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Az ürömi önkormányzat                                        közéleti havilapja
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valamennyi Polgárának, kedves Lakótársaimnak!
Laboda Gábor

polgármester



Ürömi Tükör

2 December

Iskola

 Az immár hagyománnyá vált Márton napi rendezvé-
nyeinken idén is nagy lelkesedéssel vettek részt diákja-
ink. Az ünnepléshez elmaradhatatlanul kötôdô lampio-
nos felvonuláshoz november 11-ét megelôzô pénteken 
készítettük el a lámpásokat. Szakítva a már régóta jól 
ismert, sajtos dobozra erôsített pausz papíros megol-
dással, idén befôttes üvegek adták a lampionok vázát. 
A munkában a németes nevelôkön kívül a napközis 
csoportvezetôk, az osztályfônökök és sok szülô is ak-
tívan kivette a részét. Bár az üveg dekorálása nem tar-
tozik a legegyszerûbb kézmûves tevékenységek közé, 
mégis azt kellett tapasztalnunk, hogy a gyerekek rend-
kívül ügyesen bántak vele. Az elkészült remekmûvek 
szinte maguk dicsérték a gyerekek kézügyességét. 
Öröm volt látni az apró kis kezek alól kikerülô, szemet 
gyönyörködtetô alkotásokat.

A nagy népszerûségnek örvendô német versmondó- 
és daloló versenyre ebben az évben is szép számban 
jelentkeztek a gyerekek. A nagy megmérettetésre no-
vember 11-én került sor, külön az alsó és külön a felsô 
tagozatosok számára. A vetélkedôt az alkalomhoz illôen 
egy Márton-napi dal eléneklésével nyitottuk meg. A gye-
rekek valóban igényes produkciókkal álltak ki a zsûri 
és az érdeklôdô közönség elé. Hallhatunk verseket, 
nyelvtörôket, mondókákat, dalokat egyéni, illetve cso-
portos elôadásban és zenei kísérettel is. A két negyedik 
osztály pedig egy komplett mesével készült a versenyre. 
A produkciók színvonalát csak tovább fokozták a nagy 
gonddal elkészített jelmezek. A teljesség igénye nélkül 
csupán néhányat emelnénk ki a legszebb jelmezek kö-
zül: 1.a osztályos méhecskék, 2.a osztályos mesterek, 
3.b osztályos madárkák, az oroszlán és a 4. osztályos 
színjátszók.

A lámpás felvonulásra az ürömi Óvoda vezetô-
óvónôjének, Stoffer Juditnak javaslatára együtt 
készülôdtünk. Az iskola és az óvoda németes munkakö-
zössége részletes tervet készített a nagy napra, de saj-
nos az idôjárás közbeszólt. A közös vonulás és az óvoda 
közbe tervezett zsíros kenyeres, forró teás állófogadás 
elmaradt. Az esô miatt az iskola épületébe szorult gye-
rekek azonban egy cseppet sem voltak elkeseredve, sôt 
valóságos izgalomba hozta ôket a mély sötétség, amely 

Márton-napi rendezvények 
az ürömi iskolában          
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a lámpák lekapcsolása után körülvette ôket. A felvonu-
lást a harmadik osztályos tanulók lampionos tánca nyi-
totta meg. Az aulában körbe állított zsámolyokon vidám 
Márton-napi zenére lépegettek a gyerekek, kezükben két-
két üveg lámpást táncoltatva. A lámpások finom fénye 
melegséggel töltötte be az épületet. A bemutató után az 
osztályok is meggyújtották lampionjaikat és énekszóval 
kísérve járták be az iskola folyosóit. Ennyi jókedvû gye-
reket talán még sosem láttak az iskola falai. A felvonulás 
záróakkordjaként mindenki megtáncoltathatta még a sa-
ját lámpását. A vendéglátásra az osztálytermekben került 
sor. Zsíros kenyérrel és finom, forró teával tudtuk meg-

kínálni a jelenlévô gyerekeket és az ôket elkísérô testvé-
reket, szülôket. Ezúton is köszönjük a lelkes, segítôkész 
szülôknek a több száz zsíros kenyér megkenését, és az 
óvoda konyhájának a finom teát!

 
A Szent Márton legendáját megelevenítô szerepjáték 

idén sem hiányozhatott a rendezvénysorunkból. Erre no-
vember 13-án 9 órai kezdettel került sor. Az 5. osztályos 
tanulók játéka nemcsak a kisiskolásokat, hanem a hoz-
zánk szép nagy számban ellátogató óvodásokat is magá-
val ragadta. A gyerekek mindvégig tágra nyílt szemekkel 
követték a darabot. A szép díszletek és jelmezek csak 
tovább fokozták a vizuális élményt, a hangosítás pedig 
mindenki számára még élvezhetôbbé tette a mûsort. Itt 
szeretnénk ezért köszönetet mondani Szabó Gyulának, 
az önkormányzat dolgozójának, aki elsô kérésre jött és 
az elôadás teljes hangosítását kivitelezte. Köszönet illeti 
meg a Közhasznú Társaságot is, akik a nézôtér berende-
zésére a tornaterembe szállították az igencsak kényelmes 
mûanyag székeket.

A színielôadást követôen nemzetiségi napunk keretén 
belül egy játékos vetélkedôt szerveztünk. A gyerekek 13 
vegyes csapatba csoportosultak, amelyekben minden 
évfolyam képviseltette magát. Miután csapatkapitányt és 
csapatnevet választottak elkészítették menetlevelüket, 
és 13 különbözô állomást kerestek fel. A feladatok igen 

5. osztályosok elôadása

Versmondó és daloló verseny I. helyezettjei
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sokszínûek voltak. A legkedveltebbek közül íme néhány: 
egymás vezetése labirintusban, ismert dalok, mondókák 
elôadása rap-esített változatban, hideg-meleg keresô já-
ték, kiesôs gyorsasági játék, dalszöveg kiegészítése hal-
lás után, puzzle, Kim játék hangokkal, szógyûjtés.

A 2009-es Márton-napi rendezvények a versenyek 
gyôzteseinek kihirdetésével és a jutalmak kiosztásával 
zárultak. Elsôként a német versmondó- és daloló verseny 
nyerteseit szólították a publikum elé. A már megszokott 
elismerést igazoló oklevél mellé még egy kis ajándékot is 
kaptak a díjazottak, majd a legjobb produkciókat nyújtók 
közül néhányan az egész iskola elôtt is megmutathatták, 
mit tudnak.

A versmondó verseny elsô helyezettei:
1.osztályban: Pesti Patrik
2.osztályban: Benedekffy Kyra
3.osztályban: Csikós-Nagy Máté, Katona Zsófia, 
Kocsis Raul, Kulcsár Zsombor, Kuripla Ádám,
5. osztályban: Balla Ádám
6.osztályban: Kocsis Adrienn
7-8.osztályban: Tero-Pop Andrea

A daloló verseny elsô helyezettei:
2.osztályban: Csoltói Sándor, Halbrohr Máté, 
Linczenbold Kevin, Sajti Konor, Tóth Áron, Vida Mátyás
3.osztályban: Demeter Nóra, Erdôs Anna, Illés Eszter, 
Mandeville Dominika, Ötvös Bernadett, Szirmai Adri-
enn, Veress Luca

Különdíjasok:
Bodó Beatrix, Esztergomy Mátyás, Kunovics Dorka, 

Nemes Nikolett, Szászvári Márton, Szlifka Krisztina és 
Vincze Petra az 1.a osztályból

A 4.a és b osztály tanulói
Botos Renáta, Hrisztov Sára, Illés Katalin, Kocsis Ad-

rienn, Korsós Viktória, Ledinszky Lilla, Marczis Kitty és 
Papczun Réka a 6.a osztályból

Német munkaközöség

A különdíjas IV. osztály
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POLGÁRôRSÉGI HÍ-
REK

 
Közeledik az év vége ezért itt az ideje, hogy beszámoljunk 

a 2009 évben végzett munkánkról. Az év sok változást hozott. 
A csapat 8 új taggal bôvült és ezzel megnövekedett a szolgála-
tok száma is. Egy hónapban így ma már minden másnap figyelô 
járôrszolgálatot teljesítünk. Néhány számadat:

•	 több mint 3500 kilométert tettünk meg szolgálatban
•	 több mint 1000 óra szolgálatot teljesítettünk
•	 35 alkalommal vettünk részt tûz oltásában, illetve riasz-

tottuk a tûzoltóságot
•	 2 alkalommal eltûnt gyermek keresésében vettünk részt
•	 10 rendezvényt biztosítottunk, köztük az idei Ürömi Fesz-

tivált
•	 12 közös rendôri szolgálatot láttunk el.
•	 iskolakezdéskor reggelente a zebránál a forgalom irányí-

tásával segítettük a gyerekek biztonságos iskolába jutá-
sát

•	 számos alkalommal akadályoztunk meg illegális szemét- 
és sitt lerakását

•	 több alkalommal részt vettünk baleseti helyszín biztosítá-
sában és rendôrségi elfogásokban

•	 az esti utcai drogfogyasztást visszaszorítottuk  

Az önkormányzat jelentôs anyagi támogatást nyújt szerve-
zetünknek, de ezen felül sok egyéb módon segített. Rendel-
kezésünkre bocsájtotta az önkormányzat épületének alagsorát 
szolgálati helyiség céljából, helyet adva a havi gyûléseinknek, 
valamint ezzel megoldódott eszközeink tárolásának problémája 
is. Székhelyünk is megváltozott, ma már hivatalosan is az Iskola 
u. 10. szám alatt van egyesüle-
tünk bejegyezve. Tagjaink szor-
gos munkájának eredménye-
képp a helyiséget saját erôbôl 
felújítottuk, a járôrszolgálatoknál 
használt Lada Nivát újra kárpi-
toztuk, dekoráltuk, felszereltük. 
Elindítottuk honlapunkat a www.
uromipolgarorseg.hu címen, 
amelyet azóta több ezren láto-
gattak. 24 órás ügyeletet szer-
veztünk, így akár perceken belül a 
helyszínen tudunk lenni, ha szük-
ség van ránk. Együttmûködési 
szerzôdést kötöttünk a Budaörsi 
Rendôrkapitánysággal, amely 
a közös rendôr-polgárôr szol-
gálatoknak ad jogi keretet. A 
Pilisvörösvári Rendôrôrssel kivá-
ló napi kapcsolatban vagyunk, de 
kiemelkedô támogatást kapunk 

Balogh Ferenc törzszászlós és Matisz Péter fôtörzsôrmester 
körzeti megbízottaktól is. Dr. Bálizs Zsolt traumatológus-házi-
orvos elsôsegély és életmentési tanfolyamot tartott tagjainknak.

A polgárôrség nemcsak létszámban, de eszköz állományban 
is jelentôsen bôvült. Az önkormányzati támogatás egy részébôl 
rendszám felismerô rendszert vásároltunk melynek segítségé-
vel eltulajdonított gépjármûvek keresésével segítjük a rendôrség 
munkáját. Az Ürömi Településfejlesztési és Érdekvédelmi Egye-
sület jóvoltából 4 db új fényhidat és 10 mágneses gépjármû fel-
iratot vásároltunk. A Velux Alapítványhoz benyújtott pályázatunk 
eredményeképp minden tagunk egy-egy ötfunkciós, speciális 
téli-nyári polgárôr kabáttal gazdagodott. A Soltec Kft. a Lada 
Niva felszerelésében, a Revolution Kft. pedig a szolgálati he-
lyiség bútorozásában nyújtott anyagi illetve tárgyi támogatást. 
Nagyon sok ürömi lakos támogatta anyagi hozzájárulással szer-
vezetünket, amit külön is hálásan köszönünk. 

A jövô évben meglévô támogatások mellett számos pályáza-
ton szeretnénk a munkánkhoz anyagi fedezetet biztosítani, hogy 
nemcsak járôrözéssel járuljunk hozzá Üröm életéhez. Terveink 
között szerepel különbözô lakossági baleset- és bûnmegelôzési 
kampányok lefolytatása. Szeretnénk lakossági fórumokat is 
szervezni legalább két alkalommal, hogy a településen élôktôl 
közvetlen visszajelzést és ötleteket kapjunk. További tanfo-
lyamokat is tervezünk tagjainknak, melynek segítségével még 
szakszerûbben tudjuk ellátni feladatainkat.  Reméljük, hogy 
további tagokkal is bôvül szervezetünk és hamarosan elérjük, 
hogy gyakorlatilag minden nap szolgálatot tudjunk adni a tele-
pülés védelmének érdekében. 

Köszönjük mindenkinek, aki támogatta a Hegyvidék 
Polgárôr Egyesület 2009 éves munkáját és reméljük, szá-
míthatunk rájuk jövôre is. Kellemes Karácsonyi ünnepe-
ket és Boldog Új Évet kívánunk!

Sajti Miklós
Polgárôrség vezetôje
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ôSzI BÁL
KöszöNEt

Megtiszteltek meghívásukkal a Pilisvörösvári 
Idôsek Napközi Otthona Lakói Katalin-bál alkal-
mából, melyet örömmel teljesítettünk. Nagy sze-
retetben volt részünk, finom ebéddel, kedves sze-
repléssel, finom házi sütivel kedveskedtek nekünk. 
Délután az egyszemélyes zenekar húzta nekünk a 
talp alá valót. Felejthetetlen napot töltöttünk társa-
ságukban, amit ezúton is köszönünk nekik.

Látom, hogy a szemed 
tükrén lágyan ring a fény
Neked muzsikál az erdô
S játszik halkan a szél
Neked szól ma minden dal
Rád néz ma a világ csak
Tiéd ez  ôszi est
Ma neked nyílik a virág.
Mit is kellene mondanom
E csodálatos napon
Erzsébeteknek Katalinoknak
Virágcsokorral kezünk
Kívánunk Boldog Névnapot.
                        

Tóthné Marika néni
Ürömi Nosztalgia Klub tagjai

November 26- án útra keltünk Pilisvörösvárra 
a Napos Oldal Idôsek Klubja meghívására Erzsé-
bet és Katalin Bálba. 

 A szépen felújított intézményben az 
intézményvezetô szeretettel köszöntött minket és 
jó szórakozást kívánt a jelenlévôknek.

Az ürömiek szép versekkel,  angyalkákkal és 
virággal ajándékozták a házi gazdákat  a vendé-
gül látok pedig vidám jelenetekkel szórakoztat-
tak.

A közös ebéd után asztalra kerültek a finomabbnál 
finomabb sütemények, a délután hátralévô része pedig 
táncmulatsággal telt.

Az öröm, a tánc, az emberi kapcsolatok ápolása kell az 
emberi léleknek még idôsebb korban is. Jó volt látni, hogy 
idôseink milyen fiatalosan vigadnak.

Szemerei Mihályné 
Intézményvezetô
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tájÉKoztAtó
2009. december 21-tôl  2010 január 03-ig

Intézményünk téli szünetre bezár.

Nyitás: 2010. január 04-én hétfôn.

A szünet ideje alatt az ellátást a Házi Segítségnyújtó 
Szolgálat biztosítja.

06/20/563-8030

Kellemes Ünnepeket és 
Boldog Új Évet

kívánunk mindenkinek!

Az ÜRÖMI ÖRÖM NÉPTÁNCMûHELY 
MIKULÁS-ÜNNEPSÉGE
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A hagyományokhoz híven Laboda Gábor polgár-
mester úr a karácsonyi ünnepek elôtt örömmel tett 
eleget a Platán Idôsek Otthona vezetôjének és lakó-
inak meghívására.

Az idôseknek és az otthon vezetôjének apró figyelmes-
séggel kedveskedett, majd a kötetlen beszélgetés alatt 
számos kérdésre válaszolt. A kérdések jórészt Üröm 
szépítésérôl, fejlesztésérôl szóltak, amelynek során be-
számolt a várható beruházásokról, amelyek alap kitétele 
a minôségre törekvés. Megnyugtatta az érdeklôdôket, 
hogy a szociális ellátás a gazdasági nehézségek ellenére 
is kiemelt jelentôségû az önkormányzat gazdálkodásá-
ban. 

Jól esô érzéssel hallgattuk, hogy a Platánban lakók sa-
játjuknak érzik Ürömöt, foglalkoztatja mindnyájukat a te-
lepülés sorsa.

A meghitt, családias hangulatú beszélgetésnek az idô 
múlása vetett véget.

Reméljük, hogy Polgármester Úr jó kívánságai , a bé-
kés ünnepek és az egészségben, örömökben töltött új 
esztendô megvalósul minden idôs ember és mindnyájunk 
számára.

 R.Zs.

nyugíjas oTThon
Ürömi Tükör

Karácsonyi ünnepség a 
Platán Idôsek Otthonában

8



Karácsonyi Gála 
Koncert

zsúfolásig megtelt a Közösségi Ház december 
12-én, a III. Ürömi Karácsonyi Gála koncerten, 
amelyet ez évben az iskola német nyelvtanulásban 
kiemelkedô teljesítményt nyújtó tanulóinak nyelvi 
táborozásának segítésére szerveztünk.

A mûsort ebben az évben színesítette a Mûvészeti Is-
kola tanulóinak – Fritsh Boglárka, Nagy Szabina, Lökkös 
Emma, Horváth Noémi, Darabont Lilla, Kupó Fanni, 
Bukszár Veronika, Pintér Emese, Komor Emese, Komor 
Veronika , Kocsis Ervin, Márkus Péter, Linczenbold Kevin, 
Horváth Marci, Köhner Máté Boldizsár, Sáfrán László, 
Szászvári Csongor – fellépése.

Dalosok, furulyások, kobzosok, tekerôsök, bôgôsök 
álltak egyszerre a színpadon mûvész tanáraik – Tárnoki 
Bea és Havasréti Pál - vezetésével, gyönyörû karácsonyi 
hangulatot varázsolva a terembe.

Ez alkalomból is szeretném külön megköszönni a 
Mûvészeti Iskola igazgatójának, Boross Gittának, a 
mûvésztanároknak és gyerekeknek azt a segítséget, 
amellyel egész évben segítettek minden kulturális és jóté-
konysági rendezvényen.    

A gyerekek után a musicalvilág legendás és fiatal te-
hetséges tagjai léptek színpadra.

A felcsendült dallamok és vers a Karácsonyról, a 
szeretetrôl, az emberi érzésekrôl meghitt, varázslatos per-
ceket szereztek mindnyájunknak. 

Köszönjük a mûvészeknek, Nagy Anikónak, Miklós 
Tibornak, Szomor Györgynek, Miklós Eponinnak ezt a 
szép estét. Köszönjük Lengyel Katalinnak a gála koncert „ 
megálmodójának” a segítôszándékban vetett kitartó hittel 
fáradhatatlan szervezését. 

Köszönjük azoknak, akik eljöttek, támogattak. Kö-
szönjük az iskola pedagógusainak a szervezésben nyúj-
tott segítséget.

Külön köszönjük a támogatóknak, akik nélkül a 
cél nem valósulhatott volna meg:

•	 Laboda Gábor polgármester úr és Üröm Község Önkormányzata
•	 Plantech Kft.
•	 Ürömi Településfejlesztési és Érdekvédelmi Egyesület
•	 Két Kertész Kft. (Németh Csaba)
•	 Wührt autószervíz
•	 Huszti Gábor borosgazda
•	 Lökkös Attila
•	 Bojánka néniék (Zöldséges)
•	 Fô utcai Virágbolt ( Móniék) 
•	 Fô utcai Hentesbolt
•	 Ezoterika-Ajándék (Fô utca)
•	 Kaiser Józsefné , Irénke ( Lángosos)
•	 Kiss ABC
•	 Kinai üzlet
•	 Bajcsi Józsefné
•	 Fehér Marika (Ürömi Hagyományôrzô Egyesület) 
•	 Szabó Gyula
•	 Hegyalja Vendéglô
•	 Bogár Étterem Piilsborosjenô

R.Zs.

December

gála
Ürömi Tükör
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Ajándék élelmi-
szercsomag osztás

Üröm község Önkormányzata, pályázatot nyúj-
tott be az élelmiszerbankhoz, a településen élô 
lakosság részére, tartós élelmiszer csomagok 
igénylésére.

A nyertes pályázat által az Ürömi Önkormányzat a 
településen 300 kg lisztet, 70 kg tésztát, 63 kg kekszet, 
160 kg cukrot és 180 l tejet osztott ki a rászoruló csalá-
dok és néhány kisnyugdíjas között.

Az élelmiszer csomagok kiosztására a Szociális Bi-
zottság, az Általános Iskola, az Óvoda, a Gyermekjóléti 
Szolgálat és a Családsegítô Szolgálat tett javaslatot.

Az összességében 773 kg élelmiszer mennyiségre: 50 
család. illetve 150 fô lett jogosult a gyermekvédelmi- és a 
szociális törvény szerint.

Az Ürömi Önkormányzat gondoskodott az élelmiszer 
csomagok kiszállításáról, így 2009.december 1-jén kerül-
tek szétosztásra a településen.

A családok nagyon örültek a karácsony elôtti aján-
dékcsomagnak,  mert ezek az élelmiszerek megkönnyítik 
az ünnepre való készülôdést, sütést-fôzést.

A jövôben az Ürömi Önkormányzat saját forrását ki-
egészítve további pályázatok benyújtását tervezi, hogy 
minél szélesebb körben juthassanak hozzá a rászorulók 
a segítség eme formájához. 

Üröm, 2009. december hó
Üröm Község Önkormányzat

Szociális, Családügyi és Egészségügyi
Bizottsága, és az 

Ürömi Családsegítô Szolgálat
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Köszönetnyilvánítás
Ezúton köszönjük mindazoknak, akik 2009. november 13-án 

Márton Mónika temetésén részt vettek és fájdalmunkban együtt éreztek velünk.

Márton család
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ÉV VÉGI 
ÖSSzEFOGLALÓ

Tisztelt Lakótársaim!

Ismét eltelt egy esztendô, s mint eddig minden 
évben, így most is igyekszem e tájékoztató 
keretében összefoglalni mindazt a feladatot, 
amelyet önkormányzatunk meg tudott ez évben 
valósítani, és ezzel településünk, környezetünk 
ismét gazdagodott és általa önmagunk is.

Tény, hogy az eddig történtekrôl folyamatos 
tájékoztatást adtam év közben, tehát akik rendszeresen 
olvassák az „Ürömi Tükröt” nem valószínû, hogy 
új információkhoz jutnak, de összefoglalva, egy-
egy új gondolattal, ténnyel bôvítve, bízom abban, 
hogy valamennyi lakótársamnak érdekes és hasznos 
olvasmányt tudok az ünnepek közeledtével átnyújtani.

Kezdem tehát a 2009-es esztendô terveirôl adott 
év eleji interjúmmal. Úgy február táján arról faggatott 
az interjút készítô Szerkesztô asszony, hogy a nehéz 
gazdasági helyzetre való tekintettel Üröm önkormányzata 
tervez e a mûködtetésen kívül fejlesztéseket, biztosítani 
tudja e a település eddig megszokott töretlen fejlôdését?

Akkor úgy nyilatkoztam, hogy igen! Biztosítani 
tudjuk a település zavartalan mûködtetését, 
fejlesztésre, 200 millió Ft-ot vettünk számításba, 
és még 100 millió Ft-ot meghaladó tartalékot is 
képeztünk. Valóban így visszatekintve nagyon optimista 
volt nyilatkozatom, de ezt arra alapoztam, hogy Üröm 
önkormányzata igyekezett eddig a településünkért végzett 
munkája során elôre gondolkodni, elôre látni, tehát 
mi nem éltük fel a jövôt! Nem vittük adósságcsapdába 
a települést. Mint ismeretes, ezt nem mindegyik 
önkormányzat mondhatja el. Az említetteken kívül ennek 
nem elhanyagolandó hozadéka az is, hogy ennek az 
önkormányzatnak nem kell újabb és újabb adókkal sújtania 
a település lakosságát pusztán azért, hogy felvett hiteleit 
törleszteni tudja, miután nincs olyan hitelünk, amely erre 
kényszerítene bennünket. 

A 200 millió Ft-os fejlesztésre szánt elôirányzatból az 
óvoda felújítás-bôvítés áthúzódó munkálatait terveztük 
befejezni, valamint 1 db játszótér megépítését a Táborföld 
településrészen, illetve a tavaszi kátyúzási munkák 

elvégzését ütemeztük be.

Mit mutatnak a tények így év végén?

 A település mûködtetése zavartalan és 
kiegyensúlyozott volt. Intézményeinket jó színvonalon 
mûködtettük, pénzhiány, likviditási gond miatt feladat 
elmaradás nem volt.

 A település közterületeinek tisztántartása: 
fûkaszálás, gyomnövény-mentesítési munkák végzése 
szintén folyamatos volt. 

 A kiépített közparkok karbantartására érzékelhetôen 
nagy gondot fordítottunk, ezért a szezon alatt ápolt és 
kellemes színfoltja volt lakókörnyezetünknek. 

 2009. március 28-án ünnepélyes keretek közt sor 
került a felújított-bôvített óvodánk átadó ünnepségére. 
Az új, magas színvonalon újjáépített épület elnyerte a 
szülôk, gyermekek és valamennyi kedves, az ünnepségen 
résztvevô lakótársunk tetszését. 

A korábbi közel 100 éves épület mindössze 490 nm-
es alapterületû volt, amelyben összesen 4 óvodai csoport 
mûködött. Az épület egészségtelen volt, falai a magas 
talajvíz és a rossz szigetelés miatt 60-70 cm magasságban 
vizesedtek.

Az új intézmény hasznos alapterülete 2200 nm, tehát 
a régi épület ötszöröse. A korábbi 4 csoport helyett, 
9 csoportban 270 gyermek gondozására, nevelésére 
alkalmas az intézmény, továbbá plusz 38 férôhely – mint 
tartalék - a Kossuth Lajos utca tagóvoda épületében. A 
kivitelezés során egy sor biztonsági berendezés kiépítése 
megtörtént (füstérzékelô, tûzcsap épületen belül és kívül, 
menekülô útvonalak, stb.)

A kiépített energiatakarékossági berendezések 
mûködési költségek csökkentését szolgálják, így például 
az épület Fô utca felôli oldalán beépített napkollektorok, 
az egész épület melegvíz ellátását százszázalékban 
biztosítják. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a 
gyermekek örömmel látogatják az újjáépített intézményt, 
jól érzik magukat, biztonságban és egészséges 
környezetben vannak. Ez a visszajelzés igazolja, hogy jól 
döntött Üröm képviselô-testülete, amikor a 400 millió Ft-
os beruházást indította.

 Erre az évre terveztük még a tavaszi kátyúzások 
elvégzését. Ez megtörtént valamennyi érintett utcában 
elôzetes felmérés alapján. Közel 100 db kátyú aszfaltozását 
400 nm-en végezte el a kivitelezô.



 A Táborföldi településrészre tervezett játszótér 
az év elsô felében átadásra került, a gyermekek május 
hónapban birtokba vehették. A korszerû biztonságos, 
minôsített játékokkal felszerelt játszótér a település 
második játszótere. 

 Plusz forrás biztosításával sikerült tovább folytatnunk 
útépítési programunkat, amelynek keretében 2009-ben 
a SADOVE településrészen 6 utca lett szilád burkolattal 
ellátva, illetve minden útépítéssel érintett utcában a 
nemesített padka is elkészült. 

Csak emlékeztetônek az utcák neve:
•	 Barackos út (Tulipán u. – Szilva utcáig)
•	 Hóvirág utca
•	 Körte utca
•	 Hársfa utca
•	 Régi utca
•	 Rókahegyi út

Összesen 4330 nm az aszfaltozott útfelület. A Régi 
utcában ezen kívül 520 fm-en szegélyépítésre is sor 
került, és ahol indokolt volt, a szerelvények szintrehozása 
is megtörtént.

 Ugyancsak plusz forrás biztosításával igyekezett 
önkormányzatunk a település közbiztonságát erôsíteni 
azzal, hogy a körzeti megbízott rendôreink számára egy 
Toyota Avensis típusú személygépkocsit vásároltunk.

A gépjármû „legkorszerûbb” kiegészítô felszereléseit 
szintén az önkormányzat vásárolta meg.

 A település közbiztonságát szolgálja a 2009-ben 
felújított térfigyelô rendszer is. A jelenlegi rendszer kiváló 
és értékelhetô felvételeket készít, az új infrákkal a nap 
24 órájában. A régi rendszer éjszakai felvételei szinte 
értékelhetetlenek voltak. Ezúttal is szeretném Tisztelt 
Lakótársaim figyelmét felhívni új szolgáltatásunkra 
is, nevezetesen arra, hogy körzeti megbízott 
rendôreink minden szerdán 16.00 - 18.00 között 
fogadóórát tartanak a Polgármesteri Hivatal 
tanácsterme melletti helyiségben. Ha a közbiztonságot 
érintô gondjuk, problémájuk van, kérem éljenek a 
lehetôséggel és vegyék igénybe ezt a szolgáltatást. Sok 
esetben egy-egy felmerült gyanú is jelzésértékû lehet, és 
segítheti a bûnüldözô szervek munkáját.

 Lakossági igényként épült meg 7 db forgalom-
csillapító küszöb Táborföld településrészen. Tény, hogy 
ebbôl 4 db mûszaki kivitelezését érintôen több lakossági 
észrevétel és kritika is elhangzott, mely észrevételek 
elsôsorban az elkészült mûtárgyak magasságát érintették, 

illetve nem tartották megfelelônek. A kivitelezôvel 
korrigáltattuk a mûszaki hiányosságokat, és 2 cm-rel 
csökkentettük a magasságot.

Az év során említést tettem már arról, hogy a Gábor 
Áron sétányon az ott lakók anyagi támogatásával, illetve 
finanszírozásában került sor, 2 db forgalomcsillapító 
küszöb megépítésére. Ezúton is köszönetet szeretnék 
mondani a támogatóknak. Talán köztudott, hogy Üröm 
önkormányzata a legégetôbb lakossági igényekre eddig is 
odafigyelt, és anyagi erôforrásai függvényében felkarolta 
ezeket az igényeket, kezdeményezéseket. 

Mégis figyelemre és ezért említésre méltó az olyan 
kezdeményezés, ahol anyagi áldozatot is vállal egy-egy 
közösség.

 Önkormányzatunk szintén lakossági igényt kívánt 
felkarolni azzal, hogy 3,5 millió Ft-tal támogatta az ürömi 
Egyházközösséget, amelybôl a Római katolikus templom 
új toronyórája készült el. Gondolom a led lámpákkal 
megvilágított, valamint a harangkongatás idôjelzést adó 
toronyóra sokunk tetszésére és örömére szolgál, hiszen 
évtizedekig a régi toronyóra hiányzott.

 A fejlesztési feladatainkon túl ebben az évben is 
jelentôs összeget fordított önkormányzatunk a szociális 
feladatok ellátására. Jogos igény pénzhiányra való 
hivatkozással egyetlen esetben sem lett elutasítva. A 
hatvanadik életévüket betöltött lakótársaink részére a 
hagyma, burgonya és száraztészta csomagot ebben az 
évben is címre szállítva juttattuk el, hasonlóan a karácsonyi 
élelmiszer utalványokat is megkapták ugyanezen 
korosztályú lakótársaim.

 Az év elején adott tájékoztatómban arról is szót 
ejtettem, hogy az önkormányzat ciklusprogramjában 
kitûzött fejlesztési feladatokból még végre nem hajtott 
feladatok elôkészítését ebben az évben fogjuk elvégezni, 
azért, hogy 2010-ben csak a „kivitelezésre tudjunk 
összpontosítani”. Ez megtörtént, egy-két feladat 
kivételével a beruházások fedezete biztosított, de 
olyan nagy léptékû a település fejlôdésének érdekében 
kiemelkedô projekt elôkészítése is megtörtént, mint 
a korábbi tájékoztatóimban említett új orvosi rendelô 
megépítése, bölcsôdeépítés, 13 utca kiépítése!

összességében értékelve a 2009-es évet 
megnyugtató, hogy vállalt feladatainkat teljesítettük, sôt azt 
meghaladó többletfeladatok egy részének végrehajtása, 
illetve a 2010-es kivitelezésre az elôkészítése megtörtént. 

Az önkormányzat gazdálkodása egész évben stabil 
maradt, amelyet a gazdálkodás napi kontrolljával, a 
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korábbi években életbe léptetett és fenntartott szigorú 
takarékossági intézkedésekkel, s nem utolsó sorban 
bevételeink kintlévôségeink behajtására tett következetes 
intézkedéseinkkel tudtunk elérni. Bár a válság hatásait mi 
is éreztük, de megnyugtatásképpen közlöm, hogy Ürömöt 
gazdasági csôd nem fenyegeti.

Egy gondolat erejéig azért megemlítem, hogy bár az 
önkormányzattól függetlenül, de az ígért „jelzôlámpás 
gyalogátkelô„ 2009-ben nem fog elkészülni, mivel a 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kiírt közbeszerzési 
eljárás elhúzódott. Ennek tehát a realitása most már 2010. 
elsô féléve.

Meggyôzôdésem, hogy bizakodással, de nem 
„elbizakodással” léphetjük át az új év köszöbét, hiszen 
ebben az évben nemcsak a kitûzött éves feladatainkat 

tudtuk végrehajtani, hanem megalapoztuk a 2010-es év 
feladatait is, mely feladatok végrehajtásával településünk 
ismét komoly fejlôdést fog tudni felmutatni a következô 
esztendôben. 

Megköszönöm Lakótársaimnak, a község valamennyi 
lakójának azt a bizalmat és segítséget, amellyel az 
önkormányzat munkáját támogatta. 

Kívánok minden Kedves Lakótársamnak Békés 
Karácsonyt és 

Boldog Eredményes Új Esztendôt!

Üröm, december hó
Laboda Gábor
polgármester

Ruhagyûjtés 

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a 
Szociális bizottság segíteni szeretne 
mindenkinek a már feleslegessé vált 
jó állapotú ruhanemûk begyûjtésében, 
amelyet az arra rászoruló lakótársaink 
részére térítésmentesen kiosztunk.

Tisztelettel kérem azon lakók együttmûködését, akik 
e nemes feladatban részt kívánnak venni, hogy a tisztára 
mosott, jó állapotú ruhákat szíveskedjenek eljuttatni az 
ürömi Polgármesteri Hivatal tanácstermébe és egyben 
tájékoztatom Önöket, hogy az összegyûjtött ruhák kiosz-
tását hetente, keddenként 13 és 16 óra között tartjuk.

Mindenkit várunk szeretettel!

Buzás Katalin
Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

Karácsonyi 
ajándékutalvány

Hagyományainkhoz híven immár hetedik esz-
tendeje idén is kiosztásra került a Karácsonyi 
ajándék-vásárlási utalvány.

Az elmúlt hét esztendôben minden 60. életévét betöl-
tött nyugdíjas lakosnak tudtuk e szolgáltatást biztosítani, 
így az idén is szeretnénk e figyelmességgel segíteni.

Tisztelettel kérem, hogy a helyi reklámkiadványban 
megjelent burgonya, hagyma és egyéb szociális jutta-
tásokra utaló ironikus (negatív) véleménynyilvánítást a 
jövôben lehetôleg mellôzni szíveskedjenek, mivel nagyon 
sokan örülnek és sajnos sokan rászorulnak e juttatásra. 
A cikk írója szégyellje magát!

A 2009-es esztendôben 1200 lakosnak tudtunk apró 
örömet szerezni, az egyedülállók 5000 Ft, a házastársak 
4000 Ft/fô utalványt kaptak.

Ezúton szeretnék kívánni minden lakótársam-
nak kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új 
esztendôt!

Buzás Katalin
Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
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Szociális hírek
Védôoltással a méhnyakrák ellen

A szociális Bizottság hosszas egyeztetô munka 
után egy több szempontból is kedvezô ajánlattal 
állt a Testület elé, hogy fontolóra vegyék a HPV ví-
rus okozta méhnyakrák elleni védôoltás alkalma-
zását Ürömön.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemrégen hoz-
ta nyilvánosságra a szexuális úton terjedô betegségek-
kel kapcsolatos irányelveit, amelyekben a méhnyakrákot 
okozó HPV fertôzés kiemelt szerepet kapott.  

A méhnyakrák a második vezetô, rákos halálok a nôk 
körében, ezért rendkívül fontos a védôoltások elterjeszté-
se, amellyel megelôzhetô ez a gyilkos kór.

A HPV vírussal kapcsolatban kigyûjtöttem né-
hány gondolatot, kérem olvassák figyelemmel:

„Az Egészségügyi Világszervezet ajánlása áttörô le-
het a méhnyakrák elleni védôoltások elterjesztésében 
A WHO irányelveit tartalmazó felhívás így fogalmaz: 
Az egyik leghalálosabb, szexuális úton terjedô beteg-
ség a humánpapillóma vírus (HPV) fertôzés. Az összes 
méhnyakrákos eset összefügg a genitális HPV fertôzéssel. 
A méhnyakrák a második leggyakoribb rákfajta a nôk kö-
rében, amely miatt 500 000-2 500 000 haláleset történik 

minden évben világszerte. Védôoltással megelôzhetô a 
fertôzés, így a méhnyakrákos esetek száma drasztikusan 
csökkenthetô.

A méhnyakrák elleni védôoltásból három oltást kell 
beadatni ahhoz, hogy teljeskörû védettség alakuljon ki a 
méhnyakrákok 70%-áért felelôs HPV 16 és HPV 18 kór-
okozók ellen. A HPV elleni védôoltások természetes im-
munválaszt alakítanak ki, amely segítségével a szerveze-
tünk sikeresen veszi a fel a harcot a méhnyakrákért felelôs 
vírusokkal. Az immunválasz kizárólag a védôoltás hatá-
sára alakul ki, természetes fertôzôdés után nem. Az oltó-
anyagok a HPV egyes fehérjerészeit tartalmazzák, nem az 
egész vírust.”

Sajnos a védôoltás költsége igen jelentôs nagyságú, 
ezért Üröm Község Önkormányzata úgy határozott, hogy 
a településen élô 1997-ben született 13 éves kislánynak 
ingyenesen biztosítja a védôoltást. Akik 1997 elôtti vagy 
utáni évben születtek, azok részére is kedvezményes áron 
biztosítják a védôoltást. 

Az ingyenesség és a kedvezmény kizárólag azon lá-
nyok számára vehetô igénybe, akik állandó ürömi lakcím-
mel rendelkeznek.

A részletekrôl egy késôbbi idôpontban lakossági fó-
rumon tájékoztatást tartunk, amelyre minden kedves 
érdeklôdôt szeretettel várunk.

Buzás Katalin
Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
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sásdi Ernô
Hozzátok

(Idôsek klubja)

Összeteszem kezeimet, ez isteni adomány,
Közöttetek élhetek, a név: Ürömi-Hagyomány.
Idôsödünk, de azért minden tettünk fiatal,
Elhangzik ajkainkról sok szép hagyományos dal.

Elviseljük boldogan egymás zengô hangját.
Várjuk a „pletyust”, hogy azt tovább adják.
Szeretjük az édességet, a hûsítô itókát,
És szívesen hallgatjátok a költô verses szavát.

Minket már nem avatnak fel, nem szentel fel az atya,
Vár mireánk a cselekvés, Marika vezénylô szava.
Ne legyen rosszalló vita, legyen igazi megértés,
Legyen ez a célunk, legyen közöttünk békesség.

Áldást mondok tirátok, legyen méltó példa.
Egész Üröm láthassa, tettünknek van célja.
Legyünk sokszor együtt és mindig mosolyogjunk,
A szeretetet egymásnak és másoknak is adjuk.
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VÁLTOzÁS 
Üröm és Pilisborosjenô 
Orvosi Ügyeleti Ellátásában!

2009. december 1-jétôl több változás érinti a 
települések orvosi ügyeleti ellátását. Változik 
az ellátást végzô szolgáltató, változik az ügye-
let kezdetének és végének ideje és változik az 
orvosi rendelô helye is.

December 1.-tôl a Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti 
Bt. fogja nyújtani az orvosi ügyeleti ellátást Ürömön és 
Pilisborosjenôn is. 

A Pomáz Környéki Bt. közel másfél évtizede szolgál-
tatja Budakalász, Pomáz, Csobánka és Pilisszentkereszt 
orvosi ellátását ügyeleti idôben. Alapítója a térség mind 
szakmailag, mind emberileg igen elismert és jelenleg is 
aktív háziorvosa Dr. Brezanóczy János, jelenlegi vezetôje 
Dr. Telegdi András pomázi háziorvos. 16 munkatárs alkot-
ja a szolgálatot: 4-4 asszisztensnô illetve gépkocsivezetô 
és 8 orvosnô illetve orvos. Utóbbiak létszáma bôvülni fog, 
hiszen a szolgálat által december 1.-tôl ellátandó lakosság  
lélekszáma közel 1/3-ával növekszik. A jelenlegi ügyeleti 
rendszerben tevékenykedô azon kollégák számára, akik 
az új struktúrában is részt kívánnak venni az ellátásban, 
ez a lehetôség nyitva áll, sôt kifejezetten örülnénk is rész-
vételüknek, hiszen ôk rendelkeznek azzal a helyismerettel, 
ami az újonnan belépô orvosok számára leginkább hiá-
nyozni fog. Öröm és segítség számunkra, hogy élvezzük a 
települések háziorvosainak támogatását, számítunk is rá, 
különösképp az indulás idôszakában.

A szolgálat december 1.-tôl ügyeleti idôben folyama-
tosan két orvossal fog üzemelni. Egyik orvosunk az ürömi 
orvosi rendelôben fog tartózkodni, továbbra is a jelenle-
gi mobil telefonszámon lesz elérhetô és a betegek ellá-
tása lakhelyükön fog történni. Rendelôi ellátás az ürömi 
orvosi rendelôben nem fog történni. Azon betegek szá-
mára, akik személygépkocsival közlekednek és ellátásuk 
nem sürgôsségi jellegû, rendelkezésre áll a pomázi orvosi 
rendelôben található ellátóhely is, ahol állandó nôvéri je-
lenlét biztosítja az ellátás folytonosságát. Önállóan ellátja a 
sérülteket, elsôsegélyt nyújt, megkezdi az alapvizsgálatok 
elvégzését (kikérdezés, vérnyomásmérés, vércukormérés, 
EKG stb.) az orvos távolléte esetén is és vele konzultálva 
tablettát, injekciót is beadhat, szükség esetén az orvost 
visszahívhatja a rendelôbe. Másik orvosunk a pomázi te-
lephelyen tartózkodik és ellátja a rendelôbe érkezô bete-

geket illetve a korábbi területekrôl (Budakalász, Pomáz, 
Csobánka, Pilisszentkereszt) érkezô hívásokat.

Az ügyeleti szolgálat hétköznapokon 17.00 órától in-
dul és másnap 07.00 óráig tart. A hétvégi ügyelet pénte-
ken 17.00 órától hétfô reggel 07.00 óráig, ünnepnapokon 
értelemszerûen a megelôzô utolsó hétköznap 17.00 órájá-
tól az ünnepnap másnapjának  07.00 órájáig tart.

A pomázi orvosi rendelô Pomáz fôútján, a polgármes-
teri hivatal mellett található, címe: Kossuth Lajos utca 21. 
Telefonszáma: 06 26 326-211. Ha ajtaját zárva találják, 
kérjük csengessenek.

Dr. Telegdi András elérhetô nappal, rendelési idôben a 
06 26 526-228-as telefonszámon. Összefoglalva a szük-
séges tudnivalókat:

Ügyeleti szolgálat:  
Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt.
Ügyeleti idô:  
hétköznapokon:   17.00 órától másnap 07.00 óráig
munkaszüneti napokon: 07.00 órától másnap 07.00 óráig
Hívószám:        06 30/ 99-29-257
orvosi rendelô:   Pomáz, Kossuth Lajos utca 21. 
telefon:   06 26/326-211

Az orvosi ügyeleti rendszer változása

Az orvosi éjszakai ügyeleti rendszerre vonatkozó új mi-
niszteri rendeletek alapján az ügyeletes orvos mellett kép-
zett szakápoló és gépkocsi biztosítása kötelezôvé vált. 
Elsôsorban a szakápoló kérdése jelent egy olyan anyagi 
plusz tehertételt, amelyet az ügyeletet eddig ellátó (ürömi és 
pilisborosjenôi) háziorvosok az OEP által az éjszakai ügye-
letért fizetett átlag bruttó 1.300 Ft óradíjból nem tudnak ki-
kalkulálni és felvállalni. Ez az összeg eddig is megalázóan 
alacsony volt, és lényegében a kedves kollegák tisztelhetô 
hozzáállásának volt köszönhetô. Teljes mértékben érthetô, 
hogy ilyen megváltozott viszonyok között az ügyeleti ellá-
tást a késôbbiekben nem kívánják folytatni. 

Miután az orvosi ügyeleti ellátás biztosítás önkor-
mányzati feladat, ezért hosszas tárgyalások után végülis a 
pomázi székhelyû háziorvosi csoporttal sikerült szerzôdést 
kötni, akik az OEP díjon felül pluszban havi 400.000 Ft-
ért vállalták el Üröm éjszakai ügyeletét. Nagyon fontos és 
kiemelendô információ, hogy az ügyeletes orvos éjsza-
ka az ürömi rendelôben lesz, tehát nincs arról szó, hogy 
Pomázról kell átjönnie, ill. az Ürömön lévô orvos – ahogy 
eddig is volt – csak Üröm és Pilisborosjenô ellátását végzi.

Ezúton hadd köszönjem meg az üröm és pilisborosjenôi 
háziorvosoknak az eddigi lelkiismeretes éjszakai ügyeleti 
tevékenységüket!

Dr. Császár Albert

December 15



Ürömi Tükör
polgárôrség

16 December

KÖzHASzNÚ 
JELENTÉS
HEGYVIDÉK PoLGáRôR 
EGYEsÜLEt 
2096 ÜRöM 
DózsA GYöRGY u. 18.
Adó sz. 18692529-1-13
Pilisvörösvár és Vidéke TKSZ
65700093-10125128

Társasági szerzôdés kelte:  2001.07.18.
PM. Bíróság bejegyzés:   2001.07.31.
Kiemelten közhasznú besorolás: 2001.08.31.  
      SZ: TE 3150 
Társasági forma:                             EGYESÜLET
Törzstôke :                                      NINCS

Beszámoló intervalluma: 2008.01.01- 2008.12.31.-ig
A polgárôr egyesületet az ürömi Önkormányzat segítsé-
gével jött létre.

társaság alapításának célja:
- Mûködési területén a közrend-és közbiztonság javítá-
sának érdekében szükségszerû feladatokban való aktív 
részvállalás.     
- Ôrjáratok szervezésével, fizikai jelenléttel 
bûnmegelôzési feladatok ellátása.
- Önkormányzati, ill. rendôrségi együttmûködési 
szerzôdések  keretein belül, azok munkájának segítése.
- Lakosság bûnmegelôzési célú tájékoztatása, bizton-
ságérzetének pozitív irányú javítása.    
- Természeti környezet védelme. 

PÉNzÜGYI BEszáMoLó:

Bevételek: 
- Üröm Község Önkormányzat mûködési támogatás:       
      500.-e Ft.
- SZJA 1%:    35.-e Ft
- Egyéb bevételek:   86.-e Ft 
össz. BEVÉtEL táMoGAtásBóL: 621.-e Ft
             
KIADásoK:
- Anyagjellegû ráfordítások:  235.-e Ft
- Egyéb költségek, ráfordítások:  615.-e Ft
össz. KIADás:   851.-e Ft

táRGYÉVI PÉNzÜGYI EREDMÉNY:   - 230.-e Ft                            
PÉNzÜGYI FoRRás:  BANK:  240.- e Ft.
PÉNztáR:    247.- e Ft.
      487.- e Ft.

Pénzügyi kötelezettséget az egyesület nem vállalt, kö-
vetelése nincs, tartozása nincs.

Alkalmazottat nem foglalkoztatott, köztartozása nincs.
A szolgálatokat a tagok ellenszolgáltatás nélkül teljesí-

tik, személyes jellegû kifizetés nem történik 

Értékcsökkenési leírást az egyesület nem számolt el.

KözHAszNÚ tEVÉKENYsÉG 
RÉszLEtEzÉsE:

A Hegyvidék Polgárôr Egyesület együttmûködési 
megállapodást kötött az ürömi Önkormányzattal, a 
pilisvörösvári, és az óbudai Rendôrkapitánysággal.

Érdekképviseletet a Budapesti Polgárôrszövetség 
látja el.

Ezen kereten belül folyik a szakmai képzés, a tagok 
regisztrációja, igazolványok kiadása.

statisztikai adatok:

2008-ben teljesített szolgálatok száma: 191 szolgálat
2008-ben teljesített szolgálati órák: 923.-óra
2008-ben futott térítés nélküli km.-ek száma: 2339.-km
nyilvántartott taglétszám: 25. fô  
szolgálatot adó tagok létszáma: 16. fô

A közhasznú beszámolót, a Polgárôrség székhelyén,  
törvényes kereten  belül összehívott, és lezajlott  éves 
közgyûlés, egyhangúan elfogadta.

Üröm 2009.05.31.

OLLÉ KÁLMÁN
Egyesületi  elnök 



kÖzÖsségI ház
Ürömi Tükör

FELHÍVÁS 
„Mindenki másképp csinálja!”

Pest megyei amatôr mûvészeti találkozó az Ürömi Közösségi Házban
Nem sztárokat keresünk, nem ígérünk mesés karriert. Szeretnénk bemutatkozási lehetôséget adni azoknak a pest 

megyei embereknek, akik szívesen megmutatnák másoknak is tehetségüket. Verseny lesz ez is a javából. Lesz zsûri - 
a mûvészvilág neves képviselôibôl - lesznek nyeremények, de a lényege abban áll, hogy közelebb hozzuk egymáshoz 
a településeket, megismerjék egymást a szinte szomszédban élô emberek és nem utolsó sorban a résztvevôknek, 
nézôknek örömteli perceket szerezzünk.  
  

10-100 éves korig várjuk a jelentkezôket bármilyen mûfajban, kategória megkötés nélkül.
A rendezvény helyszíne: Üröm, Közösségi Ház (Iskola u. 10.)

A rendezvény menete:
2010. február 13 - selejtezô
2010. március 6. - döntô
2010. március 21.- gála

 
Nevezési díj: egyéni fellépôk esetében: 3000 Ft
                    csoportoknál: 2000 Ft/fô

A selejtezôre maximum 5 perces produkcióval lehet nevezni. A nevezési díjat a selejtezôn, a helyszínen lehet befizetni.
Jelentkezni  január 25-ig a mellékelt jelentkezési lap  megküldésével lehet.

Bôvebb információ és jelentkezés: (muvhaz@urom.hu)  
Várunk mindenkit szeretettel! Bódy Magdi és Rábóczki Zsuzsa, a rendezvény háziasszonyai

Jelentkezési lap
Egyéni résztvevô neve: ........................................................................................................

Település, telefonszám: .......................................................................................................

Résztvevô csoport neve: .....................................................................................................

Csoport létszáma: ...............................................................................................................

Csoportvezetô neve: ...........................................................................................................

Település, telefonszám: ......................................................................................................

Milyen mûvészeti kategóriában lép fel? ..............................................................................

A produkcióhoz milyen technikai igénye van? ....................................................................

A jelentkezéssel egyidejûleg vállalom a nevezési díj befizetését.      
           Aláírás:

 



CIvIl szervzeTek
Ürömi Tükör

Közlemény
Az Ürömiek Baráti Társasága részére az adófizetô ma-

gánszemélyek személyi jövedelemadójának egy százalé-
kos felajánlásából társaságunkhoz befolyt összeg 2008-
ban 96.156 Ft.

Társaságunk az alábbiak szerint használta fel 2009-
ben ezt az összeget.

A Péter-hegy természeti értékeinek bemutatására 
egy botanikai szakvéleményt készíttetett Társaságunk. 
Ez 180.000 Ft-be került. Társaságunk úgy döntött, hogy 
ennek az összegnek a részét képezi az egy százalékos 
felajánlásokból befolyt összeg, azaz a 96.156 Ft.

Társaságunk 10 éve helyben mûködô környezetvédô 
szervezet. Nincs fôállású alkalmazottunk, csak a 
szabadidônkben végezzük a fôleg környezetvédelmi te-
vékenységünket.

Például:
•	 Országosan védett víznyelônk megmentése.
•	 Ürömi Tanösvény mûködtetése, karbantartása.
•	 Kápolna köz mûködtetése, karbantartása.
•	 Védett területeink számának bôvítése (várhatóan a Pé-

ter-hegy, Csókavár és a volt laktanya közötti terület).

Az Ürömiek Baráti Társasága a környezetvédelem 
ügyében folyamatosan törekszik az adott önkormányzat-
tal való együttmûködésre.

Kedves támogatóink köszönjük felajánlásaikat.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új 

évet kívánunk!
Murányi József

ÜBT 

Ürömi 
Hagyományôrzô 
Egyesület hírei

2009. november 21-én hagyományteremtô kiállításon 
vettünk részt a Nyugdíjas expón a SYMA Konferencia – 
és Rendezvényközpontban. Ingyenes szûrések, gazdag 
programok, kóstolók, nyereményjátékok voltak nyugdí-
jasoknak. Este a Papp László Budapest Sportarénában 
a Tisztelet Társaság megrendezésével „Táncdalfesztivál 
Gála Kézilabdázókért” címû koncerten szórakozhattunk, 
ahol a 60-as évek Táncdalfesztiváljainak gyôztesei sláge-
reiket adták elô.

A második félév születésnaposait 2009.12.03-án 
(65.,75., 80. ), és a névnaposokat köszöntöttük. Énekel-
tünk, táncoltunk, a jó hangulathoz a zenét ismét Kaiser 
Zoltán szolgáltatta.

2009. december 17-én megtartjuk az évzáró 
közgyûlésünket, melynek programja : beszámoló a 2009. 
év tevékenységeirôl, illetve a 2010. év tervezet ismerteté-
se. Ezt követôen évzáró karácsonyi partit rendezünk.

Kívánunk minden kedves olvasónknak Békés, 
Boldog Karácsonyt, és Eredményekben Gazdag Új 
Évet!

Fehér Istvánné
elnök 

Ürömi Hagyományôrzô Egyesület

F E L H Í V Á S
tisztelt állampolgárok!
Közeledik a Karácsony, elérkezett az adventi gyertyagyújtás ideje. Évente több ember esik áldozatul az ott felejtett 
gyertyák, nem megfelelô mûszaki állapotú karácsonyi égôk által keletkezett tûzeseteknek.

Saját és családtagjaik, lakótársaik biztonsága érdekében felhívjuk figyelmüket a következôkre:

•	 A karácsonyi égôk üzembe helyezése elôtt minden évben gyôzôdjenek meg arról, hogy nem zárlatos, nem melegszik túl.
•	 A meggyújtott gyertyákat soha ne hagyják ôrizetlenül.
•	 Az égôket és a gyertyákat ne tegyék közvetlenül gyúlékony anyag mellé (pl. függöny, papírkép stb.).
•	 A gyertyákat eldôlés ellen biztosítsák.
•	 Karácsonyfára égô gyertyát ne tegyenek, csillagszórót fokozott figyelemmel használjanak.

Tûz-és balesetmentes, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk!
Vörös János tû. ezredes s.k.

      tûzoltóparancsnok

December18



Örömmel tájékoztatom Kedves Mindnyájukat 
arról, hogy a közeljövôben zöld mezôs beruházás 
keretében elkezdôdik az Önök községében, egy szín-
vonalas CBA Príma egység megvalósítása. 

Fontosnak tartom, hogy minderrôl tájékoztassuk Önö-
ket és megosszam azokat a dolgokat, melyek jellemezni 
fogják az új üzletet.

 A CBA, a hazai piac élenjáró magyar tulajdonosi körrel 
rendelkezô élelmiszerláncaként mindig is nagy hangsúlyt 
helyezett a vásárlók legjobb és legkedvezôbb feltételekkel 
történô kiszolgálására. A folyamatosan gyarapodó számú 
üzleteinkkel – jelenleg 3357 egység található meg az or-
szágban - azt a célt kívánjuk megvalósítani, hogy a magyar 
emberek élni tudjanak azzal a kedvezô alternatívával, amit 
a magyar üzletlánc számukra biztosítani tud. 

A helyi igények maximális figyelembevételén és termé-
szetesen a kedvezô árak biztosításán túl legalább ennyire 
fontos az, hogy mindennapi vásárlásaikat kultúrált körül-
mények közt tudják lebonyolítani nap mint nap. 

Üröm községben egy 3200 négyzetméter alapterületû 
CBA Príma egységet valósítunk meg, mely a legmagasabb 
igényeket is ki fogja elégíteni. 

Fontos, hogy a Príma boltkategória kiemelt minôsége 
nem jelent magas árakat! Az ürömi CBA Prímában is - a 
CBA-tól már megszokott – kedvezô árakkal, remek akci-
ókkal, kóstolókkal, különbözô árubemutatókkal találkoz-
hatnak.

A Tisztelt Nyugdíjasok számára is nagyon kedvezô al-
ternatívát kívánunk adni, hiszen tudjuk, hogy az ô kiszolgá-
lásukra hatalmas hangsúlyt kell helyeznünk. 

A Prímában elhelyezésre kerülô 35.000 cikkelem 
lehetôséget biztosít az alapvetô, megszokott élelmiszer-
termékeken túl az igazi különlegességek felvonultatására 
is. Kaphatóak lesznek friss tengeri- és folyami halak, bio-
termékek, különleges sajtok, felvágottak, hentesáruk és a 
legkiválóbb magyar borokat felvonultató Vinotéka borkíná-
latunk is a Tisztelt Vásárlóink rendelkezésre fog állni. 

A mindig friss pékáru választékról a komplexumban 
kialakításra kerülô péküzem gondoskodik majd, de meg-

találhatóak lesznek a helyben füstölt és elkészített külön-
leges hústermékek is. Kaphatóak lesznek továbbá finom, 
helyben készített grill- és különbözô készételek is, melynek 
kulturált helyben fogyasztására is lehetôséget teremtünk.

 
A delikát üzletrészben kiváló desszertek, különleges ká-

vék és teák (több mint 55 fajta) ámulatba ejtô választékával 
találkozhatnak majd. A cukrászsüteményeket is felvonul-
tató kávézónk reméljük a helyiek kedvenc találkozóhelye 
lesz, hiszen az otthonos berendezésével, a kényelmet és a 
minôséget, a jóízû baráti beszélgetések színhelyét kívánjuk 
megteremteni. 

Különös figyelmet fordítunk majd arra, hogy az ürömi 
CBA Prímában is mind több magyar terméket árusítsunk, 
hiszen a hazai áruk elôtérbe helyezése mindannyiunk kö-
zös érdeke.

Ôszintén remélem, hogy Mindnyájuk megelégedé-
sét fogja szolgálni az új CBA Príma egységünk, ahol a 
minôségen túl a kedvezô árak és a kedves, szakszerû ki-
szolgálásé lesz a fôszerep minden nap.

Ôszinte tisztelettel:
Baldauf László
a CBA elnöke

Megjelent
Megjelent Sásdi Ernô 

legújabb verseskötete az 
Accordia kiadásában.

A könyv a szerzôtôl az 
ürömi Platán Idôsek Ottho-
nában is megvásárolható.

TájékozTaTó
Ürömi Tükör

Tisztelt Ürömi Polgárok, 
Kedves Leendô Vásárlóink!

December 19



Ürömi Tükör
renDeleTek

Üröm Község önkormányzat Képviselô-
testületének

14/2009 (XI. 30.) Kt. számú rendelete
a többszörösen módosított 6/2003 (IV. 

18.) Kt. számú
rendelet módosítására

a temetôkrôl és a temetkezésrôl

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete a 
temetôkrôl és a temetkezés rendjérôl szóló módosított 
6/2003 (IV. 18.) Kt. számú rendeletét (továbbiakban: Ör) 
a temetôkrôl és a temetkezésrôl szóló 1999. évi LXIII. tör-
vény 42. § továbbá a törvény végrehajtási rendeletében 
kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosít-
ja. 

1. §

Az Ör kiegészül egy új 9/A. §-sal:

9/A.§

Az eltemettetô az emlékhely tulajdonosával kötött 
megállapodásban az Ör 9. § (3) bekezdésében meghatá-
rozott idôtartamnál hosszabb idôt is megállapíthat. 

Az (1) bekezdés alkalmazása esetén értelemszerûen 
az Ör 2. számú mellékletében az Ör 9. § (3) bekezdésé-
re meghatározott használati idôre vonatkozó díjtételek is 
arányosan növekednek. 

2. §

Az Ör egyéb rendelkezései nem változnak. 
A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik. 

Üröm, 2009. november 26. nap

Laboda Gábor   dr Balogh Szilvia
Polgármester   jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve: 

Üröm, 2009. november 30.  nap    
dr Balogh Szilvia 

Jegyzô 

Üröm Község önkormányzat Képviselô-
testületének

15/2009. (XI. 30.) Kt. számú rendelete az
Ürömi Péterhegy Északi lejtôjének 
(10036/10 és 10036/11 hrsz.)

helyi jelentôségû védett természeti terü-
letté nyilvánításáról.

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete a he-
lyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§(1) 
bekezdésében, valamint a természet védelmérôl szóló 
1996. évi LIII. törvény 24.§(1) és 36.§(1) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alapján a következô rendeletet alkotja:

1.§.
A képviselô-testület e rendelettel az Ürömi Péterhegy 

Északi lejtôjét helyi jelentôségû védett természeti területté 
nyilvánítja.

2.§.
1.) Az Ürömi Péterhegy Északi lejtôjének kiterje-

dése 9.7694 ha, ingatlan nyilvántartási helyrajzi szá-
mai:10036/10 (2.9176 ha) és 10036/11(6.8518 ha).

2.) A terület elhelyezkedése, határai:
A területet Nyugaton az Ürömi Tanösvény Csókavári 

kôfejtô elôtti meredek szakasza, Délen a Péterhegy ge-
rincvonala, Budapest határa, Keleten a volt katonai terü-
let, Északon pedig a Péterhegyi lakópark határolja.

3.) A területrôl készült térkép a rendelet részét képezi. 
(1. számú melléklet) 

3.§.
1.) A védettség indoka:
a.) Növénytársulások és növényvilág:

Az erdô besorolású területre telepített kb. 30 éves 
feketefenyô ültetvényben a tájidegen faállomány ellenére 
sok ritka, védett növény él a természetes növénytakaró 
mindmáig megmaradt kisebb nagyobb foltjaiban, köztük 
európai közösségi jelentôségû fajok is. Külön kiemelendô, 
hogy ezeket a vegetációfoltokat kiemelt jelentôségû eu-
rópai közösségi élôhelyeket képviselô növénytársulások 
alkotják.

A területen elôforduló kiemelt jelentôségû európai 
közösségi növénytársulások:

•	 nyílt dolomit-sziklagyep (Seseli leucospermi-
Festutucetum pallentis) 
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•	 magyar rozsnokos zárt dolomit-sziklagyep (Seseli 
leucospermi-Brometum pannonici)

•	 dolomit sziklafüves lejtô (Chrysopogono-
Caricetum humilis)

•	 pusztafüves lejtôsztyepp (Cleistogeni-Festucetum 
sulcatae)szubkontinentális sztyeppcserjések: 
csepleszmeggyes(Prunetum fruticosae)

A területen található európai közösségi jelentôségû 
növényfajták:

•	 magyar gurgolya (Seseli leucospermum)
•	 leánykökörcsin (Pulsatilla grandis)

A területen élô védett növényfajok:
•	 kövér daravirág (Draba lasiocarpa)
•	 apró nôszirom (Iris pumila)
•	 sárga kôvirózsa (Jovibarba hirta)
•	 hangyabogáncs (Jurinea mollis)
•	 szürkés ördögszem (Scabiosa canescens)
•	 tavaszi hérics (Adonis vernalis)
•	 Sadler-imola (Centaurea sadleriana)
•	 borzas szulák (Convolvulus cantabrica)
•	 homoki vértô (Onosma arenarium)
•	 borzas vértô (Onosma visianii)
•	 pusztai meténg (Vinca herbacea)
•	 vetôvirág (Sternbergia colchiciflora)
•	 csinos árvalányhaj (Stipa pulcherrima)
•	 bunkós hagyma (Allium sphaerocephalon)

A területen elôforduló növénytársulások és azok 
jellemzô növényfajainak részletes ismertetése, konkrét 
elôfordulási helyei a csatolt botanikus szakértôi anyagban 
találhatók. (2. számú melléklet) 

b.) Állatvilág:

A területen elôforduló védett lepkefajok:
•	 atalanta lepke (Vanessa atalanta)
•	 nappali pávaszem (Inachis io)
•	 fecskefarkú lepke (Papilio machaon)
•	 tavaszi gyapjasszövô (Eriogaster lanestris)
•	 sziklaüröm-araszoló (Dyscia conspersaria)
•	 csücskös sziklaaraszoló (Odontognophos dumetatus)

A dolomit sziklagyepen élô védett hüllôk:
•	 fürge gyík (Lacerta agilis)
•	 fali gyík (Podarcis muralis) 
•	 zöld gyík (Lacerta viridis)
•	 lábatlan gyík (Anguis fragilis) 
•	 erdei rézsikló (Coronella austrica)a

A területen elôforduló védett madarak:
•	 héja (Accipiter gentilis)
•	 egerészölyv (Buteo buteo)
•	 füsti fecske (Hirundo rustica)
•	 vörösbegy (Erithacus rubecola)

A területen található madarak teljes körû felsorolása a 
csatolt zoológiai szakértôi anyagban található. (3. számú 
melléklet) 

2.) A védett természeti terület rendeltetése:

a.) ôrizze a táj természeti értékeit, kiemelt jelentôségû 
természetes növénytársulásait, különleges növényeit, vé-
dett állatait.

b.) Nyújtson lehetôséget értékeinek oktatási célokra 
történô bemutatásához.

c.) Biztosítsa a természetben történô élményszerzés, 
kikapcsolódás feltételeit.

4.§.
1.) A védett természeti terület felügyeletét ellátó szer-

vezet Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivata-
lának Községgazdálkodási Csoportja, együtt a Környe-
zetvédelmi és Településfejlesztési Bizottsággal.

2.) A védett terület fenntartását, kezelését a jelen ren-
delet részét képezô Természetvédelmi Kezelési Terv sze-
rint kell biztosítani. ( 4. számú melléklet) 

3.) A védett terület Természetvédelmi Kezelési Tervé-
ben foglaltak megszegôivel szemben a hatályos jogsza-
bályok szerint kell eljárni.

5.§.
1.) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

2.) A rendelet kihirdetésérôl és végrehajtásáról, vala-
mint egy példányának a mûkôdési területe alapján érintet 
Nemzeti Park Igazgatóság részére történô megküldésérôl 
a jegyzô gondoskodik.

Üröm, 2009. november 26.

Laboda Gábor  Dr. Balogh Szilvia  
polgármester  jegyzô 

Záradék:
Kihirdetve és kifüggesztve:
Üröm, 2009.  november 30. 

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô
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Üröm Község önkormányzat Képviselô-
testületének 16/2009 (XI. 30.)Kt. számú 

rendelet 
az általa fenntartott intézményekben a 
2010. évben fizetendô étkezési térítési 

díjakról

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete a 
Közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi 
LXXIX tv. 115 § (3) bekezdésében, továbbá a 121§ 
(1) bekezdésének 16. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján a 2010. évre vonatkozóan az általa fenntartott 
intézményekben fizetendô térítési díjakról az alábbi 
rendeletet alkotja. 

1.§
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által 
fenntartott nevelési-oktatási intézményekben az el-
látást igénybe vevôkre, illetve az intézményben fog-
lalkoztatott és az étkezési lehetôséget igénybe vevô 
személyekre. 

2.§
A Képviselô-testület az általa fenntartott intézmé-
nyekben az alkalmazandó napi élelmezési nyers-
anyagköltségeket, illetve a fizetendô térítési díjakat a 
következôk szerint állapítja meg a 2010. évre 

 Ft/fô/nap Áfa    Fizetendô térítési díj 

józsef Nádor általános Iskola és Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény    
Tízórai  72 18 90
Ebéd  317 79 396
Uzsonna  76 19 95
összesen  465 116 581

Napraforgó óvoda    
Tízórai  64 16 80
Uzsonna  92 23 115
Ebéd  268 67 335
összesen  424 106 530

öregek Napközi otthona    
Reggeli  124 31 155
Ebéd  392 98 490
összesen  516 129 645

Házi segítségnyújtás  
 300  300
összesen  300  300

3.§
Az alkalmazottak étkezési térítési díja az önkor-
mányzat által fenntartott intézményekben: 

1.	 Napi egyszeri étkezés (ebéd) 590 Ft/fô /nap.

2.	 Az a.) pont a József Nádor Általános Iskola és 
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményre nem vo-
natkozik, ott a

  felnôtt étkezés (ebéd) 435 Ft/fô/nap 
 a diétás ebéd 446 Ft/fô/nap
3.	 Étkezésre kötelezettek napi háromszori étkezési 

díja: 460 Ft/fô/nap
4.	 Vendégétkeztetés: 530 Ft/ebéd
5.	 Vendégétkeztetés az Öregek Napközi Otthonában 

630 Ft/ebéd. 
4.§

Záró rendelkezések
1.	 A rendelet a kihirdetésének a napján lép hatályba 
2.	 A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik. 

Üröm, 2009. november 26. nap 

Laboda Gábor    Dr Balogh Szilvia 
Polgármester    jegyzô 

Záradék: 
Kifüggesztve és kihirdetve: 
Üröm, 2009. november 30. nap    

Dr Balogh Szilvia 
jegyzô 

Biopatika     

Ízelítô szolgáltatásainkból:  
Gyógyító talpmasszázs: 3.000,- / 60 perc  
Testmasszázs:  3.600,- / 60 perc   
Hátmasszázs:  1.800,- / 30 perc  
Nyirokmasszázs:  4.800,- / 90 perc  
Fogyasztómasszázs: 5.400,- / 120 perc  
Mágnesterápia:  2.500,- / 30 perc
Méregtelenítés:  1.800,- / 30 perc 
Lélekmasszázs:  8.000,- / 60 perc  
Csontkovács:  8.300,- / 60 perc  

Karácsonyi akciók!!!   -
5 + 1 alkalmas masszázsbérletek -      

ajándéktárgyak 20 % kedvezménnyel       

Biopatika 2096. Üröm Fô út 54. 
E-mail: biopatika2007@citromail.hu

Bejelentkezés masszázsra: 06 30 281-57-89 
Bejelentkezés lélekmasszázsra: 06 20 430-48-81  
AKuPuNKtÚRás oRVost KEREsÜNK! 
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Rendôrségi felhívás!     
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a téli idôszak bekö-

szöntével sajnos ebben az évben is elszaporodtak a do-
logelleni erôszakkal elkövetett lopások, lakásbetörések.  
Településünkön, jellemzô módon az elkövetôi kör nem 
a helyi lakosok közül kerül ki, hanem idegen, ún. átuta-
zó bûnelkövetôkrôl beszélhetünk. Jelenleg a településen 
elkövetett betörések nyomozása során olyan bizonyíté-
kokat sikerült beszereznünk, amelytôl várható, hogy né-
hány személy a vendégszeretetünket fogja élvezni huza-
mosabb ideig, de ennek a feldolgozása folyamatban van, 
további nyomozati cselekmények elvégzése szükséges. 
Ennek eredményérôl a késôbbiekben adunk tájékoztatást.  

Addig is a legfontosabb a MEGELôZÉS!  A korai sö-
tétedés miatt az elkövetôk bátrabbá válnak, sokszor a 
késô délutáni, kora esti idôpontban követik el a betöré-
seket a nyári idôszakkal ellentétben. Több betörés hely-
színén megállapítható volt, hogy a szomszédok láthat-
ták az elkövetôket, de úgy gondolták, hogy „velünk ilyen 
úgy sem történhet”, így nem fordítottak az esetre kellô 
figyelmet.  Ezért megkérünk minden ürömi lakost, hogy 
figyeljenek nem csak a saját, de a szomszédjuk értékei-
re is.  Ha idegen személyek, gyanús körülmények között 
tartózkodnak szomszédjuk udvarán, az utcák félreesô, 
sötétebb részein, netalán felfigyelnek a lakókörnyezetük-
ben látszólag céltalanul sétáló, többször visszatérô ide-
gen személyekre, akkor értesítsék a rendôrséget a 06 26 
330-130 (Pilisvörösvári Rendôrôrs), illetve a 112 általános 
segélykérô telefonszámot, amelyek a nap 24 órájában hív-
hatóak.  Amennyiben a fentiekben leírt gyanús körülmé-
nyeket észlelnek, a jelenlévô idegen gépkocsik forgalmi 
rendszámát is jegyezzék fel az eredményesebb intézke-
dés érdekében.  Fontos, hogy napközben is zárva tart-
sák a lakásaik ajtaját, kapuját, erre hívják fel lakótársaik 
figyelmét is. Fontos továbbá, hogy amennyiben lakásuk 
riasztóval van felszerelve, akkor azt az éjszakai órákban is 
használják, abban az esetben is, ha otthon tartózkodnak.  

A közterületen tartott gépkocsikban ne hagyjanak lát-
ható helyen értéktárgyakat, valamint a karácsonyi bevá-
sárlások során pénztárcáikra, táskáikra fokozottan figyel-
jenek, ugyan is ebben az idôszakban a boltok, bevásárló 
központok közelében is megszaporodik a lopások száma. 
Itt hívnám még fel a figyelmet, hogy a bevásárló közpon-
tok parkolóiban a vásárlást követô gépkocsiba való be-
pakolás során különbözô trükkökkel szokták a tolvajok a 
mit sem sejtô sértett figyelmét elterelni, majd ezt követôen 
meglopják.     

Az ünnepek során fokozott közúti ellenôrzések kerül-
nek végrehajtásra, amely során a gépkocsivezetôk alko-
hol, illetve egyéb bódító szer fogyasztását ellenôrizzük. 

A közlekedés megkezdése elôtt gyôzôdjenek meg arról, 
hogy a téli idôjárási körülményekre felkészített állapotban 
van e a használni kívánt gépkocsi, valamint fordítsanak 
figyelmet a téli közlekedési technikák alkalmazására.     
Ezúton szeretném megköszönni az Ürömi Polgármeste-
ri Hivatal, a Képviselô Testület segítségét, a Polgárôrség 
tagjainak, és a Közterület Felügyelônek az egész évi se-
gítségét, munkájukat és kívánok mindenkinek kellemes 
ünnepeket és boldog újévet!     

Balogh Ferenc
r.zászlós körzeti megbízott

Fokozottabb rendôri 
ellenôrzés a közelgô 
ünnepekre való 
tekintettel  

A Budaörsi Rendôrkapitányság illetékességi te-
rületére 2009. november és december hónapokban 
a szokásosnál is gyakrabban vezénylünk megerôsítô 
erôket a Készenléti Rendôrség, valamint a Pest Me-
gyei Rendôr-fôkapitányság Rendészeti Igazgatóság 
Bevetési szolgálat állományából. 

A fokozott rendôri jelenlét és a fokozott ellenôrzések 
célja az idôszakra jellemzô bûncselekmények megelôzése, 
a helyi lakosság és a megnövekvô vásárlótömeg személy- 
és vagyonbiztonságának növelése. 

Kérjük a lakosság és a bevásárlóközpontok látogatói-
nak megértését, türelmét a gyakori rendôri ellenôrzésekkel 
szemben. Kérjük, hogy vigyázzanak értékeikre, a parko-
lókban hagyott jármûveikben ne hagyjanak értéktárgya-
kat, segítséget kérô személyekre legyenek figyelmesek, 
a beszélgetés közben, ahogy pakolás közben is kézitás-
kájukat tartsák maguknál, ne rakják a felügyelet nélküli 
gépkocsiba. Idegen személyeket ne engedjenek be laká-
sukba, a bejárati ajtót zárják, értéktárgyaikat, a gépkocsi 
indító kulcsát otthon tartózkodás esetén se a bejáratnál 
tárolják.

Békés, kellemes téli hónapokat és ünnepi 
készülôdést kívánunk!

              Budaörsi Rendôrkapitányság

renDÖrségI hírek
Ürömi Tükör
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Csatornázási Üzem
2000, Szentendre, Ipar u 
Hibabejelentés (éjjel-nappal):  06-26-310-796
TIGÁZ Rt. 2000 Szentendre, Paprikabíró 16.  06/26/501-100
ELMÛ: Eurocenter 1032 Budapest, Bécsi út 154.
ELMÛ Szentendre: 06-26-318-051, (26)318-050
Kéményseprô Vállalat: 
1054 Budapest, Steindl Imre u. 12.  06/1/269-2599
Tûzoltóság: Pilisborosjenôi Weindorf Önkéntes Tûzoltó E.
Komlós Tibor parancsnok: 06/26/350-622
Kucsera László parancsnok-h.  06/30/254-8772
Érd Városiv. Tûz. 2045 Törökbálint, Pf. 17.  06/23/335-505
DMRV Szentendre 06/26/501-650
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Igazgatási Igazgatóság: 1014 
Bp. Táncsics M. u. 1.
ÁNTSZ: 1117 Bp. Karinchy F. u. 3. V. em.
Szippantós Budakalász  06-26-340-817, (26)340-278
Gyámhivatal Pilisvörösvár Puskin utca 8  06-26-330-402
Iparkamara Szentendre, Dunakorzó  06-26-317-918
Iparkamara Budapest. Bajcsy Zs. út  06-1-269-5974
APEH Budapest 06-1-412-5400
Egészségügyi Pénztár Szentendre 06-26-302-112
Mûvelôdési Ház 06-26-350-064, 550-013
Általános Iskola  06-26-350-165, 350-158
Könyvtár  06-30-458-7615
Óvoda  06-26-350-185
Öregek Napközi Otthona  06-26-350-162
„Varázskô” Temetkezési Vállalat
Pilisvörösvár  06-26-330-987, 330-205
Gyógyszertár  06-26-350-147
Fogorvos  06-26-350-777
Munkaügyi Központ Budaörs  06-23-441-920
Rendôrség  Budaörs  06-23-420-055
Pilisvörösvár  06-26-330-130
Posta  06-26-350-007
Kôbánya Fehér Kereszt   06-26-350-104 
Vörösvári úti SZTK  06-1-388-9180
Nevelési Tanácsadó  06-1-388-2142, 06-1-243-2609, 
06-1-367-5470
Közjegyzô, Dr. Stagel Judit (Pvörösvár, Fô u. 83)   06-26-332-259
Okmányiroda Pilisvörösvár  06-26-530-680, 530-685
Hatósági ügyintézés, vezetôi engedély, 
IGFB (gépjármû felelôsségbiztosítás) 530-686
Gépjármû-ûgyintézés 530-683 
Vállalkozói igazolvány 530-687
Útlevél 530-681 
Személyi igazolvány 530-682 
Lakcímkártya 530-684 
Gépjármû-ügyintézés  530-688
Takarékszövetkezet 06-26-350-244
Helyi polgári védelmi ügyelet:
Gáspár Tibor  06-20-207-7154
Szabó Gyula  06-20-223-4979
Polgárôrség 0-24  ügyelet: 06-30-621-06-15

A PoLGáRMEstERI HIVAtAL ÜGYFÉLFoGADásI RENDjE
 Hétfô:   13.00 - 16.00
 Szerda:  8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
 Péntek: 8.00 - 12.00
PoLGáRMEstER  minden hét szerdáján 11 - 13 óráig
Wéber Géza alp.  minden hónap elsô hétfôjén 15 - 16 óráig
Lengyel Katalin alp. minden páros hét szerda 10 - 13 óráig
jEGYzô minden második hét szerdáján 10 - 13 óráig
Körzeti megbízott rendôrök fogadóórája minden szerdán 
16-18 között a Polgármesteri Hivatal helyiségében.

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  Üröm14.00 - 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 telefonon 

egyeztetett idôpontban jelenjenek meg a rendelésen.

ÜRöM És PILIsBoRosjENô KözsÉG összEVoNt
HázIoRVosI ÜGYELEtI BEosztásA

Éjszakai ügyelet Nappali ügyelet Hétvégi ügyelet
Este 18 órától Üröm: 350-224 Szombat reggel 8 órától
Reggel 8 óráig Orvosi rendelô Hétfô reggel 8 óráig

 ügyeleti telefonszám: 06-30-992-9257

Gyermekorvosi ügyelet

2009. december 1-tôl megváltozik az  ügyeleti rendszer 
és ezzel párhuzamosan  a nappali rendelkezésre állási 
idô is módosul.  A továbbiakban  Üröm és Pilisborosjenô 
18 éven aluli gyermekeit ügyeleti idôn kívül a két gyer-
mekorvos látja el  a következô beosztás szerint:

HÉTFÔ:             07 - 12 óráig      dr. Kerekes Ildikó                   
  12 - 17 óráig     dr. Gaál Gabriella    
KEDD:               07 - 12 óráig      dr. Gaál Gabriella                    
  12 - 17 óráig     dr. Kerekes Ildikó
SZERDA:            07 - 12 óráig     dr. Kerekes Ildikó                    
  12 - 17 óráig     dr. Gaál Gabriella
CSÜTÖRTÖK:   07 - 12 óráig     dr. Gaál Gabriella                   
  12 - 17 óráig     dr. Kerekes Ildikó    
PÉNTEK:            07 - 12 óráig     dr. Kerekes Ildikó                    
  12 - 17 óráig      dr. Gaál Gabriella         

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

Felnôtt orvosi ügyelet

HÉTFÔ:   07 - 12 óráig   dr. Fehér Eszter
          12 - 17 óráig    dr. Kovács Levente
KEDD:   07 - 12 óráig   dr. Horti Szilvia
            12 - 16 óráig   dr. Gelencsér Tamás
             16 - 17 óráig   dr. Fehér Eszter
SZERDA:  07 - 13 óráig  dr. Gelencsér Tamás
              13 - 17 óráig  dr. Horti Szilvia
CSÜTÖRTÖK:  07 - 10.30 óráig   dr. Horti Szilvia
               10.30 - 17 óráig    dr. Fehér Eszter
PÉNTEK:   07 - 14.30 óráig  dr. Kovács Levente
                14.30 - 17 óráig   dr. Gelencsér Tamás  
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FELNôttRENDELÉs
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Fekvô beteghez házhoz hívás
hétköznaponként reggel 8-9 között.

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

Hétfô: 08.00-12.00 16.00-19.00 12.00-16.00
Kedd: 16.00-20.00 08.00-11.30 12.00-16.00
Szerda: 11.00-14.00 14.00-17.30 07.00-11.00
Csüt.: 14.00-18.00 08.00-10.30 11.00-14.00
Péntek: 07.30-10.30 11.00-13.30 14.00-17.00

December 25



TSMT 3. rész
A József Nádor Általános Iskola immár 

harmadik éve foglalkozik az intézményben 
bevezetett állapotfelmérés széleskörû gyakorlati 
alkalmazásával, a leendô elsô osztályosok 
megismerése érdekében. 

A TSMT-vizsgálatok iskolai eredményeirôl szóló 
októberi cikkemet a következô megállapítással 
fejeztem be: 

A sikeres iskolai beválás érdekében ajánlatos az 
általános érettségi vizsgálati eredmények mellett a 
részterületek eredményeit is megvizsgálni.

Az öt részterület eredményeit vizsgálva arra a 
megállapításra jutottunk, hogy bizonyos részterületeken 
elért eredmények nem minden esetben egyeznek az 
iskolaérettségi táblázat értékeivel. A sikeres iskolai 
beválás érdekében ajánlatos az általános érettségi 
vizsgálati eredmények mellett a részterületek eredményeit 
is megvizsgálni.

A vizsgálatok eredményei részterületekre 
bontva

II. terület: idegrendszer-érettség

Vannak olyan gyermekek is, akiknél az iskola 
kezdô szakaszában nem észlelhetôek az eltérések, 
nehézségek. Lelkesen, nagy erôbedobással kezdik meg 
iskolai tanulmányaikat. A késôbbiek folyamán viszont az 
elfáradás tünetei jelentkeznek, többször betegednek meg 
az átlagnál, melyet a sorozatos tanulási kudarc miatti 
elkedvetlenedés tünetei is követhetik. Fáradékonyságuk 
miatt a tanulási kedvük megcsappan. Terhelhetôségük 
bizonytalan, a szakemberek éretlenségre gyanakodhatnak. 

Az idegrendszer érettségi szintje nem áll egyenes 
arányban minden esetben az intelligencia szintjével. A 
szociálisan hátrányos közegben nevelkedett gyermekek 
nagy többségénél viszont fennáll a veszélye az 
idegrendszeri éretlenség meglétének. 

Az organikus éretlenségre az óvodai évek folyamán 
nem minden esetben derül fény, sôt a széles körben 
alkalmazott iskolaérettségi vizsgálatok folyamán sem 
mindig derül ki egyértelmûen. 

Az idegrendszer érettségét mutató grafikonok 
jelentôs eltéréseket mutatnak az összesített 
iskolaérettségi teszt eredményeihez képest. Az iskolai 

teljesítmények megítélésében viszont nem lehet erre 
tekintettel lenni.

A kiértékelés eredménye:

2007-ben az 56 tanulónak (21 fô) 70% fölötti volt az 
idegrendszeri érettsége (37 %), mindössze 9 fô volt, aki 50-70 
% közötti idegrendszeri érettséget produkált (16 %), és bizony 
22 olyan egyén volt, akinek organikus érettsége nem érte el 
az 50% -ot sem (39 %). Míg az összesített értékelés alapján 
mindössze öt tanulót veszélyeztette az éretlenség ténye, a 
speciálisan az organikus érettség szintjét vizsgálva már jóval 
magasabb (13 fô) a „veszélyeztetettek” száma.

2008-ban az organikus érettség alapján elfogadható 
kategóriába tartozók száma az 51 felmért tanulóból 21 fô 
(42 %), 17 fô 50-70 % közötti teljesítményt ért el (33 %), 13 
fô iskolai kezdése az 50% alatti teljesítménnyel idegrendszeri 
érettségét tekintve rizikósnak jósolható (25 %). 

2009-ben a 30 felmért tanulóból 17 fônek 70% fölötti 
teljesítménye biztató jeleket mutat az iskolai feladatok 
teljesítésében (56 %). Az 50-70 % közötti idegrendszeri 
érettséget 10 fô érte el (34 %), míg a kritikus 50 % alatti 
teljesítmény 3 tanulót veszélyeztet (10%).

Iskola
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Az idegrendszer-érettség részterületen a 
vizsgált tanulók közül a legjobb eredményt 2007-
ben 96%-os,  2008-ban 96%-os, 2009-ben pedig 
94%-os teljesítménnyel érték el. A leggyengébb 
teljesítmény 2007-ben 15%-os, 2008-ban szintén 
15%-os, 2009-ben 31%-os volt. 

II. terület: mozgásvizsgálat:

Érdekes és kissé lehangoló eredményt mutatnak 
a mozgásvizsgálati grafikonok. A mozgásvizsgálat, 
elsôsorban a feladattudat, a szerialitás, a koncentráló-
képesség és egyéb mozgáskoordináció meglétét, 
illetve hiányát vizsgálja. Az adott mozgások pontos 
kivitelezéséhez az iskolakezdéshez szükséges 
megértési, utánzási és emlékezeti képességek megléte 
nélkülözhetetlen. Mindezek hiánya veszélyeztetheti a 
sikeres iskolai beilleszkedést és a késôbbi eredményes 
tanulmányi munkát. 

A 2007-ben felmért leendô 56 elsôs közül 18 fônek volt 
70% fölötti eredménye a mozgásvizsgálat területén (32%), 
12 fô 50-70% között teljesített (22%), viszont 26 gyermek 
mozgásvizsgálaton nyújtott teljesítménye 50 % alatti volt (46%).

A 2008-ban felmért 51 tanuló közül 13 fônek volt 70%  fölötti 
eredménye (25%), 12 fônek 50-70% közötti teljesítménye volt 
(25%), és bizony a felmértek fele, 26 fô 50 % alatti eredményt 
ért el a mozgásvizsgálat során.  

A 2009-es évben a 30 fôbôl 17 fônek lett 70% fölötti 
eredménye (56%), 10 fô 50-70% közötti eredményt ért el 
(34%), és 3 fô teljesített 50% alatti eredményt (10%).

 
A mozgásvizsgálat részterületen a legjobb 

eredményt 2007-ben 94 %-os, 2008-ban szintén 
94 %-os, 2009-ben 100 %-os teljesítménnyel 
érték el. A legalacsonyabb eredményt 2007-
ben 6 %-os,  2008-ban 0 %-os (!), 2009-ben 25 
%-os teljesítménnyel érték el. (A 0 % ebben az 
esetben azt jelentette, hogy nem volt a gyermek 
feladathelyzetbe hozható.)

III. terület: térbeli tájékozódás, lateralitás

Ezen a területen mindhárom évben az elôzô két 
részterülethez hasonlítva nagyon jól teljesítettek a 
gyermekek. A sikeres iskolai beválás alapvetô feltétele 
a testséma, a térbeli tájékozódás életkornak megfelelô 
szintû birtoklása. Ezen a részterületen megfigyelhetô még 
a többcsatornás figyelem, a reakcióidô, és az életkornak 
megfelelô grafomotoros tevékenység kialakultsága, 
gyakorlati alkalmazása.

A 2007-es évben a vizsgált 56 gyermek közül 51 fô teljesített 
70 % fölötti eredményt (91 %!). Mindössze 5 gyermek teljesített 
70 % alatt (9 %), viszont egyikük sem került a veszélyeztetett 
50 % alatti kategóriába. A leggyengébb eredményt elérô 
teljesítménye is elérte a 60 %-ot Érdemes megjegyezni, 
hogy12 fô 100 %-os teljesítményt ért el.
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 2008-ban szintén hasonló eredményeket értek el a 
tanulók, mint az elôzô évben. Az 51 vizsgált gyermek közül 
45 fô érte el a 70 % fölötti eredményt (88 %).  Az 50-70 % 
közötti teljesítményt 5 fô érte el (10 %), és csak egy fô volt, aki 
nem érte el az 50 %-os szintet (2 %) Ebben az évben is voltak 
olyanok, akik 100 %-os teljesítményt értek el, számuk 9 fô volt.

A 2009-es évben a felmért 30 gyermek közül 26 fô telesített 
70 % fölött (87 %), és mindössze 3 fô volt aki 50- 70 % között 
teljesített (10 %), és egy fônek lett 50 % alatti eredménye (3 %).

A térbeli tájékozódás részterületen a 
legmagasabb eredményt a 100 %-os teljesítményt  
2007-ben 12 fô, 2008-ban 9 fô, és 2009-ben 6 fô 
érte el. A legalacsonyabb eredmény 2007-ben 60 
%-os, 2008-ban 48 %-os, 2009-ben 45 %-os volt.

IV. terület: taktilis érzékelés

A taktilis érzékelés részterületén kívánt feladatok 
teljesítése az írás tanulásának eredményességét jósolhatja 
be. A vizsgálat tanulmányozza az iskolaérettséghez 
szükséges vonalak és formák reprodukálásának 
képességét, a rövid idejû taktilis emlékezet, valamint a 
taktilis-motoros-mentális keresztcsatorna-szint meglétét. 
Ezek a képességek nélkülözhetetlenek az írás és olvasás 
könnyed, problémamentes elsajátításához.

A 2007-es évben a taktilis érzékelés részterületen a vizsgált 
56 gyermek közül 36-an értek el 70 % fölötti eredményt (64 
%), 18 fônek 50-70 % közötti eredménye lett (32 %), és csak 
egy fônek lett 50 % alatti eredménye. Egy gyermek 100 %-ot 
teljesített. 

A 2008-as évben a vizsgált 51 fôbôl 34 fô érte el a 70 %-os 
szintet (67 %), 15 fô 50-70 % közötti teljesítményt ért el (29 %), 
és két fônek nem sikerült az 50 %-ot teljesítenie (4 %). Ebben 
az évben 100 %-os teljesítmény nem volt.

 

2009-ben a vizsgált 30 gyerek közül  23 fônek sikerült 70 
% fölötti eredményt teljesítenie  (77 %), 7 fônek pedig 50-70 
% közötti lett az eredménye (23 %), és 50 % alatt senki sem 
teljesített.

A taktilis , grafesztézia részterületen a 
legmagasabb eredmény 2007-ben 100 %-os, 2008-
ban 94 %-os, 2009-ben szintén 94 %-os volt. A 
legalacsonyabb eredmény 2007-ben 47 %-os, 
2008-ban 25 %-os, 2009-ben 56%-os volt.
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V. terület: ritmusvizsgálat:

A ritmusvizsgálat részterületen elvárt teljesítmények 
szintén elengedhetetlenek az iskolába kerülô gyermek 
sikeres kezdéséhez. Vizsgálja az adott személy motoros 
mintamásolási készségét, a szerialitását, a hosszú 
idejû emlékezetét, a beszédmozgás és a kézmozgás 
összehangolásának a képességét. (Elôny a gyermek 
ritmusérzéke, de nem feltétele a feladat jó kivitelezésének!)

A ritmusvizsgálat területén nagyon szélsôséges 
eredmények születtek. Ha összehasonlítjuk a térbeli 
tájékozódás és a taktilis érzékelés részterületén elért 
eredményekkel, akkor megállapítható, hogy a ritmusvizsgálat 
területén jóval gyengébb eredmények születtek.

A ritmusvizsgálat részterületen 2007-ben 70% fölötti 
eredményt 21 fô teljesített (38%), 50-70% közötti teljesítményt 
17 fô nyújtott (30%), és 50 % alatti teljesítménye volt 18 
gyermeknek (34%). 

A 2008-as évben a vizsgált 51 gyermek közül 19 fô 70%  
fölötti teljesítményt ért el (37%), 10 gyermek ért el 50-70% közötti 
eredményt (20%), és bizony 22 volt azon tanulók száma (44%), 
akinek az eredménye  50%-os, vagy alacsonyabb szintû volt.

2009-ben a vizsgált 30 gyermek közül 16 fô ért el 70% 
fölötti eredményt (54%), 50-70 % közötti eredménye 6 fônek 
volt (20%), 50 % alatti teljesítménye 8 gyermeknek volt (26%).

A ritmusvizsgálat részterületen a legkiemel-
kedôbb teljesítmény mind a három évben  90%-os 
volt. A leggyengébb teljesítmény 2007-ben 20%-os, 
2008-ban 10%-os, 2009-ben szintén 10%-os volt.

Következtetések

Az összesített iskolaérettségi eredményeket vizsgálva 
megállapítható, hogy az óvodások nagy többsége az 
iskolaérett kategóriába sorolható. Viszont, ha mélyen 
a részterületek eredményeit elemezzük szembetûnô 
hiányosságokat figyelhetünk meg. A térbeli tájékozódás 
és a taktilis részterületen viszont nagyon szép eredmények 
születtek mind a három évben. Ha csak ezt a két területet 
vennénk figyelembe az iskolaérettség kritériumai között, 
akkor a vizsgált gyermekek nagy többségének egyformán 
nagyon sikeresnek kellene lennie. A gyakorlati életben 
azonban mást kell tapasztalnunk. A vizsgált személyek 
idegrendszeri érettsége, a mozgás- és ritmusvizsgálati 
eredmények nagyon változóak, sok gyermeknél nem éri el 
a megfelelô szintet.  A grafikonokat vizsgálva szembetûnô 
az elért eredmények szórtsága.

Akadnak olyan iskolába kerülô gyermekek, akiknek 
iskolai beválása a szenzomotorikus állapotvizsgálati 
teszttel mérve veszélyeztetett.                

Az általános iskolai tanulmányok megkezdése 
átlagosan a felmért gyermekeink 7 %-ánál nem 
problémamentes. Az akadályok, a nehézségek területei 
egyénenként különbözôek lehetnek.                                                                                     

A vizsgálat kimutatta, hogy a beiratkozó kisiskolások 
idegrendszeri érettsége nagyon eltérô, több gyereknél 
nem éri el a megfelelô szintet. A mozgásvizsgálati 
részterületen is születtek nagyon gyenge eredmények, 
mely a tanulási folyamatok gördülékenységét negatívan 
befolyásolhatja, sôt beilleszkedési problémát is okozhat 
az iskolai tanulmányok megkezdésekor.

Az új környezet, a többnyire magas osztálylétszám, a 
45 perces irányított foglalkozások folyamatos és kitartó 
figyelmet igényelnek. Iskolakezdésnél elengedhetetlen 
a gyors beilleszkedési készség, a kialakult feladattudat 
megléte, valamint a kifejezô (és befogadó) nyelvi készség 
és a gondolkozási folyamatok megfelelô szintje. 

Az iskolaérettséghez szükséges készségek és 
képességek részleges vagy kiterjedt hiányossága esetén 
beszélhetünk kevésbé sikeres iskolai beválásról. 
Többségében tanulási zavarokban, figyelemzavarban, 
beilleszkedési nehézségekben, kialakulatlan feladat-
tudatban, bizonyos esetekben hiperaktivitásban fejezôd-
het ki. 
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Hova írassam 
gyermekemet iskolába?

Kedves óvodás szülôk! 

A józsef Nádor általános Iskola nevelési célkitûzésében 
megfogalmazott tehetséggondozás és felzárkóztatás - mint 
kiemelt nevelési program - keretén belül három éve alkalmazza 
a leendô elsô osztályba iratkozó gyermekek állapot- és 
mozgásvizsgáló teszttel történô felmérését a tanulók 
megismerése, és a felzárkóztatásra szoruló gyermekek kiszûrése 
érdekében. A közoktatási törvény 6. §-a kimondja: „A gyermek, 
ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban 
abban a naptári évben, amelyben a hatodik, legkésôbb amelyben 
a nyolcadik életévét betölti, tankötelessé válik.” A tankötelezettség 
azonban nem minden esetben egyezik meg az iskolaérettséggel. 
A mindennapi gyakorlatban általában a törvényben meghatározott 
életkori szakasz eléréséhez kötik. A mai oktatáspolitikai irányelvek 
alapján a tankötelezettség teljesítésének módjáról, és az iskola 
kiválasztásáról a szülô jogosult dönteni, az iskolaérettség 
megállapítására elsôsorban az óvoda-pedagógus kompetens, 
sajátos esetben a nevelési tanácsadó, vagy az országos 
rehabilitációs központ hivatott véleményt nyilvánítani. Általános 
tapasztalataink alapján a leendô elsô osztályosoknak nagyon 
eltérô az idegrendszer-érettségi szintjük a beiskolázás idején. 
A különbségekbôl adódóan számos megoldásra váró feladat 
bonyolítja, nehezíti az iskolai nevelés-oktatás eredményességét 
és hatékonyságát. A nem azonos szintû idegrendszeri érettséggel, 
különbözô szociális neveltetéssel rendelkezô gyermekek eltérô 
tanulmányi eredményeket teljesítenek, és különbözô magatartási 
normákat képviselnek. 

A normál általános iskolákban évrôl-évre több - az általános 
iskolai feladatok megkezdéséhez szükséges készségekkel 
és képességekkel nem rendelkezô - éretlen, magatartási 
és beilleszkedési problémával küzdô gyermek kezdi meg 
iskolai tanulmányait. A tendencia országos, a tények adottak, 
és a központi intézkedések nem képesek teljes mértékben 
orvosolni a problémát. Véleményem szerint a megoldást helyi 
szinten ajánlatos elkezdeni, saját meglévô lehetôségeink 
kihasználásával, illetve további megoldási módok kiépítésére 
támaszkodva. Ennek felismerése után született meg a döntésünk 
egy átfogó, több rétegû vizsgálat alkalmazásának bevezetésérôl, 
amelynek segítségével elegendô információhoz juthatunk a 
beiratkozók iskolai beválásáról, prognosztizálhatjuk tanulmányi 
elômenetelük alakulását, szükség esetén a felzárkóztatásra 
szorulók szisztematikusan kidolgozott fejlesztésérôl 
gondoskodunk. A teszt alkalmazható a beiskolázandó 
gyermekek iskolaérettségének megállapítására is, és lehetôséget 
ad további korrektív pedagógiai módszerek alkalmazására is. 
Az iskolánkban lebonyolított három év felmérései alapján arra 
a következtetésre jutottunk, hogy a beiskolázandó gyermekeink 
közel fele nem az elvárásoknak megfelelô feladattudattal, változó 
figyelemkoncentrációval, és egyre gyengébb mozgáskultúrával 
rendelkezik. Az utóbbi évek folyamán több nevelônk is 
megfogalmazta azon észrevételét, miszerint az elsô osztályba 
kerülô gyermekek feladattudata az ún. „liberális neveltetés” 
következményeként évrôl-évre alacsonyabb szintet mutat. 
A gyermekek kitartó munkabírása rövid idôre korlátozódik, 

gyakran kilépnek a feladathelyzetbôl, kevesüknél tudatosul és 
párosul az iskolai tevékenység kötelezettségvállalással, és a 
jól elvégzett munka örömteli érzésével. Ennek következtében 
az elsô osztályba kerülés után arányában meghosszabbodik a 
rend és az általános munkafegyelem kialakításához szükséges 
idôtartam. A gyermekek óvodai és szülôi környezetben történô 
nevelése terén tapasztalható nagyfokú liberalizáltság miatt az 
iskolai oktatás és nevelés korábban megszokott egyenletesen 
növekvô hatékonysága lefékezôdött, a beszoktatási idô az 
évek során mindinkább kitolódik. Ezen negatív folyamatok 
megállításában, a tapasztalt tendenciák visszafordításában 
megítélésem szerint fontos szerepet tölthet be a TSMT-terápia 
alkalmazása az általános iskola alsó tagozatában. 

A tsMt-terápia alkalmas lehet:

1. Iskolai beválásban veszélyeztetett tanulók idegrendszeri 
éretlenségének fejlesztésére;

2.  A hátrányos szociális helyzetben élô gyermekek iskolai 
beszoktatására;

3.  A kialakulatlan feladattudat életkornak megfelelô 
felfejlesztésére; 

4.  A hiperaktivitás fokozatos enyhítésére, vagy 
megszüntetésére;

5.  A tanulási akadályozottság mélyülésének 
megakadályozására, esetleges megszüntetésére;

6.  Korrektív pedagógiai módszerek alkalmazására a 
testnevelés óra keretein belül;

7.  A motorikus tevékenység gyakoroltatása által az agy 
kérgi és kéreg alatti központjaiban meglévô diszfunkciók, 
elmaradások korrigálására;

8.   A rend és a kitartó munka, a fegyelem megszilárdítására;
9.  A jó képességû tanulók okosítására, ezáltal a tehetségek 

gondozására;
10.  A páros és csoportmunka alkalmazására, a megfelelô 

szocializációs készségek fejlesztésére.

Az elsô osztályba iratkozó gyermekek sikeres beilleszkedését 
megfelelô korrekciós és fejlesztô módszerek alkalmazásával 
igyekszünk segíteni. Tevékenységünk elsôsorban az 
utógondozásra, a már meglévô képességek és készségek 
javítására csiszolására fektet nagy hangsúlyt. Az iskolába lépés 
elôtti felmérések, és szükség esetén az azt követô terápia 
alkalmazását valójában már az óvodai neveltetés ideje 
alatt preventív célzattal érdemes elkezdeni. Hosszú távú 
célként a két intézménytípus nevelési programjának egymásra 
épülése hozna gyors és észrevehetô eredményeket. Az óvoda 
és az általános iskola szoros együttmûködésével a közös 
célok érdekében kialakított koherens iskolaelôkészítô-fejlesztô 
rendszer kiépítése lenne az a kitörési pont, amely még inkább 
elôsegítené a hatékony oktató-nevelô munka megvalósítását az 
általános iskolában.

Az intézményünkben dolgozó, a korszerû állapotfelméréshez 
szükséges speciális szakmai tudással, többéves tapasztalattal, 
türelemmel és felkészültséggel rendelkezô kollégák szeretettel 
várják az Ürömön lakó leendô elsô osztályosokat és szüleiket 
a gyermekszeretô és családias hangulatú iskolánkba a 2010-es 
tanévben is!

 Érdeklôdjenek, látogassanak el nyílt programjainkra, 
kapcsolódjanak be életünkbe! 

     Tóthné Török Mária
iskolaigazgató
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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
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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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1139 Budapest Fáy u. 12/c
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06/20/495-1170
Szolgáltatásaink:

- Ingyenes cégalapítás - ha nálunk 
könyveltet!

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

(adóproblémák kezelése)

INGATLANIRODA
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Pilis Motor Bt.
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Megnyílt a BIOPATIKA!
Üröm, Fő u. 54. (a templom mellett)

Gyógynövények, 
kozmetikumok, 

gyógyteák, biolevek, 
fogasztó kezelések és 

frissítő masszázs.

06/30/2815-789

Gyorsszervíz Olajcsere

1138 Bp. Népfürdô u. 19/cCOBRA CONTO KFT.
1138 Budapest Népfürdô u. 19/c

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

szolgáltatásaink:
Ingyenes cégalapítás, ha nálunk könyveltet!

Munkaügy- bér-, TB-ügyintézés,
könyvelés (visszamenôleg is!)

APEH, TB elôtti képviselet
(adóproblémák kezelése)
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Aktuális információk 
és hirdetési lehetôségek:

www.urom.hu

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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Stephenie Meyer: 
Eclipse – Napfogyatkozás

Miközben Seattle-t rejtélyes gyilkosság tartja rettegés-
ben, és egy gonosz vámpír még mindig nem adta föl, hogy 
bosszút álljon rajta, Bellát továbbra is minden oldalról ve-
szély környékezi. És mintha ez nem lenne elég, kénytelen 
választani Edward iránt érzett szerelme és Jacobbal való 
barátsága között – és közben tudja, ennek a döntésnek az 
lehet a következménye, hogy újra lángra lobban az ôsi ellen-
ségeskedés a vámpírok és a vérfarkasok között.

Azok az olvasók, akiket rabul ejtett az Alkonyat és az Új-
hold, ugyanilyen mohón falják majd a magával ragadó vám-
pír-történet harmadik kötetét.

Bartos Erika: Bogyó és Babóca 
ünnepel

A sorozat tízedik kötetében Sün Soma is tíz éves lett. A süni 
születésnapját és a Százlábú látogatását is meg kell ünnepelni! 
A Bogyó és Babóca könyvek a 2-5 éves gyerekek kedvencei.

Berg Judit: Rumini és a négy jogar
Rumini ezúttal nyugatra utazik, ahol az Arany-tenger szi-

getvilágát négy nemzet lakja: a hódok, kígyók, teknôsök és 
fénylények. Eddig békében éltek egymás mellett, de az egyik 
nép királya aljas csellel le akarja igázni korábbi szövetsége-
seit. Ruminiék a viszály kellôs közepébe csöppennek. Ha-
marosan kiderül: egyetlen reményük van csak a hazajutásra: 
ha a hódítók ellen fordulva segítenek békét hozni a Hódszö-
vetség négy népének.

Mindhárom Rumini kötet izgalmas olvasmány a 6-12 
éves gyerekek számára.

Geronimo Stilton: Ezer mozzarella, 
nyertem a pocoklottón!

Hogy kicsoda Geronimo Stilton? Rágcsáliában, Egérszi-
geten született. Húsz éve Rágcsália legolvasottabb napilapjá-
nak, a Rágcsáló Híreknek fôszerkesztôje, szabadidejében antik 
sajthéjdarabkákat gyûjt, golfozik, és mulatságos történeteket 
mesél kedvenc unokaöccsének, Benjaminnak …

A sorozat rajongói e köteten kívül még 17 másikat is ta-
lálhatnak a könyvtárban, ha azok éppen benn vannak, mert 
ezek a 7-10 évesek kedvencei.

Rotraut Susanne Berner: 
Éjszakai böngészô

Éjszaka borult Nekeresdfalvára. Békésen alszik a város. 
Vagy mégsem? Vannak, akik nagyon is ébren vannak! A könyv-
tárban izgalmas éjszakai olvasás zajlik, a rendôrök egy betörôt 
üldöznek a városon át, mások pedig a tûzijátékra igyekeznek 
a parkba. Denevérek, kóborló cicák és holdfényben andalgó 
szerelmesek népesítik be Nekeresdfalva csendes, alvó utcáit. 
A képes böngészôt 2 éves kortól nagy érdeklôdéssel forgatják 
a gyerekek. A sorozat korábban megjelent kötetei az évszak-
okról is nagyon keresettek. Ezeket megvenni is érdemes, mert 
elég strapabíróak, és rengeteg a látnivaló bennük.

Nyitva tartás:

Hétfô: 13.30 - 19.30
Kedd:  08.30 - 12.30
Szerda:  13.30 - 19.30
Csütörtök: 08.30 - 12.30
Péntek:  08.30 - 12.30

Tel: 30-458-7615
E-mail: konyvtarurom@freemail.hu
Üröm, Dózsa Gy. u. 18. 
Tel.:350-199

KÖNYVAJÁNLÓ 
Az ÜRÖMI KÖNYVTÁR 
ÚJ KÖNYVEIBôL

A könyvtárban helytörténeti gyûjte-
mény is van. Ebben az érdeklôdôk 
községünk történetével, életével kap-
csolatos könyveket, újságokat, újság-
cikkeket, képeket találhatnak. A helyi 
önkormányzat testületi jegyzôkönyvei 
is elolvashatók a könyvtárban.

Minden érdeklôdôt    
szeretettel várok!

Szekeresné Juhász Éva
könyvtáros



Ezúton értesítjük Önöket hogy az
 

ÜRÖMI KÖzÖSSÉGI HÁz 
és KÖNYVTÁR, valamint az Internet-szolgáltatás

2009. december 21-tôl 
2010. január 3-ig zárva tart.

NYITÁS:
2010. január 4-én, hétfôn, 

a megszokott nyitva tartási renddel!

Békés, meghitt ünnepeket kívánunk!
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A KÖzÖSSÉGI HÁz
ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK

Kossuth Lajos Közösségi Ház és Könyvtár
2096 Üröm, Iskola u. 4.

Tel./fax: 06/26/350-064, 550-013  
www.urommuvhaz.t-online.hu

Legkisebbeknek:

CSIRI- BIRI TORNA - IDôPONT VÁLTOZÁS !
A játékos mozgásfejlesztô foglalkozás szeptembertôl 
szerdai napokon 9-10 órakor lesz.
Kezdés: szeptember 2.

KÉK MADÁR MESEKLUB 
Változatlan idôpontban, hétfônként 10.30-11.30-ig 
Kezdés: szeptember 7.

ÚJ PROGRAM - RINGATÓ
Vedd ölbe, ringasd, énekelj !

A foglalkozásokon az óvodát megelôzô korosztály 
zenei nevelésére kapnak mintát a szülôk, a kodályi elvek 
alapján.

Szeretettel várunk a Ringatóra már néhány hónapos 
gyerekeket is, minden olyan anyukát, apukát, nagyszülôt, 
aki szívesen énekel, játszik együtt a kicsinyekkel, ol-
dott. Szeretetteli légkörben. Aki maga is úgy érzi, hogy 
a mûvészet eszközeivel neveljünk, aki szívesen énekel, 
bôvíti dalkincsét, vagy éppen önmaga bátortalan az ének-
lésben és segítségre, vagy az énekléssel kapcsolatban 
kialakult gátlásainak feldálsára vágyik egy közösségben. 
Részletes információ: www.ringato.hu
Érdeklôdés és jelentkezés: Márczi Anna  06-70 28 25 094
 

Óvodás és iskolás korúaknak:

HIP-HOP
Változatlan idôpontban hétfôn és pénteken 16.00-18.00 
óráig 
Kezdés: szeptember 4.

AEROKAI-DO 
Az aerobic és a karate ötvözésébôl létrehozott mozgás-
forma lányoknak, fiúknak egyaránt
Változatlan idôpontban hétfôn és szerdán 15.00-16.00 óráig
Kezdés: szeptember 7.

SHAOLIN KUNG FU 
Változatlan idôpontban hétfôn és szerdán 18.00-19.30 óráig
Kezdés: szeptember 7.

Minden korosztálynak:

CALLANETICS TORNA
Változatlan idôpontban hétfôn és pénteken 9.00-10.00 óráig
Kezdés: szeptember 7.

HASTÁNC-EMEL TRIBAL
KEzDô tANFoLYAM INDuL ! 

Tested karbantartásához nélkülözhetetlen a mozgás! 
Soha nem késô elkezdeni, nem számít a kor és a testlakat, 
csak a szándék fontos!

Szereted a különleges zenei ritmusokat és a harmoni-
kus szép mozdulatok? 

Próbáld ki egy jókedvû összetartó csapatban!
Kezdés szeptember 7.     19.30-21.00 óráig
Érdeklôdni Királyi Emminél lehet ( 06/20-416-1154)
Haladóknak a szokásos idôpontban: pénteken 18.00-
20.30 óráig

ÚJ FOGLALKOZÁS ! - NôI TORNA
Tamási Marcsival
Kedden és csütörtökön 9.00-10.00 óráig
Kezdés: szeptember 8. 

BREAK
Szerdán 19.30-21.00 óráig
Pénteken 20.30 órától
Új jelentkezôknek a kezdés: szeptember 4. 

A balett és a néptánc órák kezdési idôpontjáról a 
mûvészeti iskola és a néptáncmûhely foglalkozás vezetôi 
adnak tájékoztatást.

Mindenkit szeretettel várunk!  
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FILMKLUB- 
undergrund kisfilmek
betekintés a filmmûvészetbe

2010. február 14. 
vasárnap 18 óra
                       

Közösségi 
Ház

Új sorozatot indít útjára Közösségi Ház, az Ifjú-

sági Klub egyik alapító tagja, Molnár Gergely vezeté-

sével. A Klub célja megismertetni az érdeklôdôket a 

filmmûvészet kisfilmes remekeivel. Olyan filmekkel, 

amelyek nem a kommersz mozi világát képviselik. Elsô 

alkalommal egy német avantgardistával ismerkedhet-

nek meg az érdeklôdôk.

Az animáció mestere: 
oscar Fischinger korai mûvei

                         A belépés díjtalan.

VÉRADÁS
A Magyar Vöröskereszt ürömi 
alapszervezete 2010. január 14-
én 9-13 óráig várja véradásra 
az ürömi lakosokat a Közösségi 
Házba.

Kérjük jöjjenek minél többen! Segítsenek, hogy segíthes-
sünk !

Ünnepi asztalok dísze 
lehet a Mikulásvirág

A hagyományos piros 
mellett rózsaszín, sárga, fe-
hér, sôt kétszínû fellevelû 
fajtái vannak.

Virágzás elôtt és alatt 
(októbertôl februárig) bôsé-
gesen öntözzük, utána kissé 
mérsékeljük a vízadagokat. 
Virágzás után, amikor a vi-
rágok lehullanak, vágjuk erôsen vissza és állítsuk meleg 
helyre. Május közepe után ültessük át. Ezután valamivel 
több vizet és tápanyagot kaphat. Az új hajtásokat kissé 
kurtítsuk vissza, így a növény szépen elbokrosodik.
                                                                                                        (szerk.)



Emlékezés...
 

Már tizedik alkalommal, Fáklyás Körmenettel 
emlékeztünk meg, Szent István államalapító 
királyunkról. 

A Himnusz és emlékbeszéd, valamint a Pilisborosjenôi 
Kevélyhegyi Dalkör elôadása után a Hegyalja vendéglô 
elôtti térrôl indult - a több száz fôs  tömeg, égô fáklyával 
a kézben - a Római Katolikus templom elé. Bakos Zsolt 
plébános rövid beszéd után megáldotta a nemzeti 
szalaggal átkötött új kenyeret és bort, amelyet Frindt 
Laura és Szirmai Adrienn vitt a körmenet elején.

Végül a „Boldog Asszony Anyánk” ôsi Magyar Himnusz 
eléneklése után a Hegyalja vendéglônél Boros Melinda 
mondott köszönetet mindazoknak, akik eljöttek és 
lehetôvé tették, hogy ismét méltósággal ünnepelhettünk. 
A Szózat eléneklése után a szervezôk a megáldott új 
kenyérrel és borral kínálták a résztvevôket és elkezdôdött 
a szokásos utcabál. 

A zenét Kaiser Zoltán szolgáltatta. 

Kelt: Üröm, 2009. augusztus 
Ürömi Teleház

Fotókat az Ürömi TH. készítette 

További info: www.uromitelehaz.hu

Ürömi Tükör
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Kedves Szülôk!
Az Ürömi Óvodások Alapítványa, tájékoztatja a Tisztelt Szülôket, hogy a 2006-ban felajánlott 599 367 Ft., 
valamint a 2007-ben felajánlott 795 030 Ft., az adók 1%-ból befolyt az alapítvány számlájára, amit ezúton 
szeretnék megköszönni a Kedves Szülôknek!

Ennek felhasználása a következôképpen alakult:

óvodai társas és építôjátékokra:  185 690.-
Német nyelvû verses, mondókás könyvek:  44 800.-
udvari játékok:  1 151 140.-
            - mászófal
            - vizes-homokos szállító állomás
            - piknikasztal
            - terepasztal, homokkal, vízzel
            - óriási házikó
            - vizes-homokos rally terepasztal

Ezek a játékok tavasszal kerülnek elhelyezésre az udvaron. Illetve további 1 3000 000 Ft.-ot tartalékolunk az 
udvar további felújítására.

Köszönjük, hogy adójuk 1%-át az alapítvány részére ajánlották fel!
           Ivanov Ildikó

Mikulás nap az 
Óvodában



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

Kalodás tûzifa 
kapható!

óvoDa
Ürömi Tükör

Szent Márton napja
2009. november 11. 

Szent Márton napjáról a magyar és a német 
néphagyományban is megemlékeztek régen 
és ma is. Hajdan e naptól kezdôdött az adventi 
várakozás, mely 6 hétig tartott, mígnem II. József 
nagyon megtépázta a liturgiát, igen sokat tett a 
népi vallásosság ellen, s a magyarság hitvilágában 
megcsonkította az ünnepi rendet. ô tehet arról is, 
hogy az advent nem Szent Mártonnal kezdôdik.

A katonából tours-i püspökké lett Szent Márton életét 
sokan ismerjük, s újabb és újabb ovis csemetéinket 
ismertetjük meg e jeles személyiséggel. Élete jelentôs 
„állomásáról” az iskolások adtak nekünk kedves ízelítôt, 
egy kis színdarab bemutatásával. Óvodánkban pedig lázas 
készülôdés közepette folyt a megemlékezés. „Márton-
ludat” sütöttünk tésztából a gyerekekkel. Tetszett is nekik 
a sürgés-forgás. A családi készülôdés, a közös alkotás, 
élményszerzés fontosságát kihangsúlyozván lámpás 
készítést szerveztünk egyik délután a szülôkkel.

Miután TEST (a süteménnyel), LÉLEK (Szent Márton 
életének példájával) SZELLEM (a színdarabbal és 
mesékkel) egysége kielégíttetett, elérkezett a lámpás 
felvonulás napja. Bár az égiek kegyeiket másnak 
osztották, minket esôvel ajándékoztak meg, sokak kedvét 
nem szegték.

Néhány dal erejéig kitartottak a családok az óvónôkkel 
együtt az óvoda melletti kis köz rövid távjára szorulva is. A 
hidegben jólesett a zsíros kenyér, és a meleg tea, amelyrôl 
az óvodai dolgozók gondoskodtak.

Az idôjárás ugyan korlátozta programunk tervezett 
teljes megvalósulását, de a visszahozhatatlan közös 
percek, pillanatok zamata építi, s színesíti mindannyiunk 
lelkét, amelybôl kicsik, nagyok egyaránt táplálkoznak.

Az ünnepek és hagyományok megtartása, ápolása 
fontos mindenki számára, mert ez ad identitást, ha kell 
hazafias érzelmet lelkünkbe. S, ha lelkünk rendezett, 
a külvilágot, és az eseményeket is jobban értelmezni 
tudjuk. Rájövünk, hogy karácsony felé közeledvén nem a 
bevásárlóközpontok tömött polcain ránk kacsintó plazma 
tv-k az értékesek, hanem a huncut gyermeki szempárok, 
amelyben megláthatjuk azt az örömöt, hogy:

 
- Anyu, Apu olyan jó így együtt!

Pálvölgyiné K. Henrietta





Nem beszéljük rá, hogy vegyen autót, nem akarjuk, hogy a karácsonyi 
kiadások mellett szerviz költségekkel terhelje pénztárcáját!

Szeretnénk, ha gondtalan lenne a Karácsony és az új év!
Ránk mindig számíthat!

A SAKURA CSOPORT 10% SZERVIZ KEDVEZMÉNNYEL 
AJÁNDÉKOZZA MEG ÖNT, AMELYET IGÉNYBE VEHET 

KERESKEDÉSEINKBEN:
Toyota Sakura: 1033 Budapest, Szőlőkert u. 1.    Tel: +36 1 250 8900   e-mail: info@sakura.hu     web:  www.sakura.hu
Citroën Wendom Buda: 1037 Budapest, Bécsi út 178.    Tel: +36 1 439 111   e-mail: info@citroenwendom.hu    web: www.wendom.hu
Citroën Wendom Pest:  1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 22.    Tel: +36 1 216 71 00
Lexus Pest:  1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54.    Tel: +36 1 454 2000;    e-mail: info@lexuspest.hu;     web: www.lexuspest.hu

KELLEMES KARÁCSONYT, 
BOLDOGABB ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

ÖRÖM  ÜRÖMÖN
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