
06 30 476 8154                 06 30 696 6968

jaavor@mail.tvnet.hu
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noszTalgia klub
Ürömi Tükör

Az idei ürömi majálisról sem hiányozhatott a Nosztal-
gia Klub vidám nyugdíjas csapata!

Kora reggeltôl a nevetésünktôl volt hangos a Kálvá-
ria domb, miközben az idôs kezek rutinosan pucolták a 
krumplit, aprították a hagymát, darabolták a csípôs kol-
bászt, keverték a ptrezselymes nokedlit, amit a zsûri kü-
löndíjjal értékelt. Vidám csapatunk ugyanolyan örömmel 
ment az idén is a József Attila Színházba, mint a helyi ün-
nepségekre, koszorúzásra.

Többen voltunk a Mikroszkóp Színpadon, ahol remek 
kabarét láttunk, voltunk kirándulni, étteremben ünnepel-
tük a névnap és születésnaposokat, voltunk az óvoda ava-
táson, köszöntöttük az öreg mamákat Anyák napja alkal-
mából, örömmel tettünk eleget a Pilisborosjenôi Dalkör 
meghívásának, és remekül szórakoztunk az igen színvona-
las elôadáson, melyet ezúton is köszönünk.

Tehát zajlik az élet a nagyon jó hangulatú klubdélután-
jainkon is. Minden szerdán tornával mozgatjuk meg fáradt 
tagjainkat, és közben rendben tartjuk az ÖNO virágos-
kertjét is. Akinek ezek után kedve lenne a társaságunkhoz 
csatlakozni, nagyon szívesen látjuk.

Az összetartás és a remek hangulatra bizonyítékként 
itt szeretném megmutatni egyik tagtársunk hozzánk írott 
versikéjét, amely jól kifejezi azt a szeretetteljes, vidám han-
gulatot, amely az összejövetelenket jellemzi. Tóth Marika 
Budapestrôl jár ki körünkbe és nem ô az egyetlen ingázó.

Barátokra találtam

„Ürömben van egy klub, Nosztalgia a neve,
mikor találkoztam velük, befogadtak izibe.
Mosolygósak, csacsogók, rendes emberek,
beszéd közben fel-feljönnek a régi emlékek.
Nosztalgiázunk elmúlt idôkrôl,
egymásnak tanácsot adunk,
idônként fel-felröppen a nyugdíjas dalunk.
Együtt járunk strandolni és kirándulni,
együtt megyünk színházba,
ilyen sok jó rendes ember kevés van a világba.
Mindenkit olyannak fogadunk el, amilyennek
megszülettünk, ezért olyan felszabadult
a nyugdíjas életünk.
Szerda délután a miénk, boldog ez a kis csapat,
két óra beszélgetés egy egész hétre erôt ad.
Ha elköszönök tôlük, nagyon boldog vagyok,
mert olyan ôk nékem, mint az igazi angyalok.”

Köszönjük szépen a hozzánk írott verseket,
mert ez nem az elsô ilyen könnyeket fakasztó
kedves mondandó.

                                        Mohosné Fodor Magdolna

Nosztalgia Klub

iskola

A mûvészeti iskolánk legfontosabb célja, hogy a mû-
vészeti oktatással, érzelmi és esztétikai neveléssel járuljon 
hozzá, egy sokoldalúan növelt, érett, kreatív személyiség 
kialakulásához. Ehhez szorosan hozzá tartozik a környeze-
tünk megóvása és szépítése.

Miután ÖKO iskola lettünk, ennek szellemében a 
képzô- és iparmûvészeti tagozat a 2007-2008 tanévben 
meghirdetett egy festészeti versenyt, aminek a célja az is-
kolaudvarunk 560 cm x 190 cm kerítésének, murális fest-
ményekkel való dekorálása.

A verseny témája a „Földünk, ahogy látni szeretnénk” 
volt.  A versenyen 120 tanuló vett részt, ebbôl 30 fô lett 
díjazott. 2008. június 16-21-ig képzômûvészeti alkotótá-
bort tartottunk, ahol a nyertes munkákból festettük fel a 
kerítésfalra, az erre a célra beszerzett - az SZMK anyagi 
támogatásával - speciális festékkel, a mûvek egy részét. 
Szeptemberben folytattuk a munkát a képzô- és iparmû-
vészeti tagozat tanulóival. A hátralévô falfelület felfestését, 
idén júniusban szeretnénk befejezni tanulóinkkal, Gyantár 
Berta, Pók Timea, Kovács Marianna és Boros Gitta képzô-
mûvészeti tanárok vezetésével. A képek minden kedves 
érdeklôdô számára megtekinthetôek! 

Boros Gitta

A józsef Nádor Általános
és Mûvészeti Iskola murális 
festményei

46

Leylandi ciprusok, tujaváltozatok, kúszó borókák, konténeres 
bokros és magastörzsű rózsák széles választékát kínáljuk

75 éves kertészetünkben.

Szalkai kertészet
Budapest III., Zsófia u. 16.

Telefon: 06/30/940-8355
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Laboda Gábor polgármester úr virággal köszöntötte 
a Nemzetközi Nônap alkalmából a Platán Idôsek Ottho-
nában élô Hölgyeket. Ezt követôen rövid tájékoztatóban 
összefoglalta a falu fontosabb eseményeit, kérve az itt 
élôket, hogy kedvük szerint kapcsolódjanak be a progra-
mokba. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szépülı falu parkja   
kellemes idôtöltést, pihenést nyújthat számukra is.

Végezetül szeretettel meghívta az otthon lakóit a Nap-
raforgó óvoda új szárnyának átadási ünnepségére.

                                      (szerk.)

ÖnkormányzaT
Ürömi Tükör

Nônapi ünnepség
a platánban

A Polgármester átadja a virágokat

Öno

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm önöket, a már 
hagyománnyá váló anyák napi ünnepségünkön.

Az édesanya minden ember szívében legyen az gyer-
mek vagy felnôtt különleges helyet foglal el.

Egészen pici gyermekként hozzá futunk ha sérelem 
ér érte kiáltunk ha félünk s az ô ölébe húzódunk meg ha 
megnyugvást keresünk . Aztán felcseperedünk s közben 
egyengeti utunkat.

Akár mellettünk van akár távol tôlünk folyamatos aggó-
dás az élete, minden percben félt és óv, dicsér és  megszid, 
ha kell,  támogat vagy eltilt, de bármit is tesz, szeretetbôl 
teszi és azért, mert nem akarja, hogy fájdalom vagy csaló-
dás érjen bennünket.

Azt hiszem, minden nap hálát kell adnunk az édes-
anyánkért, mert talán a legtöbbet neki köszönhetjük. S 
bár egy nap kevés ahhoz, hogy az egész éves fáradalmakat 
meg köszönjük neki, de ez a nap legyen legalább olyan, 
hogy érezze szeretetünket és azt , hogy mennyire fon-
tos nekünk. S bár vannak napok amikor nem sikerül jónak 
lennünk , amikor elfelejtünk gondolni rá, de van egy nap 
amirôl sosem feledkezünk meg, ez pedig minden évben 
május elsô vasárnapja  Anyák napja.

KÖSZÖNTÔ ANYÁKNAPJÁRA

Virágoz és szeretetet hoztunk anyák napjára,
Kik életet és szívet adtak nekünk e világra.
Köszönet és hála, amit adni tudunk.
„ Édesanyám” ez a szó a legszebb talán,
Mit elôször mondunk édesanyánk karján.

Köszönjük a szívet és az életet,
Mindent és azt, hogy felneveltetek
Egy életen át mondjuk „ Édesanyám
TE vagy az ki éjjel nappal vigyáztál rám,
Szeretnénk ezt mind mind megköszönni
Elfáradt kezetek milliószor megcsókolni.

Köszönettel hálával tartozunk nektek,
Kik az éjszakákat nappallá cseréltétek.
Anyák napján nektek mindent köszönünk,
Sokáig maradjatok még velünk.
Mint napsugár az életünket ragyogja át,
Velünk vagytok az élet viharán.

Édesanyám te tanítottál meg járni, beszélni,
Minden este kis kezem imára kulcsolni.
Sok éjszakát ôrködtél felettem,
Fáradhatatlan jóságomat köszönöm ezerszer
Talán nem is tudjuk mindezt megköszönni,
De szívbôl tudjuk ôket mindezért szeretni.

                                    Szemerei Magdi

Anyáknapi 
ünnepély
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Anyák napja

Május elsô vasárnapja az évkör egyik legszebb ünnepe, 
az Anyák napja. Elôször mindenki családi körben köszönti 
édesanyját. Mi is megajándékoztuk ôket, s a nagymamákat, 
dédmamákat nemcsak a gyermekek által készített ajándé-
kokkal, de színes mûsorainkkal is.

Magyar- és német nyelvû elôadásaink egyaránt könnyet 
csaltak vendégeink szemébe. A gyermekek csillogó szem-
mel mondták a verseket, mondókákat, énekelték a kis da-
lokat, táncoltak, s volt csoport, ahol még az édesanyákat is 
megtáncoltatták a gyerekek. Jó volt részese lenni e sokak 
által megélt emelkedett hangulatnak. Éreztük a levegôben 
azt a közös szívdobogást, mely anyát és gyermekét örökre 
összeköti. Az együvé tartozás, amit bár férfiak nem élhet-
nek, vagy érezhetnek oly mélységben, mint az édesanyák, 
de megfogalmazni mégis csodálatosan tudják, gyermekek 
nyelvére fordítva: 

„Napraforgó fényre fordul, én Tehozzád szólhatok,
Édesanyám hozok neked messzi égrôl csillagot.
Ám, ha ôket el nem érem, a szemedet keresem,
Belenézek és megértem, míly nagy kincs vagy énnekem.
Fénylôn szebb a csillagoknál, minden égi ragyogásnál,
Az, amit én Tôled kaptam, e mélység nagy titok,
Hogy a gyermeked vagyok.”                                

(Devecseri László)

Pálvölgyiné K. Henriette
 óvodapedagógus

Anyák napi köszöntô

Édes jó anyám
Köszöntelek téged
Adjon a jó Isten
Egészséget néked

A jó Istennek én
Hálát adhatok
Hogy nekem ilyen jó
Édesanyát adott

Édesanyám tôled
Én nagyon sokat kaptam

De én Te néked
Oly keveset adtam

Megköszönöm neked
Hogy életet adtál
Amíg felneveltél
Értem sokat fáradoztál

Minden óráidat Nekem szentelted
Áldja meg az Isten
Minden lépteidet

Ó mily drága kincs
Amit nékem adtál
Mindig szeretetre
Jóra tanítottál

Te adtál nekem
Oly sok jót és szépet
Arcodról sugárzik
A jóság és szeretet

Anyák napján sok-sok jót kívánok
Isten éltesse sokáig
Az édes anyámat

Bozsó Kálmánné

Öno
Ürömi Tükör

hagyományôrzôk

2009. március 29-én ismét összegyûltünk a Mûvelôdési 
házban a tél elbúcsúztatására.

Mûsorunkban felléptek a Napraforgó Óvoda óvodásai, 
a Ürömi Öröm Néptáncmûhely Búzavirág tánccsoportja 
és a Hagyományôrzôk.

Az udvaron kiszebábú égetéssel, télfeledést idéztünk elô.

Kicevice villô
Majd kivisszük kicevicét villô
Majd behozzuk a zöld ágat villô
A lányokra jó szerencsét villô!
A kiszehajtás után következett a villôzés:
a lányok feldíszített ágakat
visznek, ami a tavasz behozatására is utalt.

Virágkapu alatt  átbújva együtt énekeltük a „Tavaszi 
szél vizet áraszt” címû dalt. A részvevôket, fellépôket sü-
teménnyel üdítôvel vendégeltük meg. A zenét ismételten 
Kaiser Zoltán szolgáltatta.

Köszönet a résztvevôknek, fellépôknek, jövôre ugyanitt!

2009. május 1-én a Sportpályánál a majális fôzôversenyén 
részt vettünk, ahol az elôkelô harmadik helyezést értük el 
pincepörköltünkkel.

A  jó hangulatot Sándor harmonikázása fokozta. 
Köszönjük a Rendezôségnek a szervezést!

Ürömi Hagyományôrzô Egyesület

Fehér Istvánné
elnök

Bihari Brigitta
NÔI-FÉRFI-GyERMEK

MESTERFODRÁSZ
Házhozjárást vállalok idôpont egyeztetéssel.

Tel.: 06/20/399-6-399

Télbúcsúztató 
tavaszköszöntô
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Az ünnepség március 13-án a Közösségi Ház Kossuth 
Lajos emléktáblájánál kezdôdött, ahol Laboda Gábor pol-
gármester és a civil szervezetek képviselôi elhelyezték a 
megemlékezés koszorúit.

Ezt követôen a Közösségi Házban Buzás Katalin az ön-
kormányzat Szociális-, Családügyi-, és Egészségügyi Bizott-
ságának elnöke mondott ünnepi beszédet.

A jeles nap eseményeit a József Nádor Általános Iskola 
tanulói idézték fel  elôadásukban.

R.Zs.

Március 15-i 
megemlékezés



 www. erparker.hu
Az árengedmény tipusonként változó!

ERPARKER BT.   BUDAPEST III., CSILLAGHEGY, ÁRVÁCSKA U. 6.
(bejárat az Ürömi útról)

Tel.: 1/240-0120  Tel./Fax: 1/240-3011  Mobil: 30/9320-138
Üzlet nyitva: hétfőtől péntekig 8-17 óráig, szombaton 8-12 óráig

Szervíz nyitva: hétfőtől péntekig 8-16 óráig    
    bolt@erparker.hu

FŰRÉSZLÁNCOK MINTA ALPJÁN MINDEN TÍPUSHOZ!

A nyerők technikája!

Tavaszi Akció május 31-éig ill.
meghosszabbítva a készlet erejéig!

TRUNK
Építôanyag forgalmazó és fuvarozó vállalkozás

Konténeres, önrakodós, darus
és billenôplatós autókkal

sóder, homok, termôföld szállítás,
gépi földmunka.

ÉPÍTôANYAG ELADÁS
KEDVEZô ÁRON!
Érdeklôdés és konténer rendelés:

06-30/934-2838
CITROËN WENDOM BUDA  III. KER. BÉCSI ÚT 178.  TEL: 439-111

CITROËN WENDOM PEST  IX. KER. KÖNYVES KÁLMÁN KRT. 22.  TEL: 216-7100

 *Kizárólag a Citroën által meghatározott fi nanszírozás esetén. A tájékoztatás nem teljes körû, a részleteket keresse a márkakereskedéseinkben. A Citroën C4 Picasso Citroën Finanszírozás esetén 3 940 000 Ft-tól kapható. Az ajánlat 
az akcióban részt vevô márkakereskedésekben érvényes 2009. május 1-jétôl a készlet erejéig, a természetes személyek által leadott ügyfél megrendelésekre vonatkozóan. Az akciós ajánlat más kedvezményekkel nem vonható össze! A képen látható autók illusztrációk. Jelen 
hirdetés nem minôsül ajánlatnak; a változtatás jogát fenntartjuk. A feltüntetett ár a regisztrációs adót és az ÁFA-t tartalmazza. 

MÉG TÖBB TÉR A CSALÁDNAK MÁJUSBAN!
A Citroën Picasso egyterûi a kis és a nagyobb családok igényeihez igazodva kínálnak bôséges teret, számtalan praktikus megoldást, és felhôtlen kényelmet a hosszú
utazásokhoz is. Ismerje meg a Citroën Picasso modelleket márkakereskedéseinkben, ahonnan családi egyterűinket akár 1 400 000 forint kedvezménnyel* viheti haza.
És ne feledje, most még 20%-os ÁFA-val vásárolhatja meg új gépjárművét!

ÚJ CITROËN C3 PICASSO. BELÜL TÁGASABB!

CITROËN C4 PICASSO CITROËN GRAND C4 PICASSO

CITROËN FINANSZÍROZÁSSAL MÁR 

3 090 000 FT-TÓL*

ÚJ CITROËN C3 PICASSO. ÚJ CITROËN C3 PICASSO. ITROËN C3 PICASSO. ITROËN C3 PICASSO. BELÜL TÁGASABB!

MOST
MÉG 20   ÁFA-VAL

MOST MÉG

ÁFA-VAL

MOST MÉG
20  ÁFA-VAL

MOST MÉG20  ÁFA-VAL

20  

www.wendom.hu
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A képen látható autók illusztrációk. Az akció időtartama: 2009. május 23 -24. Az akció 300 készleten lévő, meghatározott modellre érvényes, a Toyota márkakereskedők hozzájárulásával. Részletek a márkakereskedésekben
és a www.toyota.hu oldalon. RAV4 modellek: kombinált üzemanyag-fogyasztás (l/100 km): 6,6 – 9,0; kombinált CO2-kibocsátás (g/km): 173 – 212. Auris modellek: kombinált üzemanyag- fogyasztás (l/100 km): 5,0 – 7,1;
kombinált CO2-kibocsátás (g/km): 131 – 166. Corolla modellek: kombinált üzemanyag-fogyasztás (l/100 km): 4,9 – 6,9; kombinált CO2-kibocsátás (g/km): 127 – 162. 

Hihetetlen Toyota jelenségek
300 egyedi ajánlat
Márkakereskedéseinkben meggyőződhet róla,
hogy mennyire valóságosak a hihetetlen Toyota
jelenségek: az utolsó kedvezményes Toyota
modellek gazdag felszereltséggel érhetőek
el nyílt hétvégénken.

TOYOTA SAKURA KFT.
1033 Budapest, Szőlőkert utca 1.  
Telefon: (1) 250-8900  
Fax: (1) 436-7545   
www.sakura.hu

210x148k_Toyota.indd   1 2009. 05. 08.   22:02:53



Laptop + internet 19 900 Ft-ért,

* Az ajánlat 2009. április 27-tôl visszavonásig érvényes, minden új vagy meglévô T-Home Kábelnet elôfizetô részére TV és telefon elôfizetés mellé. A T-Home Kábelnet Extra szolgáltatás 
jelenleg csak korlátozott területen érhetô el. A szolgáltatási területekrôl tájékozódjon honlapunkon (www.t-home.hu) vagy üzleteinkben (T-Pont, T-Partner üzletek).

Kapcsolj Te is nagyobb sebességre!
n  Extra sebességû internetet szeretnél?
n  Kiemelkedôen magas kép- és hangminôségû tévészolgáltatásra vágysz?
n  Ráadásul kedvezô áron, T-Home kedvezménnyel?

A hálózatfejlesztés keretében mindez már az otthonodban is elérhetô!
Hívd az 1412-t vagy látogass el a T-Pontokba!

Kábelnet Extra 

havi 7890 Ft*!
TV és telefon elôfizetés 
mellé, 1 év hûségidôvel!

Újdonság!

Akár 25 Mbit/s.

Garantált le- és feltöltési

sebesség 4 / 1 Mbit/s.
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