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INTÉZMÉNYI HIREK
Az Idősek Klubjában mindig megünnepeljük a születésés névnapot ünneplő klubtársainkat, ami a közösséghez
tartozást erősíti bennük.
Novemberben az Erzsébet és Katalin névnapra bált
rendeztünk és erre vendégeket is hívtunk Pilisvörösvárról.
Résztvettek a bálon a Hagyományőrző Egyesület és a
Nosztalgia Klub tagjai is, akikkel közösen készülődtünk
a vendéglátásra. Bozsó Kálmánné Irénke néni névnapi
köszöntőkkel, mi pedig virággal ajándékoztuk az
ünnepelteket. Énekkel, versekkel, zenével, tánccal és házias
finom süteményekkel tettük gazdagabbá a résztvevők
számára ezt a napot.
A Platán Idősek Otthonából Sásdi Ernő bácsinak ezúton
is köszönöm, hogy verseivel megajándékozott bennünket.
December 6-án hozzánk is ellátogatott a télapó,
ajándékkal lepte meg az időseket. Az idősek nagyon örültek
a meglepetésnek, felidézték gyermekkori élményeiket az
ünnep kapcsán.
Továbbra is megtartjuk a hagyományokat,i gyekszünk
szebbé és meghitté varázsolni az itt eltöltött időt.
Minden olvasónak békés áldott karácsonyi ünnepeket,
jó egészséget és boldog új évet kívánunk!
Idősek Klubja tagjai és dolgozói.
Szemerei Mihályné
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Értesítés az intézmény téli
nyitva tartásáról
Az Idősek Klubja 2007. december 20-tól
2008. január 2-áig zárva tart.
Nyitás: 2008. január 3-án
A házi segítségnyújtó szolgálat folyamatosan működik
a két ünnep között is, de ebben az időpontban ellátást
a Polgármesteri Hivatal/Igazgatási Osztályától lehet
igényelni.

November-December
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Művelődési ház

A hétköznapról és
az ünnepről
„Nézz utána, hogy minden napból, a legközönségesebb,
sivár hétköznapból is ünnepet csinálj, ha pillanatokra is!
Egy jóindulatú szóval. Méltányos cselekedettel. Udvarias
mozdulattal. Nem kell sok az emberi ünnephez. Minden
napba belecsempészhetsz valamilyen varázsos elemet,
megajándékozhatod magad egy könyv igazságának negyedórás
élményével, valamilyen homályos fogalom megismerésének
kielégülésével, környezeted vigasztalásával vagy felderítésével.
Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, ha megtöltöd
a hétköznapok néhány percét a rendkívülivel, az emberivel, a
jóindulatúval és az udvariassal; tehát az ünneppel „
( Márai S.)
Fáradtak vagyunk? A hétköznapokon lerogyunk a
munka után, végezzük az otthoni dolgainkat minden nap,
ugyanúgy? A gyerekeink cseperedésén vesszük észre, hogy
elszalad mellettünk az élet ?
- Nem fér bele a rohanásba, hogy lazítsunk- mondják.
Pénzt kell keresni, két kézzel fogni a szerszámot vagy az
íróasztalt, mert ott állnak sorban, akik a helyünkre lépnek,
ha nem teljesítjük a maximumot, a gyerekekre is kell időt
szánni, aztán ott a főzés, a mosás, a vasalás, a kertásás…
(szabadon behelyettesíthető).
Megkérdezték már maguktól, hogy jó, jó, de ebben a
történetben hol vagyok ÉN ?
Mi az, ami nekem jó? Mi az, ami engem kikapcsol, ami
feltölt? A TV, ahol két oldalról folyik a vér vagy hamis életekkel
azonosulva csünghetünk a nyolszáznemtudomhanyadik
rész izzadva kiagyalt történetein?
Persze néha ez is kell.
Van más lehetőség is. A napokba csempészett „
varázsos elem „.
Ez is szabadon választott.
Az olvasáson, a virágültetésen, egy jó családi, vagy
baráti beszélgetésen, a kiránduláson, a színházon, mozin,
kellemes vacsorán át egészen az igények és a lehetőségek
határáig.
Maradjunk szűk környezetünkben és nézzük a
lehetőségeket.
Üröm és környéke csodálatos természeti környezetben
fekszik. Bebarangolták már?
Üröm központjában van egy Közösségi Ház. Ismerik?

Igen, igen. Ma már nem divat barangolni és a számtalan
szebbnél, szebb helyen kínált szórakozási és kulturális
lehetőség mellett, valljuk be, nem divat művelődési házba
járni.
Szerencsére sokan vannak, akik fütyülnek a divatra.
Ők megtalálják környezetükben is a „ varázslatos
elemet”.
Mi, a Közösségi Ház dolgozói ezen fáradozunk. Ünnepet
csinálni a sivár hétköznapokból.
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Viszockij-est Hobóval merész vállalkozásnak tünt, hiszen
nem könnyen emészthető. Gondolkodtató, megrázó, a
székhez szögező. Sok embert érdekelt. Nagyon jó volt.
Igazi varázslat.

A varázslatos Ázsia
Címében hordozta a tartalmát. Jó dolog elkalandozni
messzi tájakra, legalább képzeletben és látványban. Jó volt
hallgatni egy törékeny fiatal lányt, aki etnográfusként élt
Indiában (is) és megosztotta velünk számtalan élményét,
miközben szebbnél szebb viseleteket mutattak be bájos
segítői. Az indiai táncokat bemutató táncosnő csak még
inkább segítette, hogy érzékeljük az indiai népben rejlő
kecsességet, finomságot .
A shaolin kung fu, majd a taiko dobosok képviselték az
erőt, a fegyelmet.
Mennyi hatás érhet két óra alatt!

Svejk
Imádjuk. Esetlen, fura, habókos kis ember, aki
történeteket mesél. Tanulságosakat, vicceseket. Alig
vesszük észre, hogy magunkat nevetjük ki. A Nyári Színház
egyébként is hangulatos közegében találkozhatott egy
zseniális író: Jaroslav Hasek, egy nagyszerű színész: Mikó
István és a közönség.

Az indiánok
2007-ben a legemlékezetesebb
ünnepnapjaink voltak:

Hobo
Hatalmas ember, hatalmas kisugárzás, óriási átélés, nagy
nagy tisztelet az iránt a szintén hatalmas kisugárzású ember
iránt, akit megidézett. Adjatok a kutyáknak húst című

Nyári tábor az indiánokkal. Első évben még kicsit
furcsán nézték az ürömiek az ágyékkötős fiúkat, de már
harmadik éve itt vannak. Megszoktuk és szeretjük őket.
Két harcos, két csupa szív indián lány és a gyerekek.
Ilyenkor belegondolunk, de jó volna néha, kicsit
gyerekként beállni közéjük.

A hattyúk tava
Vasárnapi meseszínház, igazából családi vasárnap, közös
élmény. A gyerekeknek az előadás látványa, a szülőknek
a kipirult kis arcocskák látványa. Nem gondolnák, de
legnehezebb a gyerek közönség számára kiválasztani egy
előadást. Legyen érdekes, látványos, hiteles. A Nektár
Színház előadásai ötvözik ezt. A tavalyi Diótörő előadásuk
után nem volt kétség, hogy a Hattyúk tavát látni kell
mindenkinek.

Csernus dr.
Bevállaltuk. Az előadás címével, a dr. sokakat irritáló
személyiségével együtt. Volt egy elképzelésünk, amit a doki
simán átlépett. Persze bosszantó volt, de igazából nem
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ő, hanem azok a dolgok, amire rányitotta a szemünket.
Szembesültünk önmagunkkal. Ez azért megrázó élmény. A
teremben vibrált a levegő, zavarban voltunk, pedig Csernus
doktor nagyon laza és kedves (!) volt. Mosolyogva szedte
ízekre Totót és azt az önként vállalkozó párt, akik nagyon
kínos kérdésekkel birkóztak meg. Sokan feltételezték, de
nem volt megrendezve semmi! Minden spontán alakult !

Barabás Tamás és barátai és Rák
Béla gitárművész
ad hoc „örömkoncertje” a latin esten szintén spontán
alakult. A fellépés előtt a zenészek elbeszélgettek, aztán
úgy döntöttek, hogy a klasszikus gitár jó lesz a dzsesszes
hangzáshoz. Jó lett. Minden próba nélkül, csak úgy mindenki
örömére. Higgyék el ezek azok a percek, amiket sokáig
kell őrizgetni magunkban és a szürke, sivár, nagyon utálom
napokon elővenni.

Itt nincsenek hétköznapok. A hét minden napján a
Közösségi Házban működő csoportok töltik meg nagyon
sok örömmel az életet. Tanítanak táncokat, sportokat, de
ezzel együtt fegyelmet, önfegyelmet, egymásra figyelést
és azt, hogy megtaláljuk valamilyen tevékenységben az
önfeledt kikapcsolódás élményét.
Sok ember részesült a napi kis varázslatban. Ebben
az évben több mint kétezren vettek részt a különböző
programokon.
Remélem a közelgő ünnepek eltelte után minél
többen megtalálják az életükben a napi kis örömöket,
varázslatokat”. Ehhez kívánok a Közösségi Ház és Könyvtár
minden munkatársa nevében egészséget, békés nyugalmat
és sok szeretetteljes ünnepnapot!

Sorolhatnám még a programokat és mindazokat a
napokat, amikor másokkal együtt vittük véghez azt, amivel
gazdagabbá tehettük azokat, akik megtiszteltek minket
érdeklődésükkel.

November-December

Rábóczki Zsuzsa
u.i: Üröm lakossága 5000 fő fölött van.
Mindenki TV-t néz ?
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Tisztelt Szülők,
Kedves Ürömiek!
Az év utolsó hónapjában az adventi időszak lázában
mindig történik valami. Mint a nagyvilágban, nálunk is
sűrűsödnek a programok, igyekszünk még ebben az évben
mindent elvégezni, hogy megelégedettséggel kezdhessünk
neki a következő naptári év feladatainak.
De minden újrakezdés előtt érdemes visszatekinteni,
mit sikerült elérnünk, milyen új dologgal gazdagodtunk.
közös futóversenyek, a papírgyűjtés, osztálybulik, moziés színházlátogatások, kirándulások mind-mind megfelelő
alkalom arra, hogy tanulóink összekovácsolódjanak és az
együtt töltött percek észrevétlenségében felejthetetlen
élményeket szerezzenek egymásnak. Az őszi szünet
felé közeledvén a 4.a osztály színvonalas műsorával
méltóképpen emlékeztünk meg az októberi forradalomról,
melyet a Művelődési Házban adtak elő.
A novemberi szürkeség miatt kevesebbet tartózkodunk
a természetben, elkezdődik a befelé fordulás időszaka,
így inkább az intenzív tanulást részesítjük előnyben.
Megkezdődtek a dolgozatírások, a számonkérések, a
nyolcadikosok továbbtanulási lázban égnek, szóval teljesen
olyanok vagyunk, mint amilyennek egy iskolának lenni
kell. Sikerek és kudarcok váltogatják egymást (mindkettő
Szeptemberben - mint újdonsült ÖKO iskola - erővel
teli lelkesedéssel vágtunk neki a tanévnek. A szülők kitartó
szorgalmának köszönhetően udvarunk egyre szebbé
és otthonosabbá kezd válni. Sportpályánkra játékokat
festettünk, virágaink nőnek és szépülnek. Mindhárom első
osztály nevelői már augusztusban több hetet az intézmény
falai között töltöttek. Fáradságot nem kímélve díszítettek,
festettek, rajzoltak, fúrtak, faragtak, hogy elsős csemetéink
mindent szépet és jót megkapjanak, amit már az óvodában
megszoktak. Az eredmény nem maradt el. Tanuló palántáink
nagy örömmel és érdeklődéssel kezdték el az iskolát,
gyorsan és zökkenőmentesen be is illeszkedtek. Ma már
úgy közlekednek az épületben, mintha évek óta köztünk
lennének. Színességükkel, vidámságukkal új erőt adnak
tanítóiknak, iskolás társaiknak. A szorgalmas, de fárasztó
tanulás mellett igyekszünk a mindennapokat vidámmá és
izgalmassá tenni. DÖK programjaink számos alkalommal
nyújtanak diákjaink számára felejthetetlen perceket. A
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elengedhetetlen a növekedéshez), így válnak majd
tanulóink kisgyermekből ifjúvá, majd lassan, fokozatosan,
észrevétlenül felnőtté.
A novemberi hideg napokban sikerült az
Önkormányzatnak az iskola udvarát széppé varázsolni. Az
óvoda felőli részen átépítették a támfalat, s így a hófehér
falak látványa kellemes benyomást nyújt mindannyiunk
számára. Köszönjük a segítséget!
Decemberben más a helyzet. Még tanulunk egy kicsit,
még gyarapítjuk ismereteinket, de már szívünkben ott ég
a vágy, hogy elkezdődjék a téli szünet, a megérdemelt
pihenés. A karácsony, a szilveszter előszele érződik az
iskolában is. Várunk és készülődünk: ajándékokat gyártunk,
feldíszítjük osztályainkat, műsorral kedveskedünk a

hozzánk ellátogatóknak, gyertyát gyújtunk, ahogy azt
egy „nagy családban” szokás. Nem csak a tankönyvből
tanulunk, mást is tanulunk: odafigyelni a társainkra,
kedveskedni, mosolyogni, jót cselekedni, örömet okozni,
boldoggá tenni. Természetesen nem mindenkinek sikerül
egyformán. Mégis próbálkozunk, s ha tanítványaink majd
nagyok lesznek, akkor ők is példát mutathatnak saját
gyermekeiknek mindabból, amit tanultak az iskolában, amit
évszázadok óta mi is hagyományként kapunk szüleinktől,
elődeinktől: hogyan kell szeretni.
Áldott és békés karácsonyt kívánunk minden kedves
tanítványunknak és szüleinek!			

November-December

Az iskola nevelő testülete nevében:
Tóthné Török Mária igazgató

7

Ürömi Tükör
Polgármester

Évvégi összegzés
Tisztelt Lakótársaim!
Immár hagyománnyá vált, hogy éves munkánkat
összegezzük Ennek teszek eleget most, amikor a 2007-es
esztendőben elvégzett feladatainkról e rövid összefoglalót
Önök elé tárom.
Mint ismeretes egy sikeres előző cikluszárás, és egy
sikeres helyhatósági választás után, részben új összetételű
testület kezdte meg munkáját településünkön. A 2007-es
települési költségvetés előkészítése során már világossá
vált, hogy feladataink, célkitűzéseink közt prioritást
élveznek a korábban elkezdett programjaink, így első

Útépítések-felújításoknál
• Fenyves utca első szakaszán 5 cm, míg a második
szakaszán 2 + 5 cm vastagságú melegen hengerelt gépi
bedolgozású aszfaltburkolatot kapott. Az itt elvégzett
munkák nagysága összesen 4140 m2.
• Vörösbegy utca 1310 m2-en, 2-szer 4 cm-es

melegen hengerelt gépi bedolgozású aszfaltburkolattal lett
ellátva.

• Pillangó köz 200 m2-en megtörtént az út

helyen az útépítési program folytatása, óvodabővítés
II. ütem megkezdése, intézményhálózat működtetése,
s természetesen új célok is megfogalmazásra kerültek,
mint pl. kosár- és kézilabda pálya építése, 2 db kispályás
futballpálya építése, játszóterek építése stb.
Az előre tervezhető célok mellett a település
üzemeltetése és működtetése során mindig adódnak
olyan feladatok, amelyek azonnali megoldást igényelnek,
természetesen így volt ez ebben az évben is.
De visszatérve tervezett feladatainkhoz, tehát a
képviselő-testület ciklusprogramját, éves költségvetését
a
bevezető
gondolatokban
közölt
feladatok
figyelembevételével készítette és fogadta el.
A 2007-es költségvetésünket még áthúzódó
beruházásként közel 80 M Ft terhelte, mint az óvoda
felújítás és bővítési munkái I. ütemének költségei.

pályaszerkezet feltöltése murva- és
bazaltzúzalékkal, és ez a pályaszerkezet a lejtési
viszonyoknak megfelelően 10 - 20
cm vastagságú mart aszfaltburkolatot kapott. Mindezek
mellett megépült 2 x 10 m3-es
vízgyűjtőakna a folyókákkal együtt kompletten.

• Pillangó utca elején egy kb. 20 m hosszan megtörtént

a föld legyalulása, majd erre mart aszfalt burkolatot

Éppen ezért idén óvatosan és mértéktartóan terveztük,
így végül is a vártnál kedvezőbben alakultak beruházásaink:
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- Fagyöngy köz		
- Borostyán köz		
- Galagonya köz		
- Fenyves köz		
- Alkonyat sétány		

247,5m2
246,5m2
222,5m2
263m2
690m2

Ezek az utcák 5 cm-es melegaszfalt burkolatot kaptak.

terítettek. Ugyanitt készült el 8 fm-es vízelvezető folyóka
kiépítése, mely nagyalakú bazaltkőből készült. A Pillangó
utcában körülbelül 150 - 200 m2-es mennyiségben a
balesetveszélyes nagy kátyúk melegaszfalttal történő
kitömése is megtörtént.

Itt mindenképpen szeretnék azon véleményemnek
hangot adni, hogy ezeknek az utcáknak a megépítése a
lakossági összefogás igen szép példája volt. Az 5 utca lakói
megszervezték, a képviselő-testülettől kérelmezték, és
a 40%-os önrészt igen rövid idő alatt összegyűjtötték és
befizették. Így a beruházás szinte 1-2 hét alatt indítható

• Pillangó, valamint Rókahegyi utcának a Csillaghegy út
felöli oldaldalán megteremtettük a biztonságos közlekedés
feltételeit azzal, hogy sor került a felület legyalulására,
majd a mart aszfaltburkolat terítésére.

Elkészült a:
• Kormorán utca aszfaltozása 4,5 fm szélességben

összesen 1530 m2-en

u.

volt. Elismerésem fejezem ki kezdeményezésükért, az
anyagi áldozat vállalásukért.

Lakossági és önkormányzati közös költségviseléssel
(40%-60%) kiépített utcák:

Mint említettem mindig adódnak előre nem tervezhető
feladatok is, melyek elvégzése általában azonnali és
halasztást nem tűr. Ilyen munkák voltak:

• Kormorán

köz

javítása

és

Kormorán

meghosszabbítása.

2007
2008
			
2009
			
2010
			
2011

Általános Iskola tetőcsere
Kossuth L. utcai tagóvoda életveszélyessé vált kerítésének újraépítése
Művelődési Ház nagytermének 			
padlóburkolat cseréje
ÖNO kazánház tűzbiztos szigetelésének
elvégzése
Orvosi rendelő fűtésfelújítása

Befejeződött a sportpálya megvilágítási munkálatainak
kiépítése, így a pálya hasznosítása a téli hónapokban is
megnyújtható. Pályázatot készítettünk elő az óvoda bővítési

November-December
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2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
			
2029
2030
2031

munkái II. ütemére. Ez a pályázatunk sajnos nem zárult
sikerrel, ezért újabb pályázat előkészítésén dolgozunk remélve - hogy ez már eredményesebben zárul, hiszen a
férőhelybővítést ebben a ciklusban mindenképpen el kell
végeznünk.
Ugyancsak útépítési programunk megvalósításának
elősegítésére pályázatot készítettünk elő és nyújtottunk
be a Tücsök és Úttörő utca II. ütemére.
Mint korábban már tájékoztattam Tisztelt Lakótársaimat
2008. I. félévére tervezi önkormányzatunk a Tücsök utca,
Úttörő utca II. szakasza, Rákóczi Ferenc utca, József nádor
utca és Pillangó utcák kiépítését.
A közbeszerzés lebonyolítására önkormányzatunk
a pályázatot kiírta, a nyertes bonyolítót kiválasztotta.
Az előkészítő munkák tehát a terveknek megfelelően
haladnak, így nem lesz akadálya a korábban tett
ígérteknek megfelelően a 2008. április - májusi kivitelezési
munkakezdésnek.
Fontos intézkedésként értékelem azt az önkormányzati
rendeletet, mely 20 utcában a 3,5 t feletti gépjárművek
behajtására a súlykorlátozást bevezette. A rendelet 2007.
november 30-ával lépett hatályba és a következő utcákat
érinti:
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
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Csókavár u.
Táncsics M. utca
Ady E. utca
József A. utca
Csillaghegyi út
Petőfi S. utca
Fő u. - Dózsa Gy. u. Péterhegyi út közötti szakasz
Péterhegyi u.
Fenyves u.
Rókahegyi u.

Erről szintén tájékoztattam Lakótársaimat év közben,
tehát nem kívánom megismételni, de a rendelet lényegét
megismételném, tehát, ezzel a korlátozással a templomtól
- Kőbányai út - Rókahegyi út, Péterhegyi út irányában
teljes egészében lekorlátozzuk a 3,5 t feletti forgalmat.
Természetesen fejlesztési feladataink mellett továbbra is
kiemelt figyelmet fordítottunk a szociális ellátás területére,
így az úgynevezett burgonya- és hagyma- akcióra a 60 éven
felüli Lakótársaink részére, ebben az évben szintén sor
került. Ugyancsak a 60 éven felüliek részére karácsonyi
utalványokat jutatott el önkormányzatunk. A Platán
Idősek Otthonában lakó Lakótársaink ajándékcsomagban
részesülnek. Ezen kívül minden olyan szociális ellátásra
rászoruló kérelmet elbíráltunk és támogattunk, amely
jogos volt.
Úgy gondolom, hogyha nem is látványos, de egy
folyamatos és kiegyensúlyozott fejlesztést tudtunk ebben
az évben megvalósítani, ugyanakkor a 2008-as gazdasági év
nagy beruházásainak előkészítését is megkezdtük.
Üröm, 2007. december hó
						Laboda Gábor
			
polgármester

József nádor utca,
Szikla utca
Asztalos utca,
Kalmár utca,
Szikla köz,
Határkő utca,
Honvéd utca,
Radnóti utca,
Úttörő utca,
Szegfű utca,
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Az önkormányzat
birtokba vehette ismét
jogos tulajdonát.
Tisztelt Lakótársaim!
Hosszú évek tárgyalása, bírósági perek sorozata zárult
le azzal, hogy az elmúlt hetekben, az-az november 22ével végre visszakapta településünk a Fő utca 119. szám
alatt levő ingatlanát. Csak emlékeztetőül: korábban ez az
ingatlan rendőri szolgálati lakásként került hasznosításra,
de az ingatlant lakó rendőr állományi jogviszonya
megszűnt, ugyanakkor a lakást nem volt hajlandó
elhagyni, míg megfelelő elhelyezéséről volt munkáltatója
nem gondoskodik. Az említett perek és egyeztetések
tárgyalássorozata ezért is kezdődött, mely végül is közel
hét évig tartott.

már a beállításukkal elkezdődött településünkön, tovább
folytatódhat. Gondolok itt arra, hogy visszaszorultak
az autólopások, a besurranó tolvajlások, a közterületen
történő italozások, randalírozások stb.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság végül is
megegyezett volt dolgozójával, az ingatlan rendelkezési
joga így visszakerülhetett az önkormányzathoz.
Természetesen az évek óta tartó un. „gazdátlanság”
megtette hatását, az átvételt követő állagfelmérés során
szembekerültünk azzal a ténnyel, hogy egy jelentős
felújítást kell eszközölnünk az ingatlanon, és csak ezt
követően lesz lakható.
A műszaki felmérés szerint a tető teljes felújítása
szükséges, miután a cserepek szinte szétporladtak az
épületen, és így évek óta az épület ázott. A közel 4 millió
Ft-os felújítási munkálatok megkezdődtek, és ez évben
befejeződnek, úgy hogy a karácsonyt már az új lakók
itt ünnepelhetik. A felújítás a tetőcserén kívül a belső
parkettázás, fürdő felújítását, a festési munkákat foglalja
magában. Régebben ezt a házat egy családnak tervezték
és építették, tehát önkormányzatunk osztotta meg
most úgy, hogy két lakás került kialakításra, két család
elhelyezésére.
A képviselő-testület döntése, hogy továbbra is rendőri
szolgálati lakásként hasznosítja, s végre helyben tudhatja
a település két körzeti megbízottját: Balogh Ferenc és
Barabás Péter urakat. A két körzeti megbízott helyben
lakásából településünk profitálhat, hiszen 1 fő állandóan itt
helyben és területen lehet, és az a kedvező tendencia, mely

Úgy gondolom, hogy kevés, hasonló nagyságú település
mondhatja el, hogy két rendőr is jelen van a településen,
talán Ürömön kívül nincs is több.
Miután az épület alkalmas a két család elhelyezésére,
megfelelő körülmények adottak a rendőrkutya
elhelyezésére és tartására, s nem utolsó sorban az
önkormányzat által vásárolt rendőr gépjármű is elsősorban
itt helyben lesz hasznosítva.
A lakás berendezése adakozásból történik, jó magam
bútorokkal és pénzadománnyal járultam hozzá, volt aki
zuhanykabint adott, de pénzbeli hozzájárulásokkal mások is
támogatták rendőreink leendő otthonának berendezését.
Úgy gondolom, jó ha megismerik adományozóink
nevét, nekik ezúton is köszönetet mondok:
Szilágyi László		
Szilágyi Misi			

November-December

Szilágyi Ernő
Zeke Zoltán
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kötelezően elvégzi minden egyes, a körzetünkhöz tartozó
épület kéményállományának műszaki, építésrendészeti
és tűzvédelmi és tömörségi vizsgálatát. Teljes körű
felmérésünk nyomán ön megtudhatja, hogy milyen
állapotban vannak házának kéményei, mennyire biztosított
a mérgező égéstermékek elvezetése.
Hangsúlyozzuk, hogy a „kéményseprés”, a kémények
rendszeres ellenőrzése kötelezően igénybe veendő
közszolgáltatás. Aki nem ellenőrizteti kéményeit, illetve nem
teszi lehetővé munkatársainknak a kémények vizsgálatát,
szabályt sért. Vállalatunk kénytelen jelenteni a tűzvédelmi
hatóságnak az ilyen eseteket, mely hatóság végső esetben
megszüntetheti az adott ingatlan gázellátását.

Közérdekű információ a
Pest Megyei Kéményseprő és
Tüzeléstechnikai Kft-től.
avagy a szénmonoxid a csendes
gyilkos!
Munkánk során arra törekszünk, hogy a kötelező és
más szolgáltatásaink a lehető legkevésbé vegyék igénybe az
idejét. Fontosnak tarjuk, hogy munkatársaink érkezéséről
időben kiértesítsük, hogy előre és pontosan tudja, mikor
kell számítania ránk.
Szolgáltatóként fontos szempont számunkra, hogy
rugalmasan együttműködjünk Önnel, hogy az élet, a tűz
és a vagyonbiztonság érdekében kifejtett tevékenységünk
maradéktalan és garantált legyen.
Tevékenységünket eddig is a kölcsönös bizalomra
építettük, s a jövőben is azon leszünk, hogy a kéményseprő
szerencsét, biztonságot hozzon Önnek.
A kéményseprés gyakoriságát a 27/1996. BM rendelet
és a helyi rendelet együttesen írja elő.
Ezen rendeletek alapján évente egyszer ellenőrizendők
és tisztítandók a gáztüzeléshez tartozó kémények, illetve
a tartalék kémények. Évente kétszer ellenőrizendők és
tisztítandók a vegyes tüzeléshez tartozó kémények (olaj,
fa, szén), a vízzáró bélés nélküli gáztüzeléshez tartozó
kémények és a gyűjtőkémények. Üdülőnek minősülő
ingatlanok kéményeit 4 évente kell ellenőrizni és tisztítani.
Minden kéményre vonatkozik, hogy 4 évenként ún. műszaki
felülvizsgálatot kell végezni. Cégünk négyévente egyszer

12

De minden szabálynál és szankciónál ijesztőbb, hogy
a szénmonoxid csendes gyilkos! Semmilyen jele nincs
annak, hogy a kémény már nem vezeti el az égésterméket.
Nem fog szagot érezni, nem lesz füst, csak a szomszédok
gyanítják, hogy Önnel és családjával valami történhetett.
Az esetek többségében ekkor már késő.
Kérjük ne tegye kockára saját és családja életét évi
1440 Ft-ért!
Magasan képzett, tapasztalt munkatársaink garanciát
jelentenek arra, hogy a tűz barátságos meleget, s ne
veszélyt jelentsen az Ön számára.
Üdvözlettel:
Pest Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Kft.
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ÉRTESÍTŐ
TÜDŐSZŰRÉSRE
Értesítjük az ürömi lakosokat, hogy Pest megyében a
Regionális ÁNTSZ vezetője minden 30. életévét betöltött
állampolgár részére a tüdőszűrést kötelezően elrendelte.
A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek időbeni
felismerésére.
Panasz nélkül is lehet beteg.
A vizsgálat
		 helye: Üröm, Dózsa Gy. út 18. (Teleház)
ideje: 2008. január 31.- 2008. február 12.
			
január 31. csütörtök
8 órától - 14 óráig,
február 1. péntek
8 órától - 14 óráig,
február 4. hétfő		
12 órától - 18 óráig,

február 5. kedd		
február 6. szerda		
február 7. csütörtök
február 8. péntek		
február 11. hétfő		
február 12. kedd		

8 órától
12 órától
8 órától
8 órától
12 órától
8 órától

-

14 óráig,
18 óráig,
14 óráig,
14 óráig,
18 óráig,
14 óráig.

Fontos tudnivaló!
• Aki egy éven belül volt tüdőszűrésen kérjük, hogy
annak igazolását (személyesen vagy családtagjai által)
szíveskedjék bemutatni!
• Személyi igazolványát, valamint TAJ kártyáját hozza
magával.
Üröm Község Polgármesteri
Hivatala

Kisbusz MENETREND
Közlekedik munkanapokon
ÜRÖM
Indulás a Templom térről
Délelőtt
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30
Délután
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18,30

CSILLAGHEGY /HÉV állomástól 100 méter/
Indulás Csillaghegyről
Délelőtt
6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15, 8.45, 9.15, 9.45
Délután
13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 17.15, 17.45, 18.15, 18.45
Menetjegy: 200 Ft
Dolgozó bérlet: 4.000 Ft
Tanuló, nyugdíjas bérlet: 3.000 Ft
MENETIDŐ CSAK 10 PERC

ITT SOHA NINCS DUGÓ!		

06-20-317-8990

November-December
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RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS Közlekedési
tanácsok télre
Felhívjuk a lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező ügyfeleink figyelmét, hogy a jövőben is
fokozottan ügyeljenek a fegyverek tartására,
szállítására illetve tárolására vonatkozó előírások
betartására, ugyanis a szabályszegések minden
esetben a lőfegyvertartási engedély visszavonását
eredményezik.
Hasonló szankciót von maga után az önvédelmi célra
engedélyezett lőfegyvertartási engedély tulajdonosa
számára az előírt éves főgyakorlat elmulasztása.
Ezzel kapcsolatban tájékoztatjuk az érintetteket,
hogy a lőgyakorlat igazolását minden előzetes felhívás
nélkül juttassák el a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Igazgatásrendészeti Osztályához, ugyanis erről külön
értesítést a hatóság nem küld.
Témánkhoz kapcsolódóan tájékoztatásul közöljük
a Budaörsi Rendőrkapitányság illetékességi területén a
fegyverengedélyezési ügyfélfogadás rendjét.
Budaörsi Rendőrkapitányság:
Kedd
08:30-12:00
Szerda
08:30-12:00 13:00-16:00
Pilisvörösvári Rendőrőrs:
Hétfő
08:30-12:00
Szerda
08:30-12:00 13:00-16:00
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Beköszöntött a tél, még ha eddig kegyes is volt
velünk az időjárás, és nem volt zord fagy, jég, hó és
ónos eső, a téli évszakra ez jellemző. Köztudott,
hogy a téli időszakban több közlekedési baleset
történik az utakon, mint a többi évszakban, éppen
ezért a Budaörsi Rendőrkapitányság a balesetek
megelőzése érdekében felhívja a közlekedők
figyelmét.
Ha a téli hónapokban is autózni szeretnénk,
mindenképpen vásároljunk téli gumit! Első pillantásra nem
olcsó ez a megoldás, de gondoljunk arra, hogy így a téli
hónapokban nem kopnak a nyári kerekek, ráadásul egy
szerencsétlen koccanás többe kerül, mint a téli garnitúra!
Amikor az átlag hőmérséklet 7 fok alá süllyed, akkor a
téli gumiabroncs anyagának összetevői nem keményednek
meg, tapadása nem csökken. Ilyen hőmérséklet mellett
nemcsak hóban, de nedves úton, jégen rövidebb a jármű
féktávolsága, mint a nyári gumival szerelt autóé. Van, aki
a tárcsáról leszerelteti a nyári gumit, és annak helyére
szerelteti a téli abroncsot. Tavasszal ezt fordítva is
megteszi, de ilyenkor sérülés érheti a gumit, a le illetve
felszereléskor. Ajánlott tárcsával együtt cserélni a gumit.
Lehetőleg lemeztárcsát használjunk a téli gumihoz, mert a
könnyűfémtárcsa sérülékenyebb, nem kedveli a sót.
Utazásunk során találkozhatunk olyan helyzettel, hogy
csak hólánc használatával haladhatunk tovább az úton. A
hólánc használatának két szabálya van. Az egyik az, hogy
csak havas, jeges úton szabad használni. Ennek indoka, hogy
biztonsági szempontból csak ilyen útviszonyok mellett
van értelme. A másik pedig, hogy szilárd útburkolaton
a sokkal rosszabb tapadás miatt nem engedhető meg a
lánc használata. Nem beszélve a lánc sokkal gyorsabb
kopásáról, esetleges szakadásáról, mely további súlyos
károkat okozhat. Ezen felül, fontos megemlíteni, hogy
hólánccal felszerelt gépkocsival nem ajánlott 50 km/h
sebességnél nagyobb tempóban autózni.
A téli abroncs, valamint a hólánc használatával a
jeges, havas, nedves-latyakos úton biztonságosabban
haladhatunk, de nem szabad elfelejteni, hogy a legnagyobb
biztonság érzete mellett is óvatosan és megfontoltan kell
vezetnünk a váratlan helyzetek megoldása érdekében.
Miután lecseréltük az ablakmosó folyadékot fagyállóra,
néhányszor működtessük a rendszert! Így már a csövekbe
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és a fúvókákhoz is fagyálló kerül, s nem fagynak be az első
hideg napon.
A zár jégoldót a kabátzsebünkben tartsuk, ne a
kocsiban!
Mindig számítsunk arra, hogy esetleg az úton
rekedünk. Legyen a kocsiban télen néhány meleg takaró,
és törekedjünk arra, hogy mindig tele tankkal induljunk
útnak!
Ha elakadtunk, járassuk a motort, kapcsoljuk be a
világítást. De néha szálljunk ki és ellenőrizzük a kipufogó
környékét! Ha a magas hó miatt a kipufogógáz visszaáramlik
a kocsi alá, súlyos mérgezést okozhat az utastérben!
Ne előzzük meg a hóekét, mert elakadhatunk!
Ne kövessük túl közel a sószóró kocsit, mert az apró
kavicsok kárt tehetnek a fényezésben vagy a szélvédőben!
Ha száraz napok követik a havas-latyakos időszakot,
érdemes lemosatnunk a kocsit. Csak az alsó mosás távolítja
el az alvázról a sós latyak maradványait!
A nedves útról felcsapódó sós sár, a köd hamar
bepiszkolja a lámpaburákat. A vékony, szinte alig látható
szennyréteg is akár felére csökkentheti a fényerőt! A
tisztítással azonban legyünk óvatosak: a száraz maszatolás
összekarcolhatja a műanyag búrákat. Érdemes egy
benzinkútnál megállni, és a vizes kefét használni.
Ha behavazódott az autó, takarítsuk le teljes egészében
az ablakokat és a tükröket! Tenyérnyi „lőréseken”
átkukucskálva nem lehet biztonságosan vezetni.
Ha ködbe kerülünk: ne előzzünk! Várjuk ki a belátható
útszakaszt. Kapcsoljuk be időben a ködlámpákat, de ha
megjavulnak a látási viszonyok, azonnal kapcsoljuk ki
őket. A mögöttünk haladó számára hihetetlenül zavaró és
idegesítő a vakító fény!
A megváltozott időjárási és útviszonyok között
természetesen nem elég az abroncs minőségében bízni.
Ide feltétlenül szükséges egy megváltozott vezetéstechnika
és egy megváltozott szemlélet is.
Egy 50 km-el haladó gépjármű optimális féktávolsága
száraz úton kb. 8 méter. Vizes úton ez a féktávolság már
16 méterre nő, havas úton 32 méter, jeges, csúszós úton
ez az érték már nyolcszoros, tehát 64 méter is lehet.
Ebből a példából is látszik, hogy télen rendkívül nagy
szerepe van a sebesség helyes megválasztásának.
A sebesség mellett nagyon fontos szerepe van a
kanyarodáskor és a kritikus helyzetben történő helyes
magatartásnak.
Amikor a jármű elindul havas, jeges úton kellemetlen
meglepetésben lesz részünk, ha nem óvatosan és
fokozatosan gyorsítunk.
A kerekek kipöröghetnek, a jármű eleje vagy hátulja
kitörhet. Kapcsoljunk eggyel magasabb sebességi fokozatba,
így csökkentve a kerekekre gyakorolt erő nagyságát és
addig adjunk gázt, amíg a kipörgést nem tapasztaljuk.
Ha csúszós, jeges úton a manővereket kockáztatva

keményen hajtjuk végre a jármű irányíthatatlanná válik.
Ezért ilyen időjárási viszonyok között mindig puhán,
alacsony és egyenletes sebességgel közlekedjünk.
Ha a gépjármű eleje kitör a sebesség csökkentése
mellett, nyomjuk ki a kuplungot és fokozatosan, rántás
nélkül kormányozzunk.
A blokkolásgátló hiányában csak fokozatosan fékezzünk,
lehetőleg motorfékkel lassítsunk.
És még egy utolsó jó tanács az ellenőrzéshez:
Legalább havonta illetve 500-600 kilométer megtétele
után ellenőrizzük a guminyomás értékeket és ilyenkor ne
felejtsük ki a pótkereket sem.

Ne feledjék, mindenkit haza várnak!
Biztonságos közlekedést kíván
a Budaörsi Rendőrkapitányság!

Rendőrségi felhívás
Felhívjuk figyelmüket a Kárókatona utcában és
a környékén élőknek, hogy az elmúlt hónapban
több vagyon elleni bűncselekményt követtek el az
ott lakók sérelmére. (besurranásos lopás, gépkocsi
lopási kísérlet, lakásbetörés)
Kérjük az ott lakókat, hogy a saját és szomszédaik
értékeire is kiemelkedő figyelmet fordítsanak,
figyelmeztessék egymást értékeik megóvására!
A gépkocsikat minden esetben zárják le, lehetőleg zárt
helyen parkoljanak!
Lakásaik bejárati ajtaját, erkély ajtaját minden esetben
zárják be (még nappal is)!
A lakások riasztóit minden esetben használják, abban
az esetben is, ha otthon tartózkodnak! (alsó, felső szint
védelme)
A bűncselekményeket álltalában a délutáni, illetve kora
esti órákban követik el.
Amennyiben idegen, gyanúsan viselkedő személyre,
gépkocsira figyelnek fel, hívják a 06 20 489 67 09 vagy a 06
26 330 130 telefonszámokat, észrevételeiket elektronikus
úton az urom.rendor@citromail.hu <mailto:urom.
rendor@citromail.hu> e-mail címre is elküldhetik.
Ezen cselekmények miatt a területen fokozottab
rendőri, polgárőri jelenlétre számítsanak és az esetleges
rendőri intézkedések során türelmüket kérjük, segítsék
munkánkat.
Balogh Ferenc r.zls.
körzeti megbízott
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FELHÍVÁS!
Szilveszter éjszakája a felhőtlen szórakozásé. Előkerülnek
a különböző tűzijátékok, durrognak a petárdák. Azonban
az ünneplés mellett a jogszabályi előírásokról sem
szabad megfeledkezni. Ezért az alábbiakban a Budaörsi
Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztálya egy
tájékoztatót ad ki a különböző pirotechnikai eszközök
birtoklásának lehetőségeiről, illetve a tiltott eszközök
tartásának szankcionálásáról.
A polgári célú pirotechnikai tevékenységek
felügyeletéről szóló 155/2003. (X. 1.) Kormányrendeletet
módosító 245/2005. (IX. 8.) Kormányrendelet megtiltja,
hogy magánszemélyek petárdát vásároljanak, birtokoljanak,
illetve azt felhasználják.
A módosításban szereplő tiltásra az előző két évek
gyakorlati tapasztalatai alapján volt szükség, mivel a
„hangosan durrogó” petárdák a köznyugalmat zavarták,
az emberekben, állatokban félelmet keltettek, illetve a
használat során több esetben súlyos balesetet okoztak.
Rendőrkapitányságunk a tavalyi év végéhez
hasonlóan idén is szigorúan fogja ellenőrizni a rendelet
betartását. Azokkal az állampolgárokkal szemben, akik
petárdát jogosulatlanul birtokolnak, vagy felhasználnak,
szabálysértési eljárás kezdeményezésére kerül sor, és
50.000 forintig terjedő pénzbírsággal is sújtható, illetve
azt a pirotechnikai terméket, amelyre a szabálysértést
elkövették, el kell kobozni.
A jogszabály a tiltás és szigorú szabályozás mellett
magánszemélyek részére lehetőségeket is biztosított,
és engedélyezi, hogy magánszemély az I. pirotechnikai
osztályba tartozó játékos pirotechnikai termékeket, melyek
kevesebb, mint 3 gramm hatóanyagot tartalmaznak (pl.:
tortára helyezhető „tűzijáték”) 14 évet betöltött személyek
egész évben megvásárolhassák, és felhasználhassák.
A rendelet meghatározott időszakban, december 28-a
és 31-e között a II. pirotechnikai osztályba tartozó kis
tűzijátékok birtokolását, valamint december 31-én 18:00
óra és január 1-jén 06:00 óra közötti felhasználását is
megengedi, de csak kizárólag 18 évet betöltött nagykorú
személyek részére. A fel nem használt, hibás, vagy lejárt
szavatosságú termékeket 2008. január 01. 06:00 órától
5 napon belül a forgalmazóhoz vissza kell szállítani, aki
köteles azokat térítés nélkül visszavenni.
Vagyis, ha ideiglenes jelleggel is működik az árusító
hely, az köteles a szilvesztert követően további 5 napon
keresztül nyitva tartani, és visszavenni az általa eladott
különböző okokból fel nem használt eszközöket. Az
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árusítóhelynek hatósági engedéllyel kell rendelkeznie.
A rendelet értelmében azok a termékek, melyek
nincsenek magyar nyelvű tájékoztatóval, használati
utasítással és szavatossági idővel ellátva, eredete nem
igazolható, hatóság által elkobozandók.
A fenti szabályok be nem tartása szintén szabálysértési
eljárást von maga után.
Fontos megjegyezni még, hogy a pirotechnikai
eszközöket csak kültéren, és csak a használati útmutatóban
meghatározott módon szabad felhasználni.
Mindenféle átalakítása, hatásnövelése az adott
pirotechnikai eszköznek, nagyobb balesetveszélyt rejt
magában.

Jelentkezzen
rendőrnek!
FELHÍVÁS, a Rendészeti Szakközépiskolák 2008. szeptemberében induló rendőr
szakképzésre való jelentkezésre
A rendészeti szakközépiskola nyújtja:
1 Korszerű szakmai ismereteket, idegen nyelvi, 		
informatikai és önvédelmi képzést.
2 Szakmai gyakorlati helyet a Rendőrség szerveinél.
3 Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő,
államilag elismert rendőr szakképzettséget.
4 „B” kategóriájú gépjárművezetői engedély 		
megszerzésének lehetőségét.
5 Diákigazolványt.
6 Ösztöndíjat.
7 Igény és lehetőség esetén tanulói szállást, étkezést.
8 Természetbeni ruházati ellátást.
Ki jelentkezhet?
1 Magyar állampolgár.
2 A jelentkezés évében betölti 18. életévét, de nem 		
idősebb 33 évesnél.
3 Cselekvőképes
4 Rendelkezik állandó belföldi lakóhellyel.
5 Büntetlen előéletű, kifogástalan életvitelű.
6 Sikeres közép- vagy emeltszintű érettségi vizsgát 		
tett, illetve a képzés kezdetéig azt teszi.
7 Vállalja, hogy a hivatásos szolgálatra való
alkalmasságát a jogszabályban előírt vizsgálatokkal 		
megállapítsák.
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Rendészeti szakközépiskolák:
1. Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola, Nagykovácsi
2. Körmendi Rendészeti Szakközépiskola, Körmend
3. Miskolci Rendészeti Szakközépiskola, Miskolc
4. Szegedi Rendészeti Szakközépiskola, Szeged
Jelentkezési határidő: 2008. február 1.
Bővebb felvilágosítás és egységcsomag kérhető
személyesen:
Budaörsi Rendőrkapitányság Személyügyi főelőadójától
2040 Budaörs, Szabadság u. 160.
(Hétfőtől - Csütörtökig 08:00-15:30 óráig,
Pénteken: 08:00-13:00 óráig)
Tel.: 23/420-055

Rendőröket ütött
el az ittas vezető
Hír röviden: 2007.december 1-jén az Ürömi u.
és a Mészégető u. kereszteződésében a kék fényt
használó álló rendőrautóba rohant egy Üröm felől
érkező Ford Tranzit kisteherautó.
Az intézkedő rendőrök könnyebb sérülést szenvedtek.
B. Ferenc r.zászlóst kórházba szállította a mentő. Az
intézkedésben résztvevő P. Zoltán polgárőr nem sérült meg.
A Ford sofőrjét ittas vezetés miatt előállították, vezetői
engedélyét bevonták, ellene eljárás indult.
Hír bővebben:
A történetért P. Zoltán polgárőrt terheli a felelősség mint ahogy azt ma mondta!
Az egész úgy kezdődött, hogy amikor átment az úton
ezreseket fújt el előtte a szél!
Ez egyből gyanússá vált számára, így hamarosan rátalált
az ezresek forrására egy pénztárcára.
Pechünkre, becsületes anyagösszetételből van, ezért
hívta a körzeti megbízottunkat
B. Ferenc r. zászlóst, akik hamarosan megérkeztek a
helyszínre és leálltak a Kosztyu kőfaragó melletti árokhoz.
A tett színhelye nem volt optimális a kanyar miatt, ezért
felkapcsolták a rendőrautó megkülönböztető jelzését,
ahogy ilyenkor ezt tenni kell. Hamarosan megérkezett a
pénztárca tulajdonosa, aki az emberek jó szándékában bízva
reménykedett, hogy hátha rátalál az elvesztett kincseire.

Amúgy tipikus és sokszor megtörténő szituáció miatt
vesztette el. Bizonyára már sokunkkal megesett, hogy a
noteszt, övtáskát, pénztárcát felraktuk a kocsi tetejére,
majd erről megfeledkezve elindultunk a tervezett cél felé.
Hát, most is ez történt. De neki szerencséje volt, hogy
pont egy polgárőr találta meg! A baleset akkor történt,
amikor az eseményt jegyzőkönyvezték a rendőreink.
B. Ferenc r.zászlós - aki az úton állt - fékcsikorgásra
kapta fel a fejét. Mivel gyors, sportos ember, félre tudta
lökni a fiatal rendőr kollégáját, így annak csak a lábán ugrott
át a megtaszított járőrautó.
B. Ferenc viszont nem járt ilyen jól. A Ford Tranzit
motorháztetőjével való ütközés következtében az út menti
betonárokban fejezte be az aznapi szolgálatát. A kiérkező
mentő az Árpád kórházba szállította kivizsgálásra.
Szerencsére a kék meg lila foltokon kívül nem lett
komolyabb baja.
De, mi történt a Ford vezetőjével?
Az első gondolata mindenkinek az volt, hogy most
meg fog halni! De van olyan szituáció, amikor az, akire
haragudnunk kellene olyan állapotban van, hogy nehéz
benne felismerni az embert, ilyenkor inkább szánalom, mint
harag van jelen.
Az egy dolog, hogy merev részeg volt az illető, de még
az ijedtsége folytán a nadrágjában végezte el a nagydolgát
is. Így nagyon rossz napot okozhatott a pilisvörösvári
építési vállalkozó főnökének is, mert iratok hiányában őt
is a helyszínre hívták. Sőt az ő autójába ültetve vitték az
ilyenkor kötelező vérvételre.
Végül a rendőrautóról, melyet az ürömi Önkormányzat
vett a rendőrségnek. Sajna eltűnt az autó bal hátulja a hátsó
ajtóval együtt, így pár hétig nélkülözni kell.
Tanulság-következmény:
Nyílván az esetből mindenki okult. Ismét megtudtuk,
hogy a közúton végzett intézkedések veszélyekkel járnak.
Azt is, hogy miként kell elhelyezkedni, hogy a torpedóként
viselkedő autók útjából időben ki tudjunk térni.
Viszont az eset következménye, hogy a körzeti megbízott
rendőrök ezek után nem lesznek egy kicsit sem elnézőek a
kocsmákból autóval távozókkal szemben.
Hiszen milyen megértést lehet várni egy olyan rendőrtől
akinek a családját kis híján árvává teszi egy részeg autós?
Nyilván ez érthető a fenti események után, mivel az autó
is fegyver, ha az nem jó kezekben van!
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Üröm Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
16/2007 (IX. 24) Kt. számú rendelete
a helyi közutak kezelésének
szabályairól
Üröm Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló többször
módosított 1990. évi LXV. tv (Ötv) 16 §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a tulajdonában lévő közutak
kezelésének szabályairól az alábbi
rendeletet alkotja:
1. §
A jelen rendelet célja, az önkormányzat tulajdonában
lévő utak, forgalom- és súlykorlátozásának, üzemeletetési,
és fenntartási feladatainak helyi szabályozása, a
tevékenység kiszámítható, biztonságos ellátásának és
ellenőrizhetőségének biztosítása.
2. §
1) A jelen önkormányzati rendelet hatálya Üröm
közigazgatási területére terjed ki.
2) A rendelet személyi hatálya Üröm közigazgatási
területén belül minden természetes és jogi személyre és
jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra kiterjed.
3) A rendelet tárgyi hatálya az önkormányzati kezelésű
helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésére
terjed ki (a továbbiakban együtt helyi közutak).
3. §
Értelmező rendelkezések:
a) közterület:
az
ingatlan-nyilvántartásban
közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet (közút,
járda, tér, közpark) továbbá az építmények közhasználatra
átadott része (járda, alul- és felüljáró)
b) útpálya: általában a járművek közlekedésére szolgáló,
rendeltetésének megfelelően szabadon használható
közterület
c) járda: gyalogosok közlekedésére szolgáló közterület
(gyalogút, lépcső stb)
d) műtárgy: közlekedést szolgáló híd, aluljáró, felüljáró,
áteresz, támfal, bélésfal, mellvédfal, alagút stb
e) közmű: a közterület alatt, vagy felett elhelyezett
vezetékhálózat a hozzá tartozó műszaki létesítményekkel
(csatorna, ezek aknái, fedőlapjai, folyókarácsok, tűzcsapok,
elektromos kábelek, transzformátorok, közkifolyók stb)
f) tisztántartás: az egyes ingatlanok és közterületek
tisztítása, hó- és síkosságmentesítése, pormentesítése,
valamint allergén anyagoktól való megtisztítása
g) burkolat: útpálya, járda, szilárd szerkezet (kockakő,
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aszfalt, beton stb)
h) közúti jelzések: a közúti forgalom rendjét
meghatározó jelzőtáblák, útburkolati jelek, fényjelző
készülékek,
közlekedési
tükrök,
terelőoszlopok,
útirányjelző táblák, tömegközlekedési megállóhelyek
jelzései, taxiállomások jelzései.
i) park: minden fásított, füvesített, dísznövénnyel, vagy
virággal beültetett közterület, melyet az önkormányzat
ténylegesen akként kezel, és a lakosság ilyen módon
használ, továbbá játszótér, mely kizárólag gyermekek
szórakozását, szórakoztatását elősegítő berendezésekkel,
felszerelésekkel van ellátva.
j) zöldfelület: a település növényzettel tartósan, vagy
időszakosan fedett területeinek egésze, függetlenül attól,
hogy a település melyik funkcionális területi egységén belül
helyezkedik el.
k) parkolóhelyek, és egyéb területek: gépjárművek
parkolására kijelölt fizető, vagy ideiglenesen igénybevehető
burkolt területek
l) kapubehajtó, telek bejáró: út menti magántulajdonú,
magánhasználatú
ingatlan
megközelítését,
közúti
kapcsolatát biztosító terület, melyet közforgalom nem
vesz igénybe.
4. §
A helyi közutak igazgatási jellegű feladatai:
1) Közútkezelői hozzájárulás szükséges:
a) forgalomszervezési intézkedés, forgalom
korlátozási intézkedés alóli felmentéshez,
b) közút nem közlekedési célú igénybevételéhez,
c) közút felbontásához,
d) közút területén, közút alatt, vagy felett építmény, 		
vagy más létesítmény elhelyezéséhez,
e) útcsatlakozás, kapubehajtó építéséhez,
f) szikkasztóárok, áteresz, rácsos víznyelő 			
építéséhez,
g) külterületen az 1998. évi I. tv. 42/A§-ban foglalt 		
esetekben
h) rendkívüli igénybevétel esetén, az 5/2004 (I. 28.) 		
GKM rendelet 2.3 pontjára figyelemmel.
2) A közútkezelői hozzájárulást a jegyző adja ki.
3) A hozzájárulásban a közútkezelő feltételeket írhat elő.
4) Közútkezelői hozzájárulás nélkül a közút nem
közlekedési célból abban az esetben vehető igénybe, ha az
közmű, közműalagút, távközlési vezeték, vagy csővezeték
halasztást nem tűrő kijavítása, árvíz, vagy belvíz védekezés,
helyi vízkár elhárítás, vagy elemi csapás miatt szükséges.
5) A jelen § (4) bekezdésében szabályozott esetekben
is alkalmazni kell az 1998. évi I. tv végrehajtására kiadott
30/1988 (IV. 21.) MT számú rendelet 28-29§-iban
foglaltakat.
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5. §
Behajtási engedély:
1) A forgalomszabályozási jellegű intézkedések,
korlátozások alól felmentést (a továbbiakban: behajtási
engedély) a Képviselő-testület felhatalmazása alapján
átruházott hatáskörben:
a) eseti, mely maximum öt alkalomra szóló felmentés
esetében a polgármester dönt,
b) határozott időre, de legfeljebb egy naptári évre
szóló felmentés esetén Üröm Község Önkormányzat
Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága adhat.
2) A közútkezelői hozzájárulás egyfajta, az abban
megfogalmazott forgalomkorlátozó intézkedés alól adhat
felmentést.
6. §
1) A behajtási engedély iránti kérelmet az erre a célra
rendszeresített nyomtatványon (1. számú melléklet) Üröm
Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Műszaki és
Építéshatósági Osztályának lehet benyújtani.
2) A behajtási engedély kiállításáért a jelen rendelet 2.
számú mellékletében meghatározott költségtérítést kell
fizetni. A költségtérítést járművenként, járműszerelvény
esetén minden forgalmi rendszámmal rendelkező jármű
után kell megfizetni.
3) A hozzájárulás megtagadható:
a.) ha a túlméretes rakomány megbontható, vagy más
módon is szállítható,
b.) ha a közút teherbírása és állapota alapján -figyelemmel
az alatta elhelyezett nyomvonaljellegű létesítményekrenem alkalmas arra, hogy a korlátozást meghaladó méretű
jármű azon közlekedjék,
c.) ha a forgalomszabályozási, forgalomkorlátozási
célokat jelentős mértékben veszélyeztetné
d.) a közút öt éven belül lett szőnyegaszfaltozva.
4) Azonnali hibaelhárítás, illetve csőtörés esetében a
4.) bekezdés a.) d.) pontjában foglaltakat figyelmen kívül
kell hagyni.
5) A behajtási engedélyben a jármű üzembentartója
számára elő kell írni mozgó járművekre vonatkozó
korlátozás esetén az útvonalat, amelyen a jármű
közlekedhet, valamint egyéb esetekben is azokat a
feltételeket, amelyek a közlekedésben való részvétel során
biztosítják a közút és tartozékainak védelmét, valamint a
közúti közlekedés biztonságának megóvását.
7. §
A közút nem közlekedési célú igénybevétele:

1) A közút nem közlekedés célú igénybevételéhez
(út és műtárgy építés, útcsatlakozás építés, közműveken
végzett munkák stb) közútkezelői hozzájárulás megadására
irányuló kérelemhez két példányban kell csatolni a 19/1994
(V. 31.) KHvM rendeletben meghatározott mellékleteket.
2) A kivitelezési munka megkezdéséhez munkakezdési
hozzájárulást kell kérni, a jelen rendelet 4. számú
melléklete szerinti kérelemmel. A kérelmet Üröm Község
Önkormányzat Építéshatósági és Műszaki osztályához
kell benyújtani, melyhez csatolni kell a kivitelezési
dokumentáció egy példányát.
3) A közút igénybevételéért fizetendő díj összegét az e rendelet 3. számú mellékletében foglalt díjtételek és
szorzók alkalmazásával - a közút kezelője állapítja meg,
a munkakezdési hozzájárulásban. A fizetendő díj összegét
100 Ft-os kerekítéssel kell megállapítani, de a legkisebb díj
nem lehet kevesebb 1.000 Ft-nál (azaz egyezer Ft).
4) Nem kell díjat fizetni, a közút kezelője által, vagy
megrendelésére végzett üzemeltetéshez, fenntartáshoz,
illetve építéshez kapcsolódó nem közlekedési célú
igénybevétel esetén.
5) A közút igénybevételéért fizetendő díj előre
esedékes, annak mértékét az igénybevétel tervezett
tartama alapján, de legalább egy napra kell megállapítani. A
díj megfizetéséig a közutat érintő munkavégzés, vagy egyéb
nem közlekedés célú munkavégzés nem folytatható.
6) A 3) 5) bekezdésben szabályozott díjat a
hozzájárulásban meghatározott mértékben, módon, és
időpontban kell az önkormányzat részére megfizetni.
7) A közút hozzájárulás nélküli, vagy a hozzájárulásban
foglaltaktól eltérő igénybevétele esetén fizetendő pótdíjra
vonatkozóan a 19/1994 (V. 31.) KHvM rendeletben foglalt
rendelkezéseket kell alkalmazni.
8. §
Üzemeltetési, fenntartási feladatok:
1) A közútkezelő önkormányzat üzemeltetési
feladatait, Üröm Polgármesteri Hivatala, illetve megbízása
alapján külső megbízott közreműködésével végzi.
2) Üröm Község Önkormányzata a téli útüzemeltetés
során a hóeltakarítást és síkosság elleni védekezést a helyi
közutak kezelésének szakmai szabályiról szóló 5/2004 (I.
04.) GKM rendelet egyes rendelkezéseit figyelembe vevő
szolgáltatási szerződés alapján végzi.
3) A közhasznú várakozóhelyek takarításáról,
tisztántartásáról az önkormányzat maga gondoskodik.
4) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:
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a) az ingatlannal határos járdaszakasz, (járda hiányában
a telekhatártól egy méter széles területsáv), illetve ha zöld
sáv is van, az úttestig terjedő terület tisztántartásáról,
hulladék eltávolításáról. Ez a kötelezettség a bekerített
és a be nem kerített üres, illetve használaton kívül álló
ingatlanok tulajdonosaira is kiterjed,
b) az úttest, járdaszakasz melletti nyílt árok, és ennek
műtárgyai, továbbá a kapubejárók tisztántartásáról,
c) az épület tetőzetéről az esővíz, hólé járdára
való csorgásának, illetve a hó lecsúszásának
megakadályozásáról,
d) az utcai sorfák, és a gyalogos járdára kinyúló
ágak, bokrok megfelelő nyeséséről, a lehullott lomb
összegyűjtéséről, a járda, valamint az úttest között
felburjánzó gaz eltávolításáról, valamint elszállításáról.

14) Hórakást tilos elhelyezni:
a) tömegközlekedési járművek megállóhelyeinél,
b) közüzemi és közérdekű létesítményre, illetve ezek
köré (vízelzáró csap, szeméttároló edény stb),
c) útkereszteződésben, útburkolatban, járdasziget és
járda között,
d) kapubejárat előtt annak szélességében.
15) A közterületek tisztántartása nappal és éjszakai 		
		 órákban korlátozás nélkül végezhető.

5) Az ingatlan előtti járdát szükség szerint, de legalább
két hetente egy alkalommal kell takarítani.

9. §
1) A közúti jelzőtáblák, jelzések és útburkolati jelek
elhelyezéséről a forgalmi rend és forgalomszabályozási
elvek érvényesítéséről - a Képviselő-testület határozata
alapján - az önkormányzat Polgármesteri Hivatala
gondoskodik.

6) Tilos a helyiségek, területsávok takarításánál
keletkezett szennyeződést, szennyvizet, közterületre,
csapadék levezető rendszerbe, csapadékelvezető árokba
belevezetni, illetve beleseperni.

2) A jelzések meglétét, sérülésmentességét, és
használhatóságát a közterületfelügyelő útján folyamatosan
figyelemmel kell kísérni. A hiányos, vagy sérült jelzőtáblák
pótlásáról lehetőleg öt munkanapon belül intézkedni kell.

7) A járdáról összegyűjtött szemetet, illetve szennyező
anyagot közúton elhelyezni tilos, azt onnan el kell
távolítani.

3) Az utak védelmét szolgáló vízelvezető, szikkasztó
árkok megfelelő méretéről, tisztántartásáról és
működőképességéről az ingatlannal határos részen az
ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.

8) Az utcai hulladékgyűjtőkbe a hulladékgyűjtő
térfogati jellemzőitől lényegesen eltérő hulladékot, nagy
méretű tárgyat elhelyezni tilos.
9) A közterületről önálló bejárattal rendelkező
üzletek és egyéb árusító helyek, vendéglátó egységek,
intézmények előtti járdaszakaszt, illetve ha a járda mellett
zöldsáv is van, az úttestig terjedő szakaszt a használó
köteles tisztántartani.
10) Járdákon, síkosság elleni védekezéshez a
környezetkímélő anyagokon, (salak, homok, zúzalék) kívül
rendkívüli körülmények esetén só, (egyéb klorid tartalmú
anyag) legfeljebb 50%-os arányban alkalmazható. A
szóróanyag beszerzéséről, a keveréséről a tisztántartásra
kötelezett gondoskodik. Ezen anyagok tárolása
tárolóedényben, környezetszennyezést kizáró módon
történhet.
11) Klorid tartalmú anyagok használata
területeken és azok közvetlen környékén tilos.

zöld

12) Az ingatlan előtti járdát, téli időszakban havazás,
jégképződés esetén naponta a hótól és a jégtől meg kell
tisztítani.
13) A havat a járda úttest felöli részén kell összerakni
úgy, hogy a gyalogos közlekedésre legalább egy méter
széles terület maradjon.
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10. §
1) A szilárd burkolatú úton észlelt, vagy bejelentetett
hibát abban az esetben, amennyiben a forgalom biztonságát
veszélyeztetik, a 3/2001 KöViM rendeletben szabályozottak
szerint kell eljárni.
2) A forgalom biztonságát veszélyeztető úthibákat, a
költségvetésben e célra biztosított előirányzat terhére
soron kívül kell kijavíttatni.
3) Az egyéb úthibákat, burkolat süllyedést, közműaknák
fedlapjainak süllyedését a közmű üzemeltetője köteles
kijavítani.
11. §
1) Szabálysértést követ el, és 30.000 Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújtható, aki az e rendelet 4.§ (3) bekezdése,
5.§, 6.§ (1) bekezdése, valamint a 7.§ (1) bekezdésében
foglalt rendelkezéseket megszegi.
2) A közterület felügyelő az (1) bekezdésben
meghatározott szabálysértés elkövetése esetén 10.000 Ftig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.
12. §
Záró rendelkezések:
1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben
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a közúti közlekedésről szóló 1998. évi I. tv., továbbá a
Vhr. 30/1988 (IV. 21.) Mt számú rendelet és a közutak
igazgatásáról szóló 19/1994 (V. 31.) KHvM számú rendelet
előírásait kell alkalmazni.
2) A 3,5 t súlykorlátozással érintett önkormányzati
utak jelölését az 5. számú térkép melléklet és utcajegyzék
tartalmazza.
3) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba
4) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Üröm, 2007. szeptember 20.
Laboda Gábor
Polgármester		

		

dr. Balogh Szilvia
Jegyző

Záradék:
Kihirdetve és kifüggesztve:
Üröm, 2007. november hó 30. nap
Balogh Szilvia
Jegyző

KIVONAT

Üröm Község Önkormányzat
2007. szeptember 20.-ai
Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből
Üröm Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
109/2007.(IX. 20.) Kt. számú határozata

Üröm Község Önkormányzat Képviselőtestülete:
1) Figyelemmel a Közúti közlekedésről szóló 1988 évi I. tv
33 § (1) bekezdés c.) pontjára, valamint a 20/1984 (XII. 21.)
KM rendelet 33.1. pontjára az önkormányzat kezelésében lévő
alábbiakban felsorolt belterületi utakra, továbbá figyelemmel
ezen utak útszerkezetére és teherbírására 3,5 t súlykorlátozást
rendel el.
2) A súlykorlátozással érintett utcák:
-

József Nádor utca teljes hosszában
Szikla utca teljes hosszában
Asztalos utca teljes hosszában
Kalmár utca teljes hosszában
Szikla köz teljes hosszában
Határkő utca teljes hosszában
Honvéd utca teljes hosszában
Radnóti utca teljes hosszában
Úttörő utca teljes hosszában

-

Szegfű utca teljes hosszában
Csókavár utca teljes hosszában
Táncsics Mihály utca teljes hosszában
Ady Endre utca teljes hosszában
József Attila utca teljes hosszában
Csillaghegyi út teljes hosszában
Petőfi Sándor utca teljes hosszában
Fő utca a Dózsa György utca és Péterhegyi út 		
közötti szakaszára
Péterhegyi út teljes hosszában
Fenyves utca teljes hosszában
Rókahegyi út

3) Felkéri az önkormányzat tisztségviselőit, hogy a
súlykorlátozással érintett utcák kitáblázásához szükséges
táblákat rendelje meg és a jelen határozat 5.) pontjában foglaltak
teljesülését követően gondoskodjon azok kihelyeztetéséről.
4) Megállapítja, hogy a súlykorlátozással érintett utcák közül:
-

József Nádor utca
Úttörő utca
Szegfű utca
Csókavár utca
Táncsics Mihály utca
Ady Endre utca
Petőfi Sándor utca
valamint a Fő utca Dózsa György utca és
Péterhegyi utca közötti szakasza

a Magyar Közút Kht Pest Megyei Igazgatósága kezelésében
lévő utakkal csatlakozik, ezért közútkezelői hozzájárulás
beszerzése szükséges.
5) Felkéri az önkormányzat tisztségviselőit, hogy a
jelen határozat végrehajtását megelőzően az érintett utcák
vonatkozásában a közútkezelői hozzájárulást szerezzék be.

Határidő:

2007. szeptember 25. a közútkezelői hozzájárulás megkérésére
2007. szeptember 25. a táblák beszerzésére
2007. október 31-ig a táblák kihelyezésére

Felelős:
		

Polgármester		
Jegyző
Építéshatósági osztályvezető

Szavazati arány:
10 igen, egyhangú ellenszavazat, tartózkodás nélkül.
Laboda Gábor sk.		
polgármester		

Dr Balogh Szilvia sk.
jegyző

Üröm, 2007. szeptember 24.
A kiadmány hiteléül:
Devecsainé Váradi Mária
főmunkatárs
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Közérdekü információ

Ürömi Teleház Közhasznú
Egyesület Tájékoztatója
Nyitva tartás
Hétfő-Szerda
Szombat-Vasárnap
Csütörtök, Péntek

15.00-19.00h
15.00-19.00h
Szünnap		

Megújult Honlapunkon keresztül tekinthetnek be
Egyesületünk és Üröm életébe, eseményeibe.
Újra indul a számítógépes tanfolyam! Jelentkezni a
06 26 550 263/ 264 telefonszámon lehet.
Továbbra is van ingyenes jogi tanácsadás, időpont
egyeztetéssel.
A Helytörténeti Kiállítás a Teleházban ismét
látogatható.
A belépés díjtalan.
Köszönjük az eddigi támogatásukat és ha elégedettek
az Ürömi Teleház munkájával, adományokat a 6570009310129940 számlaszámra köszönettel várjuk..
Adókedvezmény igénybevételére jogosító igazolást
kiadhatunk.
Adószám: 18703973-2-13 / Számlaszám: 6570009310129940
Az eddigi támogatások felhasználásáról készült
közhasznú jelentés a honlapunkon www.uromitelehaz.hu
elérhető mindenki számára.

Kijózanító Túra
Aki velünk tart azzal találkozunk 2008. január elsején
este hét órakor a Teleházban.
Jelentkezni: A 06 30 30 555 84 vagy az uromtelehaz@tonline.hu
Útvonal: Üröm - Pilisborosjenő - Kevélynyereg - NagyKevély -Ezüsthegy - Üröm (Menetidő kb. 3-4 óra), réteges
öltözés javasolt.

REFORMÁTUS
ISTENTISZTELETEK RENDJE
AZ ÜNNEPEKBEN
Advent 4. vasárnapján délelőtt 10 órakor
istentiszteletet tartunk. Ezen az alkalmon
szeretnénk megajándékozni a gyermekeket, ők
pedig szavalattal, énekkel ajándékozhatnak meg
bennünket.
December 24-én délután 3 órakor tartunk rövid
szentesti istentiszteletet. A buszjárathoz igazítottuk az
időpontot.
Karácsony mindkét napján délelőtt 10 órakor lesz
istentisztelet, úrvacsoraosztással egybekötve.
December 30-án, az esztendő utolsó vasárnapi
istentisztelete 10 órakor kezdődik.
Szilveszter este 6 órakor lesz az évzáró istentisztelet,
utána pezsgős óévbúcsúztató.
Január elsején délelőtt 10 órakor kezdődik az újévi
istentisztelet úrvacsoraosztással.
Így az esztendő vége felé szeretném megköszönni a
gyülekezet és vezető testülete, a presbitérium nevében
is mindenkinek, aki hozzájárult gyülekezeti életünk
fenntartásához anyagi támogatásával, de legfőképpen
imádságával és jelenlétével.
Mindenkit szeretettel várunk alkalmainkra, hogy
személyesen is Istentől megáldott ünnepeket és újesztendőt
kívánhassunk egymásnak.
Isépy Gáborné
református
lelkész

Minden kedves olvasónak
Kellemes Ünnepeket!
Ürömi TH

22

November-December

Ürömi Tükör
Művelődési ház

ZENE-BONA BÉRLET
„ALMAMÁNIA”
Az ALMA EGYÜTTES
KONCERTJE

MŰVÉSZEK
VÁNDORBOTTAL

Az ÜRÖMI KÖZÖSSÉGI HÁZBAN
Február 20-án
10 órakor óvodásoknak,
11.30-kor kisiskolásoknak

El Camino

A belépőjegy ára bérlettel nem rendelkezőknek:
1200 Ft

A MAGYAR KULTÚRA
NAPJA alkalmából

A Közösségi Házban február
23-án este, 19 órai kezdettel

PAPP JÁNOS

Útibeszámolója 2 részben, zenével-verssel-képekben
Az esetleges időpont-változásról a honlapunkon és a
plakátokon tájékoztatjuk.
A belépőjegy ára: 1000 Ft

SALSA TANFOLYAM
„ Biztos lépés, latin pezsgés”
indul 2008. januártól az Ürömi Közösségi Házban

A CARMEN
DANCE
KLUB

PÉCSI ILDIKÓ

önálló estje,
A Közösségi Házban január19-én este 19 órai
kezdettel

SZERETTEIM
Címmel
Zongorán közreműködik:
Szűts István
Magyar írók versei, prózai művei hangzanak el, zenei
betétekkel.
A belépőjegy ára: 1200 Ft

tanárainak vezetésével
bérlet: 10 alkalomra (1 alkalom = 1óra = 60 perc) szól
és 8900 Ft-ba kerül, két hónapig érvényes.
Jegy: Ha nem akarsz bérletet venni, akkor az egyes
foglalkozásokon 1300 Ft-os jeggyel vehetsz részt.
Előzetes jelentkezés szükséges, 2008. január 10-ig
A tanfolyam csak minimum 10 pár részvétele esetén
indul ! Jelentkezni a Közösségi Házban lehet.
A tánciskoláról bővebb információ a
www.carmen-dance.hu oldalon olvasható.
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Közérdekű telefonszámok
Felnőttrendelés: Dr. Fehér Eszter
Dr. Horti Szilvia
Hétfő:
08.00-12.00
16.00-19.30
Kedd:
16.00-19.00
08.00-12.00
Szerda:
07.00-11.00
14.00-18.00
Csütörtök:
14.00-18.00
08.00-11.00
Péntek:
07.30-10.30
11.00-14.00
Fekvő beteghez házhoz hívás hétköznaponként reggel 8-9 között.
Gyermekrendelés:
Dr. Kerekes Ildikó
Dr. Gaál Gabriella
Hétfő:
8.00 - 11.00
Üröm
15.00 - 18.00 Üröm
Kedd:
15.00 - 18.00 Pborosjenő
8.00 - 11.00 Üröm
Szerda:
8.00 - 11.00
Üröm
14.00 - 17.00 Üröm
Csütörtök: 15.00 - 18.00 Pborosjenő
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 Pborosjenő
Rendelők:
Rendelő:
Üröm, Doktor u. 21. T: 351 - 286
Üröm, Doktor u. 21. T: 350 - 915
Pborosjenő, Fő u. 18. T: 336 - 187
Védőnői szolgálat:
Kedd: 10.00 - 11.30 T: 350 - 733
Csütörtök: 8.30 - 11.00
A doktornő kéri kedves betegeit, hogy a rendelés előtt telefonon egyeztetett időpontban jelenjenek meg a rendelésen.
Háziorvosok éjszakai ügyeleti beosztása
Éjszakai ügyelet
Nappali ügyelet
Hétvégi ügyelet
Este 18 órától
Üröm: 350-224
Szombat reggel 8 órától
Reggel 8 óráig
Orvosi rendelő
Hétfő reggel 8 óráig
Orvosi rendelő - Pilisborosjenő: 336-308, 336-187
Orvosi rendelő
Dr Fehér Eszter
Üröm, Doktor utca 21. Tel.: 06-30-35-22-047
Dr Gaál Gabriella
Üröm, Doktor utca 21. Tel.: 06-70-94-05-919
Dr Kovács Levente Üröm, Doktor utca 21. Tel.: 06-30-49-35-324
Dr Gelencsér Tamás Üröm, Doktor utca 21. Tel.: 06-30-96-09-772
Dr Kovács Gábor
Üröm, Doktor utca 21. Tel.: 06-30-98-27-055
Dr Gyimesi Zoltán Üröm, Doktor utca 21. Tel.: 06-20-33-02-453
Dr. Szisz János
Üröm, Doktor utca 21. Tel.: 06-20-39-04-111
Ürömön és Pilisborosjenőn sürgősségi orvosi ellátást biztosítják
Munkanapokon hétfőtől - péntekig
Az orvosi ügyelet helye: Üröm, Doktor utca 21.
Telefonszáma: 06-30-99-29-257
2007. december
Hétfő 8-13h Dr. Fehér Eszter

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Dr. Fehér Eszter
Dr. Fehér Eszter
Dr. Kovács Levente
Dr. Fehér Eszter
Dr. Gelencsér Tamás
Dr. Fehér Eszter
Dr. Gyimesi Zoltán
Dr. Gyimesi Zoltán
Dr. Fehér Eszter
Dr. Kovács Levente
Dr. Fehér Eszter
Dr. Gelencsér Tamás
Dr. Fehér Eszter
Dr. Gyimesi Zoltán
Dr. Szisz János
Dr. Fehér Eszter

13-18h
Kedd 8-13h
13-18h
Szerda 8-13h
13-18 h
Csüt. 8-13h
13-18h
Péntek 8-18h

Üröm, Orvosi rendelő tel.: 350-224

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Dr. Kovács Levente
Dr. Fehér Eszter
Dr. Gelencsér Tamás
Dr. Fehér Eszter
Dr. Szisz János
Dr. Kovács Levente
Dr. Szisz János
Dr. Kovács Levente
Dr. Fehér Eszter
Dr. Fehér Eszter
Dr. Fehér Eszter
Dr. Gyimesi Zoltán
Dr. Kovács Levente
Dr. Szisz János
Dr. Szisz János

Dr. Kovács György Pborosjenő, Orvosi rendelő
Dr. Horti Szilvia
Üröm, Orvosi rendelő
Dr. Venesz Ilona Pilisborosjenő, Orvosi rendelő
Dr. Venesz Ilona
Üröm, Orvosi rendelő
Dr. Horti Szilvia
Üröm, Orvosi rendelő
Dr. Kovács György Pborosjenő, Orvosi rendelő
Dr. Fehér Eszter
Üröm, Orvosi rendelő
Dr. Gaál Gabriella
Üröm, Orvosi rendelő

tel.: 336-308
tel.: 350-224
tel.: 336-187
tel.: 351-286
tel.: 350-224
tel.: 336-308
tel.: 350-224
tel.: 350-915

Csatornázási Üzem
2000, Szentendre, Ipar u
Hibabejelentés (éjjel-nappal):
06-26-310-796
TIGÁZ Rt. 2000 Szentendre, Paprikabíró 16.
06/26/501-100
ELMŰ: Eurocenter 1032 Budapest, Bécsi út 154.
ELMŰ Szentendre:
06-26-318-051, (26)318-050
Kéményseprő Vállalat:
1054 Budapest, Steindl Imre u. 12.
06/1/269-2599
Tűzoltóság: Pilisborosjenői Weindorf Önkéntes Tűzoltó E.
Komlós Tibor parancsnok:
06/26/350-622
Kucsera László parancsnok-h.
06/30/254-8772
Érd Városiv. Tűz. 2045 Törökbálint, Pf. 17.
06/23/335-505
Magyar Geológiai Szolgálat Bp-i Területi Hivatala 1145 Bp. Kolumbusz
u. 17-23.
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
Művelődési Ház
06-26-350-064, 550-013
Általános Iskola
06-26-350-165, 350-158
Könyvtár
06-26-350-199
Óvoda
06-26-350-185
Öregek Napközi Otthona
06-26-350-162
„Varázskő” 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
Rendőrség Budaörs
06-23-420-055
Pilisvörösvár
06-26-330-130
Posta
06-26-350-007
Kőbánya 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
Közjegyző, Dr. Stagel Judit
(Pvörösvár, Fő u. 83)
06-26-332-259
Okmányiroda Pilisvörösvár
06-26-530-680, 530-685
Hatósági ügyintézés, vezetői engedély,
IGFB (gépjármű felelősségbiztosítás)
530-686
Gépjármű-űgyintézés
530-683
Vállalkozói igazolvány
530-687
Útlevél
530-681
Személyi igazolvány
530-682
Lakcímkártya
530-684
Gépjármű-ügyintézés
530-688
Takarékszövetkezet
06-26-350-244
A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
Hétfő: 		
Szerda:
8.00 - 12.00
Péntek:
8.00 - 12.00

13.00 - 16.00
13.00 - 17.00

POLGÁRMESTER minden hét szerdáján 11 - 13 óráig
Wéber Géza alpolgármester
		
minden hónap első hétfőjén 15 - 16 óráig
Lengyel Katalin alpolgármester
minden páros hét szerda 10 - 13 óráig
JEGYZŐ minden második hét szerdáján 10 - 13 óráig
Központi telefon:
06-26-350-054, 06-26-550-096, 06-26-550-093
Fax: 06-26-350-187

Ürömi Tükör
Horoszkóp

Impresszum:
Megjelenik havonta
2500 példányban
Kiadó: Üröm Község Önkormányzata
Telefon: 06/26/350 054
Fax: 06/26/350-187
Felelős kiadó: Kultúrális és Sportbizottság
Szerkesztés, nyomdai előkészítés:
Média Stúdió Kft.
1037 Bp, Jutas u. 190.
Szerkesztőség vezetője:
Csizmadia Gizella
Tel./fax: 06-1-240-5806,
06/30/630-8980

Hirdetésfelvétel:
Polgármesteri Hivatal/Titkárság
Telefon: 26/350-054/1
Média Stúdió Kft. 06/1/240-5806
E-mail: mediamax@hu.inter.net
Nyilvántartási szám: 2.2.4/812/2003.
Csak névvel ellátott, aláírt cikkeket áll módunkban közölni.
A szerkesztőséghez küldött írásokat nincs lehetőségünk
megőrizni vagy visszaküldeni.
Az Olvasói levelek oldalon megjelenő írások nem
feltétlenül tükrözik a szerkesztőség álláspontját. Azokért
szerkesztőségünk felelősséget nem vállal.
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Bp. 1039 Battyhyány u. 46. (új Szentendrei út)
Tel.: 240-5603 Tel./fax: 436-0356

(+D675)2B3A11,=,2B8,

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

COBRA-CONTO kft.

ÁLLATORVOSI RENDEL�
Solymár, Terstyánszky u. 120.

 % #!
AUTOMATA
KIPUFOGÓ
KLINIKA ÖNTÖZŐRENDSZER

1139 Budapest Fáy u. 12/c

7524A79902(
ÜGYVÉDI
Telefon: KÖZREM�KÖDÉSSEL
Kipufogódobok, rendszerek
készítése, szerelése, telepítése,
javítása!
tervezése,
karbantartása.
06-30-984-6692
06-1-238-0214 , 06-1-238-0215
Katalizátorok, ﬂexibilek szerelése 18 hónap garanciával
INGYENES
NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL
06-26-360-919

06/20/495-1170
Szolgáltatásaink:

- Ingyenes cégalapítás - ha nálunk
könyveltet!
- Munkaügy- bér, TB-ügyintézés,
könyvelés (visszamenőleg is!)
- APEH, TB előtti képviselet
(adóproblémák kezelése)

TELJES KÖRŰ2JKERTÉSZETI
7524A79902(
06-30-964-2160
Bejelentkezés telefonon:
SZOLGÁLTATÁS
Véd�oltások, ultrahang, laborSPORTKIPUFOGÓK
06
26 350 671
vizsgálat, sebészeti m�tétek
Korompai
Consulting
Bt.
THULE termékek!
06 70/210
5896 Balázs/O2
Rendelési
id�:
kedd:
14-19h,
Bp. 1039 Árpád u. 23.
70/948-9257
ÜRÖM,
csütörtök:
14-19h,
szombat:
9-12h
Bp. 1039 Battyhyány u. 46. (új Szentendrei út)
240-5603 Tel./fax:út
436-0356
DózsaTel.:György
47.

INGATLANIRODA
ZEKE ÉSÜGYVÉDI
FIA BT.
3ZENNYV§ZSZLL§TS
KÖZREMĥKÖDÉSSEL

INGYENES NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL
G£PI £S K£ZI F°LDMUNKA

GÉPI FÖLDMUNKA
TEHERFUVAROZÁS

4      
Bejelentkezés telefonon:
06 26 350 671
06
70/210 5896
"%
ÜRÖM,
Épít�anyag
Épít
anyag
Gyártó és
Dózsa
György
út 47.
Értékesít� Betéti Társaság

ZEKE ÉS FIA BT.

@7E3
Platán Idősek
Otthona/Üröm
:+(1(2A8=0F9
 
Szennyvízszállítás,
felvételre keres:
szakácsot,
kézilányt,
takarítót.a.
gépi
kézi
földmunk
Tel.:és
06-20-9382-405
Jelentkezni lehet:
06-26-350-247
T: (26) 321-351,
(30) 9431-555
06/26/551-500

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

ÉpítĘanyag Gyártó és
ÉrtékesítĘ Betéti Társaság
$$I?#?#?$?$
2096 Üröm,
!#'>$
Budakalászi út 0/64/7

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

Nyitva tartás: H—P: 07—17
Sz.: 07—12

M�tétnap: szerda 9-13h

ÁLLATORVOSI RENDELė
Solymár, Terstyánszky u. 120.

    

Dr. Molnár Attila

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

56.1.'248467<+6:.<

$"$&#!%
'!& )
06-30-964-2160
"  '& !% $%'!'"
VédĘoltások, ultrahang, labor$("&!&"
vizsgálat, sebészeti mĦtétek
lfj. Dr. Molnár Attila

 "41;2@6

Rendelési idĘ: kedd: 14-19h,
F17HA)7.E8
csütörtök:
14-19h, szombat:'
9-12h
MĦtétnap:
szerda
#+1 
9-13h


  

Pilis Motor Bt.
Aprilia motorszerviz,
valamint vállaljuk olasz
és japán robogók,
motorkerékpárok szervizelését,
javítását.

2083 Solymár
Külső Bécsi út 23/a
Gyári-, és utángyártott alkatrészekkel
Tel: 06-20-518-3791
Garanciaid�n
belüli-kívüli id�szakos szervizek
H-P.:
8-17-ig
ZÖLDKÁRTYA
KÉZI AUTÓMOSÓ
TOYOTA JAVITÁS

Mobil 1

GYORSSZERVIZ
FUTÓM�ÁLLÍTÁS GUMISZERELÉS
HÉTF�–PÉNTEK:

Üröm, F� út 1.

7.00 – 17.00

TEL: 26/ 550 - 140

MINDEN AUTÓ TÍPUSRA

TOYOTA JAVITÁS
Gyári-, és utángyártott alkatrészekkel
GaranciaidĘn belüli-kívüli idĘszakos szervizek

2096 Üröm,
FĘ utca 1. (Ipartelep)
06-26-351-465
Mobil: 06-30/9-508-192

CSECSEMŐMÉRLEG BÉRLÉSE, ÉS
FORGALMAZÁSA

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

ZÖLDKÁRTYA

KÉZI AUTÓMOSÓ

Mobil 1

GYORSSZERVIZ
FUTÓMĥÁLLÍTÁS GUMISZERELÉS
HÉTFė–PÉNTEK:

Üröm, FĘ út 1.

7.00 – 17.00

TEL: 26/ 550 - 140

MINDEN AUTÓ TÍPUSRA

Ürömi Tükör
Bemutatkozás

Kedves ürömi
lakosok!
Ahogyan arról már korábban értesülhettek az Ürömi
Tükör augusztusi számában 3 körzetre bővült az ürömi
felnőtt háziorvosi praxisok száma. Ezt a bővítést Üröm
folyamatosan növekvő lakosságszáma tette indokolttá,
hiszen így lehet megőrizni az egészségügyi ellátás magas
színvonalát. Az Önkormányzat által kiírt felnőtt háziorvosi
praxis elnyerésével 2008 januárjától állok az Önök
rendelkezésére a Doktor utcai Háziorvosi Rendelőben. A
betegellátásban Szita Erzsébet Baba lesz segítségemre, akit
már sokan ismerhetnek, hiszen Péterffy doktor Úr mellett
is dolgozott asszisztensként.

Eddigi munkám során megtapasztaltam, hogy a
gyógyítás legegyszerűbb módja a betegségek megelőzése,
hiszen ha időben észleljük a bajt sokkal egyszerűbb a
gyógyítása. Jöjjenek el a rendelésre, néhány rutin vizsgálat
akár évekkel meghosszabbíthatja az életet. Ne feledjék:
érdemes rászánni néhány órát az életükből ma, hiszen ez
a jövőben megtérül bőségesen, és nagy öröm, ha láthatják
felnőni gyermekeiket és unokáikat.
Erőt, jó egészséget és talán idén elsőként boldog új
esztendőt kívánok mindenkinek!
							
Dr. Gelencsér Tamás

Néhány szót magamról. Budán lakom csodálatos
feleségemmel és 8 hónapos gyönyörű kisfiammal. 2001ben végeztem a budapesti Semmelweis Orvostudományi
Egyetemen, majd a háziorvosi szakképesítésemet is
itt szereztem meg. Korábban két évig dolgoztam az
Országos Mentőszolgálatnál mentőtisztként. A szakorvosi
tanulmányaim során dolgoztam többek között Intenzív
Osztályon és Sebészeten a Győri Megyei Kórházban,
valamint Budapesten a Fül- Orr- Gégészeti Klinikán és a
Kútvölgyi III. számú Belgyógyászati Klinikán.
Üröm éjszakai orvosi ügyeletében negyedik éve
látok el szolgálatot, sokan találkozhattak már velem szerda
éjjelenként, illetve a háziorvosi rendeléseken is.
2008 januárjától induló rendelésemre
szeretettel várom Önöket. A  rendelési idő a
következők szerint alakul:
Hétfő
12-16

Kedd
12-16

Szerda Csütörtök		 Péntek
8-12
11-15		 14-17

Üröm, Doktor S. u. 21. Felnőtt Háziorvosi Rendelő
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Ürömi Tükör
Környezetvédelem

2008 a Vizek éve
A globális felmelegedés , illetve a világméretű
környezetpusztítás ellenére - vagy talán éppen azért - a
jövő esztendőt a Vizek évének nyilvánították. Itt volt már
az ideje, hogy kicsivel több figyelmet fordítsunk az élet eme
elengedhetetlen forrásának. A közelmúltban több olyan
nagymértékű környezetpusztításra derült fény, amelyet
vizeink, azok élővilága és áttételesen az ország lakossága
szenvedett el. Gondoljunk csak a “tiszai ciánszennyezésre”
vagy a “habzó Rábára”, illetve a napokban az Ukrajnából
átúszó több kilométeres “szemétszigetre“. Sajnos ez a
felsorolás korántsem teljes, oldalakon keresztül lehetne
folytatni az ilyen és ehhez hasonló környezetrombolásokat,
amelyek nap-nap után érik a világ sós-, és édesvizeit.
Környezetünkben mi is találhatnánk olyan vizet,
melyre büszkék lehetnénk, hiszen adott esetben településünk,
környezetünk egyik színfoltját képezhetné. A Cigány-patak
- hiszen róla van szó - mindenki számára szép, üde képet
jelenthetne. Azonban ez korántsem így van. A közvetlenül
mellette élők, dolgozók elképesztő történeteket tudnak
mesélni, ebből itt én “csak” a kibírhatatlan szagot kívánom
megemlíteni. A szennyezés forrására vonatkozólag a
Környezetvédelmi Bizottság vizsgálatot kezdeményezett.
Feltételezésünk szerint a szennyezés forrása a szomszéd
településen van, ezért a Bizottság felkérte Laboda Gábor
polgármester urat, hogy a pilisborosjenői polgármestertől
kérjen állásfoglalást a szennyezés forrása ügyében. A hivatalos
levélre máig nem érkezett válasz.
Időközben elkészült az Ürömiek Baráti Társasága által
kért ÁNTSZ analízis, amely hivatva volt a patakban folyó
víz összetételét meghatározni. A vizsgálathoz két helyről
vett mintát az akkreditált vizsgáló laboratórium. A két falu
határában, illetve a Bécsi útnál. Az eredmény lehangoló,
élővíz szinte már nem is érkezik Borosjenő felől a Cigánypatakban. Az elszomorító eredményről a Közép-Dunavölgyi
Környezetvédelmi Természetvédelmi Vízügyi Felügyelőség is
tájékoztatva lett.
A vizsgálati eredmény birtokában várjuk a pilisborosjenői
polgármester az irányú hathatós lépését, segítségét,
hogy megszűnjön a településünket is érintő, sokszor
közegészségügyileg is fenyegető állapot.
Mindennapjaink
meghatározó
tevékenységeit
befolyásolja az a kincs, amelyet víznek hívunk. Felszíni- és
felszín alatti vizeink védelmével környezeti értékeinket és
ezzel együtt saját életminőségünket óvhatjuk meg. A patak
vizének folyamatos elszennyezésében valaki, valakik nagyot
hibáztak. Reményeim szerint - és gondolom sokunk reménye
szerint - hamarosan megszűnik az állandó szennyezés és
ismét csak élő víz fog folydogálni a Cigány-patak medrében.

Vidákovits Tibor
Környezetvédelmi és Településfejlesztési
Bizottság Elnök
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Eredményes
volt a veszélyes
hulladékgyűjtés
Nem várt sikerrel zárult Ürömön a november 24-én
az első alkalommal megrendezett veszélyes hulladékgyűjtési
akció. Ennek keretében a település két helyszínén a
lakosságtól térítésmentesen vették át a háztartásokban
felgyülemlett veszélyes hulladékot a Saubermacher Kft.
szakemberei. Az ártalmatlanításra átvett és elszállított
anyagok túlnyomó részét kenőanyagok, olajszármazékok,
festékek, elektronikai hulladékok, gumiszármazékok,
vegyszerek és gyógyszerek, szárazelemek és akkumulátorok
tették ki.

A Képviselő-testület által még 2004-ben elfogadott
Hulladékgazdálkodási Terv fontos részét képezi a veszélyes
hulladék szervezett begyűjtése és ártalmatlanítása.
Reményeink szerint az akciót minden év novemberében
meg fogjuk rendezni és annak keretében a lakosság
térítésmentesen adhatja le a háztartásban előforduló ilyen
jellegű hulladékát.
Vidákovits Tibor
Környezetvédelmi és Településfejlesztési
Bizottság Elnök

November-December

Ürömi Tükör
Nosztalgia klub

B Ú C S Ú Z U N K...
MEGDÖBBENÉSSEL VETTÜK 
TUDOMÁSULK, HOGY NOSZTALGIA 
KLUBTÁRSUNK

MIKLÓ IRMA
ELTÁVOZOTT KÖZÜLÜNK. SZERETETEL
GONDOLUNK RÁ, AKI NYUGALMÁVAL,
KEDVESSÉGÉVEL, INTELLIGENCIÁJÁVAL
SEGÍTETT ÉS ERŐT ADOTT
ÖSSZETARTOZNUNK, EGYÜTT MARADNUNK,
CSEKÉLY ÁLMAINKAT MEGVALÓSÍTANI.
ÉLETVIDÁM, KEDVES TEREMTÉS,
EMLÉKED MEGŐRIZZÜK!
NOSZTALGIA KLUB TÁRSAID  
Üröm, 2007. november

Nosztalgia Klub
Immár hetedik éve működik az Ürömi
Nosztalgia Klub minden héten szerdán l6 órától az
Üröm, Ady Endre u. 6. szám alatti klubszobában.

Az elmúlt eseményekről néhány
gondolat.....
Beszélgetünk, egymás egészségével törődünk leginkább!
Betegeket látogatunk otthonukban, akik sajnos nem
tudnak eljönni megromlott egészségi állapotuk végett.
Tájékoztatjuk őket az eseményekről. De az aktívabb
tagokkal moziba, színházba, strandra jártunk. Illetve 1
hetes nyaralásokat is beiktattunk.
A község életében aktívan résztveszünk.
Meghívásoknak eleget teszünk. Mint például legutóbb
a Közösségi Házban a „HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI
IRODA” megnyítójára voltunk hívatalosak, mint
civilek! Ezt megelőzően a „Kőfaragó tábor” vasárnapi
eredményhirdetésén segítettünk a főzésben, tálalásban.
Nagyon szép művek születtek ez évben is.
Polgármester úrtól megkaptam
az anyagot az „Üröm, Dózsa
György utcától DK-re tervezett
Lakóterület szabályozási terve
és építési szabályzata, a hatályos
településszerkezeti terv részleges
módosításáról”. Majd a részletes
leírás véleményezésére kért fel.
Programunk
között
szerepelt
az
„IDŐSEK
VILÁGNAPJA”
megünnepelése.
Tiszteletünk
kifejezéséül
töltöttük velük ezt a napot,
énekeléssel, verseléssel.
Jó egészséget kívánok ezuton az
ürömi idős lakosoknak is!
Tisztelettel
Stevula Károlyné
Nosztalagia Klub vezető
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Ünnepek
óvodásmódra
Az ünnep, a rákészülés megszépíti az ember életét. A mi
óvodásaink élete nagyon szép! Szürke téli napokon jólesik
visszagondolni a terményünnep vidám, derűs színeire, a
gyümölccsel és zöldségfélékkel dúsan megrakott asztalra,
a különféle anyagokból, különböző technikával készült
ötletes gyermekmunkákra. Akkor még a gyerekek a
Dióbél bácsi és a Nüsse knakcen című versikéket kántálták
miközben az óvoda udvarán a diófa alatt talált megtört diót
nassolták. Kedvenc körjátékuk a Lieber Bauer és a Lipemlopom a szőlőt volt. A felpántlikázott és őszi falevelekkel

díszített almabábuval párválasztós táncot roptak és a
Diesen schönen Apfel-t énekelték.Még a legkisebbek is
tüsténkedtek a gyümölcs- és zöldségsaláta elkészítésekor,
s jóízúen falatoztak belőle. Ezen a napon a konyhában
is alkalomhoz illő finomsággal kedveskednek nekünk,
amit 10 óra körül a jellegzetesen megterített asztalnál
mécsest gyújtva, pici ünnepség keretében fogyasztanak el.
Szívderítő látványt nyújtanak, amikor az almabábuval és
az asztali dekorációhoz készített kincseikkel megrakodva
Üröm utcáin hazafelé tartanak.

ablakokat, falitáblákat, aulát. Oda teszünk még néhány
termetes úritököt is. A lámpás felvonuláson nemcsak az
óvodásaink, hanem a szülők, a nagyszülők, testvérek is
részt vesznek. A különböző útvonalon haladó csoportok
a hivatal előtti téren futnak össze. Együtt elénekeljük a
Márton-napi német és magyar dalokat. Eközben Feri bácsi
meggyújtja a tábortüzet az óvoda udvarán, a konyhai
dolgozók és a dadusok elkészítik a nagyon, de nagyon
finom vendégváró zsíroskenyeret lila hagymával, gőzölgő
forró teával, s kezdetét veszi egy kellemes társalgás.
Alig ér véget gyönyörűszép óvodánkban ez az igazán
nagyszabású Márton-napi ünnepség, máris újabb készülődés
veszi kezdetét.
Az évnek ebben az időszakában fenyőillatú, csillogó,
titokban készülő meglepetésekkel teli, téli ünnepek
sora követi egymást. Az adventi koszorún meggyújtott
gyertyák meleg fénye jelzi a karácsony közelségét, a kis
Jézus születését.
A gyermekek számára ez a hónap maga a megtestesült
mesevilág. Csordultig tele mindenféle jóval, szeretettel,
kellemes meglepetésekkel és örömteli készülődéssel. A
csillagnál is szebben ragyog a szemük, amikor advent első

A Márton-napi ünnepség az ősznek új arcát mutatja
felénk. Ilyenkor már harapósabb az idő és igencsak
korán sötétedik, amit mi egy cseppet sem bánunk,
hiszen így sokkal hangulatosabban világítanak a szebbnélszebb lámpások, amit egy adott délután a szülőkkel és
a gyerekekkel együtt készítünk el. Természetesen nem
maradhat el a Márton-napi liba sütése sem, amit imádnak
a gyerekek. Elmeséljük a gyerekeknek Szent Márton
legendáját. Velük együtt díszítjük a termeket, folyosókat,
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Másnap az óvodában újabb meglepetés érte a gyerekeket.
Az iskola 8.b. osztálya egy téli mese előadásával szerzett
örömet a gyerekekeknek, amit szívből köszönünk nekik.
Amint napról-napra teljesebbé vált az óvoda karácsonyi
dísze, úgy emelkedik az ünnepi hangulat. Ünnepi ruhát ölt
a falu is. Teljes díszében pompázik az óriás karácsonyfa,
a gyerekekkel együtt gyönyörködhetünk a templomban
felállított betlehemben. Elkészülnek az ajándékok,
amit a gyerekek meghitt ünnepség keretében adnak át
szüleiknek, nagyszüleiknek. A csoportokból karácsonyi
dalok, rigmusok szűrődnek ki.

napja óta naponta kibontanak egy meglepetést tartogató
zsákocskát az adventi naptárban. Minden apróságnak
szívből tudnak örülni. Tudják, hogy a Télapó nesztelen
léptekkel járkál, bekémlel az ablakon, s látja, hogy ők
milyen aranyosak, ügyesek. Buzgón „írják” is neki a
kívánságaikkal teli leveleket. Szorgalmasan készítik a neki
szóló ajándékokat, díszeket. Apró kis kezecskék színeztek,
festettek, vágtak, ragasztottak, barkácsoltak. Közben
télapós dalokat énekelgettek és verseket tanultak.

Az év legszebb, legnagyobb ünnepe, a Megváltó
születésének napja, a szeretet, az öröm, a békesség, a
család, az otthon ünnepe mindenkit megérint. Karácsonyfát
állítunk, karácsonyi énekeket énekelünk, kívánunk
egymásnak boldog, békés ünnepeket.
Bezdán Istvánné,Marika néni
német nemzetiségi óvodapedagógus

Végre elérkezett a nagy nap. Mindannyian buszra
ültünk és elmentünk a Szemlőhegyi barlangba, ahol
huncutkodó, egymást csipkedő, gyerekekkel incselkedő
krampuszaival már várta őket a Mikulás. Amint haladtunk
lefelé a barlangban, a gyerekek szemeláttára elevenedett
meg a mesejelenet. Ősz szakálával, puttonyával, imbolygó
kampósbotjával leereszkedett közéjük a Télapó. Mesélt
a gyerekeknek, külön-külön adta oda nekik az ajándékot,
mindegyikükhöz volt egy-egy barátságos szava.Mindez
hihetetlen élményt jelentett a gyerekek számára, s talán a
Mikulásnak is, hiszen ennyi csengőhangú dalt évente csak
egyszer hall, ráadásul nemcsak magyarul, hanem németül
is. Ezért külön meg is dicsérte őket.
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KÖNYVAJÁNLÓ
AZ ÜRÖMI KÖNYVTÁR
ÚJ KÖNYVEIBŐL
A könyvtár olvasói könyvtárközi
kölcsönzés segítségével a Pest Megyei
Könyvtár 160 000 kötetes állományából
is kölcsönözhetnek. 2-3 napon belül
megérkezik a kért könyv vagy fénymásolat.
Ebben az esetben az olvasónak meg kell
térítenie a visszaküldés postaköltségét,
mely általában 300 - 600 Ft közötti
összeg.

A könyvtár nyitva tartása
október elsejétől megváltozott,
hétfőn és szerdán egész délután
várja az olvasókat, érdeklődőket.
Szekeresné Juhász Éva
könyvtáros

Nyitva tartás:

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

Üröm, Dózsa Gy. u. 18.
Tel.: 350-199
E-mail: konyvtar@urom.hu

Tarka lepke, kis mese

Ez a könyv a bölcsődékben és az óvodákban tanult
nyúlfarknyi és hosszabb mesék igen gazdagon illusztrált
gyűjteménye. A gyerekek a nagyméretű színes rajzokat nézegetve
otthon újra átélhetik kedvenc mesehősük kalandjait, és az
együttmeséléssel kellemes órákat tölthet el az egész család.

G. Szabó Judit: A Madárijesztő-ház

A történet főszereplője és egyben mesélője, a tizenéves
Anikó vidékre utazik, hogy „birtokba vegye” a családi örökséget,
amely nem más, mint a Madárijesztő-ház az erdő közepén. Nyári
szünet van, Anikó csak egy-két napot akar egyedül eltölteni
a házban, várja a család később érkező tagjait, de az idillinek
induló nyaralás sötét fordulatot vesz. Mintha kísértetek járnának
az öreg házban, amelyet jogos örökösein kívül többen is meg
akarnak kaparintani.

Eva Kapfelsperger – Udo Pollmer:
Halál a konyhában

A Der Spiegel szerint a könyv „riasztólövés” ételeink és
környezetünk szennyezettségére vonatkozóan.
Aflatoxinok a paprikában, tisztítószer a tojásban, higany a
tonhalban, rákkeltő anyagok a kolbászban, dioxin a tejben, DDT
az anyatejben – a modern élelmiszer-termelés és élelmiszerfeldolgozás árnyoldalai. Sokunk számára annyira természetessé
vált a normális és egészséges táplálkozástól való igen nagyfokú
eltávolodás, hogy időközben a bizonyos mértékig mesterséges
termékek számítanak „élelmiszernek”, és ezek fogyasztását
tekintjük normálisnak.

Kószó József: Az ezredforduló háza

A Házunktája könyvestára könyvsorozat utolsó kötete az
ezredforduló utolsó tíz évének házaiból, építészeti szokásaiból
mutat be ízelítőül példákat a trendeknek megfelelően. A könyv
sok hasznos tanáccsal is szolgálhat az igényeset és esztétikusat
kedvelőknek, segít a szép, jó és egészséges otthon iránt fogékony
laikusoknak, az építtetőknek, de még gyakorló építészeknek is
szebbnél szebb példákkal, továbbá a szakmai kötelezettségek és
ajánlások ismertetésével.

Tracy Chevalier: Ártatlanok

A Leány gyöngy fülbevalóval című, nagy sikerű regény
szerzője ezúttal a 18. század végi Angliába kalauzolja el az
olvasót, és különleges pillanatképeket villant fel William Blake
költő-festőről, valamint a nyüzsgő, sikátoros fővárosról. Hősei a
Kellaway család tagjai, akik az egyik gyermek tragikus halála után
elhagyják csendes vidéki otthonukat, és Londonba költöznek.
Különös szomszédjuk, a nem mindennapi, radikális felfogású
Blake élete, a családfő állandó munkája a közeli cirkuszban, az
impresszárióval való kapcsolat, és nem utolsósorban a zárkózott,
szemérmes Kellaway fiú, Jem kölcsönös vonzalma a szabadszájú,
sötét hajú szépség, Maggie Butterfield iránt megváltoztatja
valamennyiük életét.
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Most már Ürömön is
14 biztosító ügyintézése egyhelyen
Tevékenységeink

Biztosításközvetítés
Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítás
Egyéni és Flotta Casco biztosítás
Lakásbiztosítás
Társasház biztosítás
Vállalkozói vagyonbiztosítás
Egyéni és Csoportos Életbiztosítás
Egyéni és Csoportos Balesetbiztosítás
Egyéni és Csoportos Egészségbiztosítás
Befektetési alapokhoz kötött életbiztosítás
Szállítmánybiztosítás
Felelősségbiztosítások
Utasbiztosítás
Építés-szerelésbiztosítás
Egyéb egyedi konstrukciójú biztosítások

• hitelközvetítés • finanszírozás közvetítés •
egészségpénztári • szolgáltatások közvetítése •
nyugdíjpénztári szolgáltatások Közvetítése

Szerződött partnereink
Allianz Hungária Biztosító Rt
Ahico Biztosító Rt
ING Biztosító Rt
KÖBE Biztosítási Egyesület
Union Biztosító Rt
Mai Casco Kft
Uniqa Biztosító Rt
DAS Jogvédelmi Biztosító Rt

Signal Biztosító Rt
Generali-Providencia Biztosító Rt
Groupama Biztosító Rt
Winterthur Biztosító Rt
OTP Garancia Biztosító Rt
Bankárnet Kft
K&H Biztosító Rt
Hitelpont Rt

SZŰCS GYULA 2096 Üröm Táncsics Mihály u. 36
Telefon:06-70/549-6084

