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Az ürömi önkormányzat                                        közéleti havilapja

Több mint 600 résztvevője volt a 2007. március 30-án megrendezett
V. Ürömi Népzenei és Néptáncfesztiválnak.

(Részletes beszámolónkat a következő lapszámban olvashatják.)

RÖMI    TRÖMI    TRÖMI    RÖMI    RÖMI    RÖMI    T
Az ürömi önkormányzat                                        közéleti havilapja



ÓVODA
Ürömi Tükör

Március - Április2

Megnyitó
„Hej óvoda, óvoda
de fényes az ablaka,
de tágas az ajtaja,
de szép tiszta minden terme,
zsibong a sok gyerek benne:
olyan mint egy kacsalábon forgó palota…”*

Ez a „híres” idézet Kormos István Vackor nevű 
kölyökmackójától származik, de származhatna, ha nem is 
rímbe szedve, bárkitől, aki látta az új óvodaszárnyat, amit 
mindenki örömére március 12-én birtokba vehettek a 
gyerekek.

Novemberben még kevesen gondolták, hogy a március 11-i 
ünnepélyes átadásra sor kerülhet.
A kivitelezéssel megbízott vállalkozótól megvált az 
Önkormányzat, a födém életveszélyes volt, vissza kellett 
bontani a majdnem tető alá hozott épületet.
A szülők érthetően türelmetlenkedtek, a vállalkozó, aki 
felvállalta a helyrehozást és a készre építést még karácsonykor 
is dolgozott a csapatával. Aki a polgármesterrel szeretett 
volna találkozni, egyenesen az óvodához ment, mert úgyis 
ott lehetett megtalálni. Lassan társadalmi szintér lett az 
óvoda környéke, de mindezek ellenére az idővel, időjárással 
folytatott versenyfutás sok ember idegrendszerét tette 
próbára. 
Egyedül talán a gyerekek várták türelmesen, hogy elkészüljön 
az óvodájuk, hiszen ők nagyon jól érezték magukat az 
iskolában, az ÖNO-ban, ahol türelmesen és szeretettel 
fogadták a kis vendégeket. 

Aztán közeledett a nagy nap! Persze egy átadás és 
beköltözés sem olyan egyszerű. Akinek óvodáskorú 
gyermeke van, nagyjából sejti, hogy egy csoportban milyen 
eszközökre, anyagokra van szűkség ahhoz, hogy az óvónéni 
a lehető legjobban lássa el a feladatát és a gyerekek a lehető 
legjobban érezzék magukat. 
Konkrétan azonban csak azok tudják, akik segítettek a 
bepakolásnál. Kis papír, nagy papír, kockák, körök … „Jaj, 
azt ki ne dobd! Az a matekhoz kell. „Ezt akarod leselejtezni? 

Kincset ér! Egy vagyon volt!” - mondta az óvónéni egy 
halom papírra.
Végül ez is kész lett, és március 11-én az ünnepélyes 
átadáson már csak fáradt, de nagyon elégedett arcokat 
lehetett látni.
A gyönyörű, kialakításában, belső elrendezésében, 
esztétikájában az európai elvárásoknak is megfelelő óvodát 
körbeállva hallgatta meg a nagyszámú érdeklődő közönség 
polgármester úr megnyitóját, ami pont olyan rendhagyó 
volt, mint az óvoda építése.
Részletesen beszámolt a felmerült problémákról, a még 
hátralévő, de a beköltözést nem akadályozó pótmunkákról, 
a költségekről, és megköszönte azt a munkát, amelyet csak 
egy olyan vállalkozó tudott ennyi idő alatt minőségileg is 
kiválóan elvégezni, aki szintén szívügyének érezte az óvodát. 
Mindnyájunk nevében mondhatjuk: Köszönjük Bajcsi Józsi!
Ezután következtek a legboldogabb ünneplők. Az 
óvoda vezetője Nádudvari Ilonka köszönetet mondott 
mindenkinek, és szemmel láthatóan nagyon büszke volt az 
új ovira.
A kis ovisok szokás szerint nagyon aranyosak és nagyon 
ügyesek voltak. A „nyuszik” csoportja még a név szerinti 
köszönetet is belecsempészte az előadott dalocskába.
 
Az óvó nénikről eddig is tudtuk, hogy „jó fejek”, de az „Újra 
itt van a nagy csapat…„ nótájukkal igazán jó hangulatot 
teremtettek a kerti partihoz. Mert az is volt.
Reggeltől rotyogtak az üstökben a finomságok. (Bajcsi Piri,
Tóth Angéla, Tóth Karcsi jót főztetek!) Csapra került a 
hordó is. Az ovi konyháján a megszokott isteni pogácsa 
sült. 
Sütött Nap!  Kell ennél több? 
Sok ilyen szép napot Ürömnek! 

 Ráboczki Zsuzsa

Laboda Gábor polgármester megnyitóbeszéde

Gyermekek köszöntője

Gyermekek előadása németül



Elkészült az új Óvoda!
Tisztelt Lakótársaim!

Az elmúlt években - mint ahogyan mindannyian 
tapasztalhatjuk - elég sok tervezett beruházással 
elkészültünk, így az új Fő térrel, buszmegállókkal, idősek 
otthonával. Ezeket a beruházásokat, alakulásokat az 
esetleges problémákat az újságban megjelent tájékoztatóim 
alapján az olvasók már ismerik, így most nem kívánom 
ismételni magamat. Összegezve az elmúlt éveket, meg 
kell állapítanom, hogy az óvoda első ütemének elkészítése 
bizonyult eddig a legnehezebb feladatnak. Az átadásra 
került új óvodaszárny kialakításánál szigorú előírásoknak 
kellett megfelelni, melyek maximális megvalósításához 
sokkal hosszabb időre volt szükség és jóval nagyobb 
anyagi ráfordításra, mint azt gondoltuk volna. Az előírások 
betartásának szükségessége azonban nem volt kérdéses, 
annál is inkább, miután gyermekintézményről van szó. 

Felmerülhet a kérdés, miért e törekvés és maximalizmussal 
átszőtt elhivatottság az új óvodai környezettel 
kapcsoltban?

Engedjenek meg néhány gondolatot ezzel kapcsolatban:

Már az első óvodákban - illetve, ahogyan ekkortájt 
hívták „angyalkertekben” - is tiszteletet kapott, és 
jelentős szerephez jutott az óvodáskori gyermekkor 
jelentősége és meghatározó szerepe, a humán kultúra első 
lépcsőfokaként. 
Kutatva keressük, hogy hol és milyen környezetben 
segíthetjük gyermekeink tanulását, fejlődését. Fontosnak 
tartom kisgyermekeink óvodai nevelését, melyben 
rendkívüli szerep jut a környezeti tényezőknek. Életünk 
különböző szakaszai közül - talán nyugodtan kijelenthetem 
- a gyermekkor a legfontosabb periódus. A gyermekek 
zöme óvodáskorában, az óvodában kerül először 
közösségbe, idegen környezetben találkozik spontán 
élethelyzetekkel, elszakadva a szülőktől. Összefoglalva 
talán az egyik legnehezebb időszak a gyermek fejlődési 

ÓVODA
Ürömi Tükör

Március - Április 3

Utcai látkép 

Udvari látkép
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szakaszai közül. Tisztában vagyok az óvodai nevelés 
értékteremtő hasznával, amely nagymértékben hozzájárul 
gyermekeink pozitív jövőképéhez, indulási alapot ad 
későbbi tanulmányaikhoz. 

Bizonyára jól emlékszik még mindenki a régi óvodára. 
Keveset beszéltünk arról, hogy az U alakú óvoda, melynek 
helyén ma már az új épület áll, csupán hat hónapra kapott 
az ÁNTSZ-től működési engedélyt, mivel olyan borzasztó 
állapotban volt: ebben az épületben a legnagyobb problémát 
a vizesedés és a salétromképződés okozta. 

Felsorolnám azokat a legalapvetőbb előírásokat, amelyeket 
figyelembe kellett vennünk az óvoda építésénél:

- minimum 50 m2-es csoportszobák kialakítása
- orvosi szoba, az ahhoz tartozó váró- és vizesblokk 
helyiséggel
- gyermekelkülönítő helyiség, arra az esetre, ha valamelyik 
gyermeknek fertőző betegsége van 
- logopédus szoba
- miután az épület emeletes, így 300 kg-ot elbíró étellift 
beszerelésére is szükség volt
- minden helységbe tűzjelzőt kellett elhelyezni, a nagyobbakba 
2 darabot, továbbá a biztonsági előírások megkövetelték, 
hogy a régi épületben is kiépítésre kerüljön
- a csoportszobákban vibrációmentes fénycsöveket 
helyeztünk el, ezzel is kímélve gyermekeink szeme világát, 
mivel a normál neon szemkárosító hatása közismert

- szintenkénti falba épített tömlővel csatlakoztatható 
tűzcsap (2 db)
- külön öltöző a konyhai személyzet számára
- természetesen a mozgássérült és a babakocsival 
közlekedők érdekeit is szem előtt tartva, számukra is 
biztosítottuk a szabványoknak megfelelő mosdót és 
közlekedési lehetőséget.

Fent már említettem, hogy ezek voltak az alapkiírások, 
amelyek kiegészültek még a szakhatóságok előírásaival, 
ezzel is tovább emelve az építmény kivitelezési költségeit. 
Pótmunkák elvégezésére is szükség volt, ahhoz hogy 
mind minőségi, esztétikai, kényelmi szempontból magas 
színvonalú gyermekintézményt hozzunk létre. 

Az építkezés során a következő pótmunkákat végeztettük 
el:

- tatai cserép helyett jóval stabilabb, esztétikusabb cserép 
került az óvoda tetőszerkezetére
- a falak szigetelését sima vakolás helyett „dryvit” rendszerű 
hőszigeteléssel oldottuk meg
- terv szerint - takarékossági szempontból - a 
csoportszobákban, közlekedőkön, és minden egyéb 
helyiségben linóleum padló lett volna, úgy gondoltuk, a 
legmegfelelőbb a csoportszobákban a parkettaburkolat, 
a közlekedőkben és az egyéb helyiségekben pedig a 
padlóburkolat. 
- A vizesblokkokban a már megszokott 20x20 cm-es fehér, 

Emeleti közlekedő

Nyuszika csoport

Maci csoport

Földszinti közlekedő



szabvány fali csempék helyett pasztell sárga, és kék színű 
a gyermekek számára barátságos környezetet teremtő, 
önmagában mintás fali csempék kerültek.
- Az emeleti  WC-ket a szintemelkedés miatt hátsó 
kifolyásúra kellet cserélni az alsó kifolyású helyett, 
melyeknek költségvonzata többszöröse az eredetileg 
tervezettnek.
- A villanybojlert kiváltottuk, a melegvízellátást gázkazánnal 
biztosítjuk.
- Az áramközpont áthelyezésre került az új épületbe.
- A régi óvoda elé plusz egy tűzcsap került.
- Az egész épületbe riasztórendszer lett telepítve.
- A régi épületben külön szeméttároló helyiség került 
kialakításra.
- Az emeleti csoportszobák ablakaira, valamint a földszinti 

bejárati ajtó melletti nagy ablakra díszes korlátot 
rendeltünk, a gyermekek balesetvédelme érdekében.
- Szükséges volt melegvizes keverőszelep felszerelése, 
azért, hogy a víz hőmérséklete a 40 Celsius-fokot ne 
haladja meg, és elkerüljük a sérüléseket.
- Miután az új óvodai épületszárny fala és az ezzel 
szomszédos házfal körülbelül két méterre helyezkedik el 
egymástól, esetleges tűz esetére: az óvoda oldalára eső 
nyílászárók, illetve a két épület között lévő nyílászárók, 
a falsíktól 5 cm-re tűzálló üvegburkolattal lettek ellátva, 
amely legalább egy órára megakadályozza a tűz átterjedését 
a szomszédos épületről az óvoda épületre.
- A különféle berendezési tárgyak összértéke 
(csoportszobákban lévő szék, asztal, függöny, szekrény, 
ágyak) mintegy: 7 millió forint.

Süni csoport 

Kék mosdó
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A csoportszobáknak egyéni hangulatuk van, kék, 
zöld, világos és sötét barack színekben pompáznak. A 
pasztellszínek nyugtató, barátságos környezetet tárnak 
elénk, amely már önmagában is megteremti a szép ízlés, a 
harmónia iránti vágyat.

A 4x25 fős csoportszobák létszámának maximum 20%-
al történő túllépése Képviselő-testületi határozattal 
kezdeményezhető.

Külön szeretném megköszönni a település nevében 
azoknak a szülőknek a türelmét, akinek gyermeke bár már 
2007. január elsejével felvételt nyert az óvodába ennek 
ellenére, csak 2007. március 12-től kerülhetett ténylegesen 
az óvodába elhelyezésre.

Kérem Önöket, fogadják hát örömmel, megnyugvással, 
és nem utolsósorban büszkeséggel, hogy gyermekeink, 
hozzájuk leginkább méltó körülmények között tölthetik 
óvodás éveiket. Reményeim szerint, még ebben az 
esztendőben elkezdhetjük a II. ütem építését, és a fő utcai 
régi részleg külső, belső felújítását. 

Engedjék meg, hogy néhány elismerő, dicsérő szóval 

illessem azokat, akiknek köszönettel 
tartozunk az új óvoda felépítéséért:

Köszönetet mondanék Bajcsi József 
úrnak, amiért átvette és vállalta az 
óvoda továbbépítését, akkori nehéz 
helyzetünkben. Neki köszönhetően, meg 
tudtuk nyitni az óvodát idén márciusban, 
ugyanis, ha ő ezt nem vállalta volna, akkor 
csak hónapokkal később tudtuk volna 
átadni az új épületszárnyat, s minden 
bizonnyal jóval többe került volna.

Külön köszönetet szeretnék mondani a 
Reneszánsz Rt.-nek, amely komoly anyagi 
támogatást biztosított az óvoda számára, 
melyből ki tudtuk építtetni, az összes 
biztonsági díszkorlátot az emeleti és a 
földszinti bejárat melletti ablakokra.

Ez óriási segítséget jelentett számunkra, hiszen az 
előzőekben már felsorolt előírásoknak való megfelelés, 
továbbá a pótmunkák elvégeztetése az önkormányzat 
anyagi keretét rendkívüli módon megterhelte.
A fent felsorolt munkák befejeztével még nem ért véget 
az elvégzésre váró feladatok sora, ugyanis hátravan még 
az óvoda II. ütemének megépítése, melyet szeretnénk 
minél előbb megvalósítani, hogy minden ürömi lakcímmel 
rendelkező gyermek befogadható, felvehető legyen az 
óvodába.
Terveink szerint a munkálatok még az idei évben 
megkezdhetőek és 2008 szeptemberével reményeink 
szerint befejeződnek.
Befejezésül csak annyit, hogy nagy büszkeséggel tölt el, 
hogy az ÁNTSZ - mint szakhatóság - regionális vezetője 
(aki átvette az új óvodát) szerint, az elkészült óvodai szárny, 
ebben a régióban jelenleg a legigényesebb, legpraktikusabb 
és a legfontosabb, hogy az előírásoknak is megfelel.

Üröm, 2007. március hó

Tisztelettel:
Laboda Gábor
polgármester

Étellift

Sárga mosdó

Gyermeköltöző
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Sajtótájékoztató volt 
Ürömön

Régóta várt eseménynek lehettünk tanúi 
2007. március 2-án az Ürömi Önkormányzat 
Tanácstermében, ahol a Környezetvédelmi 
Minisztérium és az Önkormányzat közös 
sajtótájékoztatót tartott. A megjelentek előtt 
dr. Persányi Miklós miniszter és Laboda 
Gábor polgármester bejelentette a csókavári 
gáztisztító massza mentesítése II. ütemének 
megkezdését, azaz a tényleges mentesítési 
munkálatok elindítását.

 A tájékoztatón elhangzott, hogy a mentesítési 
feladat részét képezi a Nemzeti Környezetvédelmi 
Programnak, illetve ezen belül az Országos Környezeti 
Kármentesítési Programban is kiemelt figyelmet szenteltek 
Csókavár kármentesítésének. Ennek a programnak célja a 
hátrahagyott tartós környezetszennyeződések károsító, 
veszélyeztető hatásának megszüntetése. Az EU-s pénzből 
finanszírozott munkálatok, várhatóan két éven keresztül 
tartanak. A mintegy 6,2 milliárd forintos beruházás fő 
célja a terület teljes kármentesítése, hiszen az I. és II. 
veszélyességi kategóriába sorolt massza mára a budai 
karsztvizeket is szennyezéssel fenyegeti. (A massza többek 

között toxikus anyagokat és nehézfémeket tartalmaz: 
cinket, rezet, ólmot, arzént, stronciumot, higanyt, továbbá 
ammóniumot, fenolt, benzolt, xilolt stb.).
A kármentesítési időszak alatt mintegy 60 000 tonna, 
az Óbudai Gázgyár által 1967-1976 között a csókavári 
kőfejtő területén lerakott és azóta már veszélyes 
hulladéknak minősülő anyagot termelnek ki és szállítanak 
el mentesítésre, illetve utólagos hasznosításra.
A bányaterület teljes mentesítését követően - ami magában 
foglalja a veszélyes anyag kitermelését, elszállítását (más 
helyen történő ártalmatlanítását), bányafal-tisztítását, 
a karsztos üregek mentesítését - az önkormányzat 
kezelésébe kerül ismételten a terület.
 A február végi sajtótájékoztató után nézzünk 
szembe a tényekkel és elevenítsük fel, hogy miért alakult 
ki ez a humán-egészségügyi, illetve környezet-egészségügyi 
kockázati tényező.
 A csókavári felhagyott mészkőbánya a főváros 
környékének egyik legérdekesebb, és földtani szempontból 
is az egyik legfigyelemreméltóbb kőfejtője. A dachsteini 
mészkőblokk kis kiterjedésű helyzete miatt a kitermelés 
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során főleg lefelé haladtak, így egy mély katlanszerű 
bányagödröt hoztak létre, amiről az eredeti Kráter-
bánya nevét kapta. A kőfejtőről már 1887-es említés is 
tanúskodik, a bányászati tevékenységgel 1930-ban hagytak 
itt fel. A bányászati tevékenység befejezésekor az ovális 
alakú bányaudvar észak-déli irányban körülbelül 50 m, 
míg kelet-nyugat irányban körülbelül 30 méter volt. A 
bányagödör aljára spirál alakban körbefutó, 2,5-5 méter 
széles, átlag 6°-os lejtésű rámpa vezetett le. A felhagyott 
bánya karsztos üregeit nagyszámban csókák lepték el és 
innen eredeztethető a bánya későbbi megnevezése. A 
kőfejtőben számos barlang található - 1967-ben 4 barlangot 
jegyeztek fel - legjelentősebb ezek közül az Amfiteátrum-
barlang, amely 1993-ban a fokozottan védett minősítést 
megkapta. 1991 és 1992 között az Acheron Barlangkutató 
Csoport által végzett  feltárások szerint a barlang hossza 
meghaladja a 300 métert és mélysége eléri a 80 métert 
is. A járat a karsztvízszint alá ér, és alján állandó vizű tó 
található.
 Az Óbudai Gázgyár 1913 és 1984 között szolgáltatott 
a főváros részére úgynevezett városi gázt. A kőszénalapú 
gázgyártás egyik művelete a gáz tisztítása, amit a múlt 
század során három különböző eljárással oldottak meg. 
Esetünkben a timföldgyártás melléktermékeként keletkező 
vörösiszap segítségével oldották meg ezt a feladatot, 
amelyből a kénmegkötő aktív anyag előállítható volt. Ennek 
az anyagnak a segítségével tudták a gáz száraz kéntelenítését 
és tisztítását elvégezni. Az elhasznált gáztisztító masszát 
évekig a Gázgyár területén deponálták.
A múlt század 60-as éveiben sor került a gázgyár bővítésére 
és ekkor az ott tárolt elhasznált gázmasszát más területekre 
szállították, ahol mélyedések kitöltésére, veszélyes pincék 
feltöltésére használták. Ebben az időszakban kezdték el az 
akkori Tanács tulajdonában lévő csókavári kőfejtőben a 
gázmassza elhelyezését. Az akkor még közegészségügyileg 
nem minősített anyagot 1967 és 1976 között szállították 
nyitott teherautókon, amikor szabad kapacitás engedte, 
fuvarlevelek mellőzésével.
A bánya feltöltését a bejárat felöl dél-délnyugati irányban 
végezték, a kialakult feltöltés a nyugati oldalon a legnagyobb, 
itt eléri a 30 méteres vastagságot is, míg a bánya északi 
oldalán „csak” 6 méteres.
A csókavári feltöltésnek a közegészségügyi és vízügyi 
hatóság vetett véget 1976-ban, amikor visszavonta a 
deponálási engedélyt, aminek hatására az akkori Községi 
Tanács is kénytelenül visszavonta az érvényben lévő 
beszállítási engedélyét.
A gázgyári masszát azonban csak 1981-ben minősítették 
veszélyes hulladéknak, majd az Országos Környezet és 
Természetvédelmi Hivatal 1986-ban kelt 442. számú 
levele II. veszélyességi kategóriába sorolta a gázgyár által 
kiszállított massza tartalmát.
 1984-ben az Óbudai Gázgyár tevékenységének 
leállításakor - a gázgyár saját bevallása szerint - a Csókavárra 
1967-76 között mintegy 40 000 tonna gáztisztító masszát 
helyezett el.
Ezt követően mintegy tízéves csend következett be a 

gáztisztító massza és így az ürömi csókavári lerakó tárgyában. 
1996-ban a Közép-Dunavölgyi Felügyelőség kötelezte a 
Fővárosi Gázművek Rt.-t - mint az ügyben eljáró I. fokú 
környezetvédelmi hatóság -, hogy a Csókavári kőfejtőben 
elhelyezett gázgyári hulladék vízszennyező hatását szüntesse 
meg, illetve az erre irányuló ártalmatlanítási tervekhez 
szükséges feltárási és vizsgálati anyagot a Felügyelőség 
rendelkezésére bocsássa. Az ezt követő 2-3 évben több 
vizsgálati eredmény, szakvélemény látott napvilágot a 
Csókavárban elhelyezett gáztisztító massza tárgykörében, 
majd 1997-ben a kimutatott környezetszennyezés alapján 
a Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi Felügyelőség 
kötelezte a Fővárosi Gázművek Rt.-t az ártalmatlanítási 
terv elkészítésére, amelyet kísérletileg is alá kellett 
támasztani. Említést érdemel, hogy a Felügyelőség ezen 
határozata már a veszélyes hulladékokra vonatkozó új 
jogszabály szerint határozta meg a mentesítés tervezésével 
kapcsolatos feladatokat.
A Fővárosi Gázművek Rt. Az elsőfokú határozatot 
megfellebbezte. Az ezt követő többfordulós jogi adok-
kapok után a Felügyelőség meghozta sokadik határozatát, 
amely megtiltotta a Gázművek Rt.-nek az „Üröm-Csókavár 
nevű kőfejtőben (Üröm 334 hrsz.) folytatott gáztisztító 
massza tároló tevékenységet”. Ezzel előírták az Rt. 
számára gáztisztító massza és csurgalékvíz kitermelését és 
elszállítását, illetve a bánya teljes kármentesítését, és az 
erre vonatkozó tervek elkészítését.
1996-1999  között, illetve 2000-ben vízanalitikai vizsgálatokat 
végeztek a bánya alatt elhelyezkedő Amfiteátrum-barlang 
karsztvizében. Ezek a vizsgálatok is igazolták, hogy a 



csurgalékvíz megtartására nem elégséges a depónia 
alsó részében elhelyezkedő agyagos-iszapos réteg. Az 
átszivárgó, oxigénben gazdag víz hatására, mikrobiológiai 
folyamatok közreműködésével erősen savas, agresszív 
csurgalékvíz keletkezik, amely fokozza a veszélyes anyagok 
kioldódását, ami a csurgalékvíz erős szennyezettségéhez 
vezet. Egyrészről ez a savas anyag megtámadta az agyagos-
iszapos záróréteget és annak ásványait folyamatosan 
degradálja, másrészről a túlcsorduló csurgalékvíz a karsztos 
járatokon át a karsztvizet szennyezi. Az ürömi Csókavár 
az észak-budai, dél-pilisi karsztos zónában helyezkedik el. 
Ezt a területet fokozott környezeti érzékenység jellemzi. 
A Csókavár bányaüregéből természetvédelem alatt álló 
barlangjáratok nyílnak, és alkotnak közvetlen kapcsolatot a 
terület karsztvizeivel. A környezeti veszélyt tovább növeli, 
hogy ennek a barlangnak az elhelyezkedése az észak-budai 
termálkarsztkincs karsztgyűjtő területére esik.
 Ezen tények ismeretében nyugodtan kijelenthető, 
hogy a gázmassza elszállítása nemcsak helyi 
környezetvédelmi és közösségi érdek, hanem országos, 
sőt bizonyos értelemben véve európai kihatásokkal is bír.
A határozatban foglaltak szerint 1999-re az UTILIS Kft. 
kidolgozott több ártalmatlanítási alternatívát és elkészítette 
a gáztisztító massza hasznosításának technológiai tervét. 
Ennek értelmében 2000-ben megkezdték 3 darab 
kút telepítését, amelyeken keresztül a csurgalékvizet 
kitermelték és azt ártalmatlanítási célból a megfelelő 
engedéllyel rendelkező dunaújvárosi DBK Kokszoló Kft. 
szennyvíztisztítójába szállították.
Még ugyanebben az évben a REPÉT Környezetvédelmi, 
Vegyipari Termelő Szolgáltató Kft. kezelési tervet készített 
az elhasznált gáztisztító massza hasznosítására.
 2001-ben a Gázművek Rt. felülvizsgálati kérelmet 
nyújtott be az 1998-as hatósági határozatot jóváhagyó 
bírósági döntés ellen. A Magyar Köztársaság Legfelsőbb 
Bírósága az eddigi hatósági eljárások határozatait 
hatályon kívül helyezte, amire hivatkozással az Rt. minden 
kármentesítésre irányuló tevékenységet beszüntetett. Ettől 
az időponttól kezdve a kármentesítés állami felelősségi 
körbe került. Az Országos Kármentesítési Programban 

kapott helyet, ezt követően a csókavári gáztisztító massza 
mentesítésének problémaköre.
 2002 augusztusában az észak-budai karsztvizek 
védelme érdekében övárok, illetve övgát kialakításával, 
valamint a gáztisztító massza teljes lefedésével a massza 
végleges ártalmatlanításáig a csapadékvíz bányatérségbe 
jutását meggátolták. A Környezetvédelmi Felügyelőség 
KF. határozatban írta elő a műszaki beavatkozási terv 
elkészítését, miután a részletes tényfeltárási dokumentációt 
határozatban elfogadta. A REPÉT Kft. ezt a beavatkozási 
tervet 2003-ra elkészítette. Ennek alapján két variáció vált 
elképzelhetővé:
Helyszíni ártalmatlanítás;
Helyszínről elszállítással történő ártalmatlanítás.
A megvalósításra kerülő mentési műszaki beavatkozás célja 
a karsztvizet szennyező és havaria esemény kockázatával 
fenyegető veszélyes hulladék deponálása, felszámolása, 
a szennyező anyaggal érintkező karsztos bányafalak, 
járatfelületek megtisztítása, szennyezett agyagréteg és 
csurgalékvíz eltávolítása.
A műszaki beavatkozás nem terjed ki a bánya 
rekultivációjára, mivel a tulajdonos Önkormányzat az 
utólagos hasznosítást másképpen képzeli el.
 Fentiekben leírtak alapján azt hiszem mindenki 
számára érthető, hogy miért várjuk azt a pillanatot, amikor 
az itt elhelyezett közegészségügyileg veszélyes gáztisztító 
masszát ennyi év várakozás után teljesen elszállítják a 
településünkről. 

Vidákovits Tibor
Környezetvédelmi és Településfejlesztési 

bizottsági elnök

A témában észrevételek tehetők, illetve további 
információ kérhető (folyamatosan a projekt időszaka 
alatt): phm@urom.hu Vidákovits Tibortól

(A cikk a REPÉT Kft. által készített Megvalósíthatósági 
tanulmány felhasználásával készült.)

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
Ürömi Tükör
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a Költészet Napja 
alkalmából

HOBÓ
Farkashajsza – Viszockij-est 

Rendez�: Vidnyánszky Attila 
Tizenhat dal és vers Hamlet alapján. 

2007. április 21-én 
19 órakor

Az Ürömi Közösségi Házban 
Jegyek el�vételben kaphatók: 

1200 Ft/f�
2096 Üröm, Iskola u. 4. Tel.: 26/550-013, E-mail: muvhaz@urom.hu, 

Web: www.muvhazurom.t-online.hu 

Pinocchio
Április 13., 10 óra 

 

A klasszikus mese adaptációját a szegedi Miniszínház 
előadásában láthatják.

Dzsepetto mester életre kelt fabábjának jól ismert 
történetét az igazmondásról színvonalas színházi 

előadásból ismerhetik meg a gyerekek. 

Az előadásról és a társulatról bővebb információ: 

www.miniszinhaz.hu 

Bérlettel nem rendelkezőknek a belépő: 800 Ft

VARÁZSLATOS ÁZSIA 
Messzi tájakra kalandozunk: Ázsia misztikus világába. Bepillantunk Indiába, Japánba. Meghallgatjuk, megnézzük, 

megízleljük, kipróbáljuk. Tartsanak velünk!

18 órától különleges indiai divatbemutató részesei lehetnek, ahol megismertetik a résztvevőkkel a 
viseletek történetét, hagyományait is.

19 órától Bharata natyam dél-indiai tánc 
(bhava=érzelmek, raga= dallam, tala= ritmus, natyam= tánc szavak kompozíciójából)

Szünet, amely alatt megízlelhetik az ázsiai ízeket

20 órától a KIYO-KITO TAIKO japán dobegyüttes koncertje

A rendezvény alatt a külön erre az alkalomra felállított stilizált pagodában betekinthetnek a Feng Shui világába, 
megismerkedhetnek a Feng Shui eszközeivel és  ásványterápiás tanácsadásban részesülhetnek. A kiscsoportos beszélgetések 

során igény szerint mindennapi életükben, saját környezetükben használható útmutatást kaphatnak az érdeklődők. 

Belépő: 2000 Ft  Jegyek kizárólag elővételben kaphatók május 10-ig
Bővebb felvilágosítást készséggel adunk az 550-013 telefonszámon, vagy személyesen.

E-mail: muvhaz@urom.hu, honlap: www.urommuvhaz.t-online.hu
Állandó programjainkról honlapunkról tájékozódhat.

Május 19. 18 órától:

Web: www.urommuvhaz.t-online.hu



Amennyiben nem tudja elolvasni, ne vegyen elő szemüveget.
Ez a betűtípus nem létezik, csak a fiatalok körében. Ők tudják, 
miről van szó és jönnek.
Illetve jöttek, mert lezajlott Üröm I. visual party rendezvénye az 
Ifjúsági Klub szervezésében.
Mi is egy visual party, vagy, ha jobban tetszik egy pszichedelikus 
trance party? 

Színes és UV-fényekkel, projektoros, diaképes vetítéssel 
különleges látványt biztosítanak. (Nincs új a Nap alatt! 
Tiszta retro. Mintha a 70-es, 80-as évek jobb disco 
klubjaiban járnánk.)

A hangulatot a zene, az úgynevezett. goa alapozza, fokozza.
A goa kultúra gyökereit a 60-as évek vége felé, India dél-keleti 
partján lévő Goa-partvidéken találhatjuk. Abban az időben 
világutazó hippik, kalandkeresők, rocksztárok lepték el ezt a 
páratlan szépségű tengerpartot, akik az amerikai hippimozgalom 
kifulladása után itt próbálták megtalálni az elveszett szabadságot. 
A psychedelic trance-t és a goa trance-t leginkább szinonimaként 
használják, csak később, a 90-es évek vége felé lett a psytrance, 
egy önálló stílus megkülönböztető neve. A zenék sok furcsa, 
pszichedelikus hangból, agycsavaró témákból, rengeteg ritmikai 
elemből és effektekből épülnek fel.
A goa kultúra legerősebb alapját mindig a partik, elsősorban a 
szabadtéri partik jelentették és jelentik ma is. Ennek egyik oka 
az a rengeteg különleges helyszín, ahol goa bulikat rendeznek; 
tengerpart, őserdő, régi kastély, hajó, sivatag közepe, folyópart, 

messzi hegységek völgyei stb. A klubbuliknak is megvan a 
maguk különlegessége, elsősorban a dekorációból fakadóan; 
természetutánzó, vagy a fantasy világból merítő UV-aktív 
képek, szobrok, vetítések, térelválasztó nádfonatok díszítik 
a bulik helyszínét. A partik közönsége jelenti a másik olyan 
különlegességet, amiből bárki megállapíthatja, hogy épp egy goa 
partin van. Sok mosolygós, barátságos ember, a legextrémebb 
ruhákban, a legmeglepőbb helyekről. 
Szóval ez volt a Közösségi Házban.
Azt hiszem, érthető, hogy volt egy kis vegyes, félelemmel teli 
érzésem a bulival kapcsolatban. Felesleges volt, mint ahogy a 
négy biztonsági őr is.
A fiatalok táncoltak, beszélgettek, jól érezték magukat. Nem 
akartak törni, zúzni, randalírozni, csak egyszerűen bulizni.
Lehet, hogy kicsit sokáig tartott, de reggel 6-kor, amikor a kapu 
bezárult, a szervezők már kitakarítottak, elpakoltak és csak pár, 
a színpadi függönyre tűzött UV-lepke emlékeztetett arra, hogy 
buli volt.
Szívből jövő dicséret illeti a szervezőket: Molnár Gergőt és 
segítőit.

Miért írtam mindezt le? Azért, mert örülök, hogy közel 100 
fiatal tudott úgy szórakozni, hogy az ne fulladjon botrányba és 
örülök, hogy túl tudtam lépni azon az előítéleten, hogy a fiatalok 
szórakozás közben csak kárt okoznak. Bízzunk bennük!
 „Aki önzetlenül helyet ad másoknak, bizalmat és biztonságot 
kap cserébe.” (Deepak Chopra)

R. Zs.

MŰVELŐDÉSI HÁZ
Ürömi Tükör
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ÁLLANDÓ PROGRAMOK

Program Időpont Vezető 

Balett előkészítő oktatás Kedd, csütörtök 14.15-15.45 Mozola Viktória

Néptánc Kedd, csütörtök 15.45-21.30.
Tokai Tibor, Szilvási Károly, 
Szilvásiné Tarnai Ildikó

Break-klub
Szerda  17.00-20.00, 
Péntek 15.00-19.00

Molnár Péter

Kismama Klub Szerda 10.00-11.30 Maurerné Gönczy Edit

Hastánc
Hétfő 
17.00-18.30 ifj. csoport 
19.00-20.30 felnőtt kezdő 
Péntek
19.00-21.00 tánccsoport

Királyi Vilmosné „Emel”

Hip-hop
Hétfő 15.00-16.00 kezdő, 
16.00-17.00 haladó  
Péntek 15.00-16.00 kezdő 
16.00-17.00 haladó

Rácz Remigia

Sakk Péntek 17.00-20.00 Schiller Imre

Csiri-biri Muzsika
Csütörtök 2007.09.30 Orszáczky Ildikó

Kung-Fu
Hétfő 20.00, 
Szerda 20.00

Latyák Atilla

Tel.: 16/550-013   •  www.urommuvhaz-t-online.hu.



2007. TAVASZI AMATÖR 
SAKKVERSENY,
ÜRÖM
VERSENYEREDMÉNYEK
 
Az első sakkversenyt Ürömön 2003. december 27-
én tartottuk, s a legutóbbi, a 2007. március 11-i volt a 
tizennegyedik. Az elmúlt években soha ennyi felnőtt 
induló nem volt, mint most! Tizenöt (15) felnőtt vett 
részt és küzdött jó színvonalú játszmákban, az igen 
szoros végeredményt hozó sakkversenyen. Ez a verseny 
bizonyította, hogy van annyi jó sakkozó Ürömön, 
hogy jó eredménnyel vehetnénk részt a Pest megyei 
bajnokságon, amely öt táblán folyik. Sajnos, ezideig nem 
vállalta 7-8 versenyző a bajnokságon való részvétellel járó 
kötelezettségeket. (Nem anyagiakra gondolok.)
 
A 2007. március 11-i TAVASZI SAKKVERSENY 
EREDMÉNYEI:
 
Felnőttek: I. MÁRTON ANDRÁS  4 pont
 II. Barczi István 4 pont
 III. Csürke Dániei 3,5 pont
 
Ifjúságiak:   I. DURST ÁBEL 5 pont
 II. Bihari Roland 3,5 pont
 III. Kőszeg András 3,5 pont
 
Serdülők:   I. DURST BENCE 2,5 pont

 Szoros verseny volt. A felnőtteknél a helyezetteket hárman 
követték 3 ponttal. Az ifjúságiaknál Durst Ábel sokadik jó 
szereplése örömteli. Testvére, Durst Bence egyedül indult 
korcsoportjában, ezért ő a nagyobbakkal, a 6 ifjúságival 
együtt rendezett körversenyen szerezte 2,5 pontját, 
amihez csak gratulálni lehet. A fiatal versenyzők számának 
csökkenése egyébként elgondolkodtató. Kedves Ürömi 
Szülők! Kérem, hogy Önök is gondolkodjanak el ezen, és 
segítsenek a sakk népszerűsítésében. Meggyőződésem, 
hogy érdemes!
 
A verseny eredményhirdetésének végén tájékoztattam 
a résztvevőket, hogy lemondtam az ÜSE elnökségi 
tagságomról, s hogy a továbbiakban nem szervezem a 
versenyeket. Kértem a jelenlévő sakkozókat, hogy aktívan 
vegyenek részt Üröm sakkéletében a későbbiekben is.
 
Ezúton fejezem ki köszönetemet FORRÓ TIBORNÉ, 
MARIKÁNAK,  hogy éveken keresztül, önzetlenül viselte 
sakkversenyeink költségeit.

Schiller Imre 

TÁJÉKOZTATÓ
A 2007. ÉVI LAKOSSÁGI 
ENERGIATAKARÉKOSSÁGI 
PÁLYÁZAT 
 A Gazdasági Minisztérium meghirdeti a lakossági 
energiatakarékossági pályázatot és az ahhoz kapcsolódó 
hitellehetőséget az 1994 előtt, hagyományos technológiával 
épült házakra.
 Külső hőszigetelésre, nyílászáró-cserére, illetve 
energiaellátó berendezések cseréjére pályázhatnak 
támogatásért a hagyományos építésű lakások 
tulajdonosai.

             Az állami támogatáshoz kedvezményes hitel 
kapcsolódik és olyanok is felújíthatják az energiatakarékosság 
érdekében otthonaikat, akik nem rendelkeznek önerőt 
jelentő pénzügyi forrással.

A célra 2,6 milliárd forint áll rendelkezésre. Az MFB Rt. 
meghirdeti az ehhez kapcsolódó hitelprogramot. Ennek 
kamata jelenleg 6,4%. 

A pályázati anyagok a meghirdetéssel egyidejűleg kerülnek 
fel a GKM honlapjára  - www.gkm.gov.hu címen. 

A pályázatok benyújtása pedig 2007. április 10-től 
megkezdődhet.

(szerk.)

SPORT
Ürömi Tükör

Március - Április 13



Éljünk 
biztonságosabban! 
IX. rész

Tisztlelt Lakótársaim!

Ismét elérkezett az idő, amikor szükségét 
éreztem annak, hogy sorokba öntsem a 
gondolataimat.
A legfontosabb dolog, amit sokan érezhetnek, 
hogy erősen javult a közbiztonság helyzete 
községünkben.

Az utóbbi hónapokban alig-alig volt komolyabb 
bűncselekmény. 
- Egyre ritkábban találkozhatunk a Bécsi úti „lányokkal” is. 
- A gépkocsilopások száma is megcsappant.

De mi áll ezeknek az eredmények a hátterében?
Nem a társadalmi béke köszöntött ránk, hanem egy 
kis adag szerencse, és nagyobb adag közbiztonsági 
munka, amelyben minden érintett szerv kivette a 
maga részét.
(Rendőrség, Polgármesteri Hivatal, Polgárőrség, és 
nem utolsósorban a Lakosság.)
Hasznos információval szolgált egy Rókahegyen lakó 
hölgy is, aki feljegyzett egy autórendszámot, amikor 
megszólalt egy riasztó. 
Viszont a legfőbb érdem a Körzeti Megbízottunké, 
Balabás Péteré.
Mondhatjuk azt is, hogy ez a munkája, de itt talán 
többről van szó.
Egyre több közös szolgálatot adunk, így ennek 
tapasztalatára alapozva az egyes ledorongoló 
véleményekkel ellentétben mi csak jót tudunk 
mondani a munkájáról.
Ha logikusan belegondolunk, kinek lehet a látványosan 
javuló helyzetben rossz véleménye a róla? Nem 
hiszem, hogy a normális életvitelt élő társainkat 
zavarhatja egy rendőr jelenléte és intézkedése, hiszen 
ez a dolga!

Nyilván csak az van ellene, aki mostantól nem tudja 
űzni sötét ügyleteit zavartalanul, vagy aki megszokta, 
hogy a kocsma bezárása után a lejárt forgalmival 
rendelkező, fék nélküli autójával enyhén pityókásan 
hazazötyög. Vagy aki a KRESZ szabályait figyelmen 
kívül hagyva szembe megy az egyirányú utcán. 
Mindezek ellenére senki nem mondhatja el, hogy nem 
volt lojális a szabálytalankodókkal szemben.
De, a lojalitás is csak egy határig terjedhet. 
Ebben az országban annyi minden változik, miért ne 
változnának a dolgok itt Ürömön is. 

Talán itt az újság hasábjain is megtudhatunk többet 
is Körzeti Megbízottunkról, elképzeléseiről, 
elérhetőségeiről, hogy őt is a közösség részeként 
tekintse a lakosság, úgy mint azt egy amerikai 
kisvárosban teszik a Seriffel. 
A Polgárőrségnek ezek után is lesz dolga bőven. 
A rendőr egyszemélyben igen kevés, ha nincs mögötte 
civil támogatás. 
Ezért kérem azokat a lakótársaimat, akik úgy érzik, 
hogy tenni tudnának annak érdekében, hogy ne 
romoljon a közbiztonsági helyzetünk a 2005-ös 
szintre, áldozzon fel havonta 8 órát a szabadidejéből 
és lépjen sorainkba!
A fiatalok jelentkezését különösen várnánk!
Ez a munka, alapjában képes megváltoztatni a 18-20 
éves korosztály közbiztonságról alkotott képét és 
társadalmi hozzáállását. 
Sajnos még mindig él az emberekben egy rossz érzés, 
melynek emlékképei összemossák a polgárőrséget a 
volt önkéntes rendőrséggel. 
Pedig fényévnyi távolságokban vagyunk attól a 
szervezettől!
A polgárőrség egy teljesen civil szervezet, mely nem 
tartozik sem a rendőrség, sem az önkormányzat 
irányítása alá! Viszont a közös cél vezérelte 
érdekvonalak összetartják a szövetséget, még ha 
néha lazának tűnik is.
Nyugodtan megállapíthatjuk, hogy a mi egy teljesen 
politikamentes egyesület vagyunk, melyre szigorúan 
vigyázunk is! 
Szeretném, ha minél több tagunk lenne, mert a 
hatékonyság egyetlen eszköze a jelenlét. 
Ezt a célt, viszont csak a tagság számának az emelésével 
vagyunk képesek ellátni. 

A Polgárőrség tagsága - jelenleg 23 fő

POLGÁRŐRSÉG
Ürömi Tükör
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RENDŐRSÉG
Ürömi Tükör

Az új részekről, a Sadovéből, a Bécsi úti részről sajnos 
senki nem képviselteti magát. 
A falu lakosságának létszámához viszonyítva is igen 
kevés a tagtársunk. 
Az ürömi Polgárőrség gerincét jelenleg a Széchenyi-
telep adja! 
Van több óbudai, sőt budakalászi tagunk is! 
Kérem Önöket, ha tenni akarnak környezetük 
biztonságáért, és éreznek magunkban erőt, hogy 
szembe is szálljanak a „gonosszal” akkor jöjjenek 
el a polgárőrség havi laza baráti jellegű gyűlésére, 
melyet minden hónap utolsó szerdáján 18.30-
tól tartunk a táborföldi Bowling sörözőben, ahol 
megismerkedhetünk egymással és még a formális 
dolgokat is el lehet intézni. 

Higgyék el, jó társaság vagyunk! 

Az SZJA 1%-át is megérdemeljük, melyet a 18692529-
1-13 sz. adószám megjelölésével elküldhet számunkra. 
(Köszönjük!)

Tisztelt Lakótársak! A biztonság csak rajtunk múlik! 
Tegyen érte Ön is! 

Ollé Kálmán
Elnök 

30-621-0604 

Rendőrségi hírek

Balabás Péter Üröm Község körzeti megbízott 
rendőre tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy 
március hónapban több rendőri intézkedés 
történt: egy gépkocsilopás, két kerékpárlopás, egy 
gépkocsirongálás és a feltört gépkocsiból érték 
eltulajdonítás, két baleset, egy csalás, egy besurranó 
tolvajlási ügyben van folyamatban eljárás. Egy lopott 
gépkocsit Ürömön megtaláltak. Az ügyekben a 
nyomozás még folyik, ezért részletes információt 
még nem adhat.

Körzeti megbízottunk elmondta továbbá, hogy 
a 10-es úton rendszeresen tartanak ellenőrzést 
annak érdekében, hogy az ott időről időre feltűnő 
prostituáltakat eltávolítsák.
                                                               (szerk.)
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TISZTELT ADÓFIZETŐ ÜRÖMI LAKOS!
Szeretne Ön egészségesebb és tisztább környezetben, 

jobb levegőn élni?
Ha igen, akkor kérjük, hogy jövedelemadójának 1 %-

ával támogassa az 

ÜRÖMIEK BARÁTI TÁRSASÁGÁT.
1998-ban alakult egyesületünk a község egyetlen 

természet- és faluvédő civil szervezete.

Adószámunk: 18681749-1-13, 
ezt írja be a rendelkező nyilatkozatába!

Fontos:
A rendelkezés csak akkor érvényes és teljesíthető, 

ha a fenti adószámot a borítékon pedig az Ön nevét, 
lakcímét és adóazonosító jelét pontosan tünteti fel.

                                                                        
                                           Köszönjük!

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
A kedvezményezett adószáma: 18683923-1-13

A kedvezményezett neve:

ÜRÖMI ÓVODÁSOK ALAPÍTVÁNY
Tudnivalók

A nyilvatkozatot tegye egy olyan postai szabvány 
méretű boritékba, amely e lap méretét csak annyiban 

haladja meg, 
hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen.

Fontos!
A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, 
ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, 

elnevezését, a borítékon pedig az ÖN nevét, lakcímét és 
az adóazonosító jelét (adószámát) pontosan tünteti fel.

Köszönettel: Nádudvari Rudolfné
                           óvodavezető



ISKOLA
Ürömi Tükör
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RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZEETT 
ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL

Kedvezményezett adószáma: 18688227-1-13
Kedvezményezett neve:

ÜRÖMÖ-ÖRÖM NÉPTÁNCMŰHELY ALAPÍTVÁNY
Célunk a hagyományteremtés és megőrzés. Rendezvények előkészítése és lebonyolítása 

(Gyermeknéptánc Fesztivál, Ürömi Nyári Fesztivál)

Fontos:
A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a 

kedvezményezett adószámát, elnevezését, a borítékon pedig az Ön nevét, lakcímét és 
az adóazonosító jelét (adószámát) pontosan tünteti fel.

Támogatását köszönjük!
  ÜRÖMI-ÖRÖM Néptáncműhely

Szilvási Károly és Tokai Tibor

Beíratkozás
Tisztelt Szülők!

Szeptembertől nagy változás következik 
be családjuk életében. Gyermekük elkezdi 
iskolás éveit, mely egy új korszak kezdetét 
jelenti. Számtalan kérdés vetődik fel: milyen 
iskolába írassam gyermekemet, mi lenne a 
legmegfelelőbb, a legjobb választás?

Ebben a kérdésben szeretnénk Önöknek segítséget nyújtani, 
s némileg megkönnyíteni döntésüket.
Az ürömi József Nádor Általános és Művészeti Iskola első 
osztályos beiratkozási napjai:
2007. április 11. és 12. (Pótbeiratkozás: április 16.
Előzetesen néhány információ az iskolában folyó oktató-
nevelő munkáról:
Iskolánk neve: József Nádor Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény.
Tanulóink első osztálytól német nemzetiségi nyelvet 
tanulnak. Az első két évfolyamon a nyelv megszerettetése 
és elfogadása a legfontosabb célunk, melyet számtalan 
játék, dal, mondóka változatos megismertetésével oldunk 
meg. Tanítóink többéves tapasztalattal rendelkeznek, 
és az elmúlt évek során számtalan bizonyítékát adták 
gyermekszeretetüknek.
Nevelőink állandó odafigyeléssel és ismeretük 
átadásával segítik a gyermekek beilleszkedését és helyük 

megtalálását iskolánkban. Intézményünk szellemisége a 
gyermekközpontúság. Kiemelkedő feladatunknak tekintjük 
a felzárkóztatást és a tehetséggondozást.
A jövő tanévtől szándékunkban áll az ötödik évfolyamtól 
- felmenő rendszerben, az órarendbe beépítve - az angol, 
mint első idegen nyelv oktatásának a bevezetését, ezzel is 
segítve a hozzánk járó gyermekek továbbtanulási esélyét.

Annak érdekében, hogy tanulóinkat megóvjuk a kezdeti 
nehézségekből adódó tanulási kudarcoktól, felzárkóztató 
jellegű mozgásos szenzomotorikus megközelítésű 
testnevelésórák bevezetésével játékosan javítjuk esetleges 
lemaradásukat, illetve a jó képességű gyermekeket 
okosítjuk.
Ebben a tanévben pályázatot adtunk be ÖKO iskola cím 
elnyerésére. A természet szeretete és környezetünk szebbé 
tétele elengedhetetlen feltétele mindennapjaink harmonikus 
megélésének.
Intézményünk vonzó jellegét nagyban elősegítik a művészeti 
iskola széles skálájú, színes képzőművészeti és zenei 
tevékenységei. Tanulóink rövid idő alatt érnek el sikereket 
saját munkájukkal, melyek nagyban elősegíti alkotókészségük 
formálódását, önbecsülésük kialakulását. 
A délelőtti oktató-nevelő munka mellett nagy hangsúlyt 
fektetünk az iskolai rendezvények magas szintű 
kivitelezésére, ezzel is segítve a diákok, és tanárok, valamint 
a különböző osztályokban tanuló gyerekek egymáshoz való 
közeledését. 
Iskolánk aktívan bekapcsolódik községünk kulturális életébe, 
ezzel is hozzájárulva a falu életének színesebbé tételéhez.
Szeretettel várjuk az intézményünkbe beiratkozó leendő 
első osztályosokat!

Tisztelettel:
Tóthné Török Mária

igazgató





A Víz Világnapja
VÍZ. Milyen természetes számunkra, hogy van, 
kedvünkre használhatjuk, amire csak kell, 
lubickolhatunk benne. 

Miért kell ezt megünnepelni? 

Mert nélküle megszűnne az élet! Nagy kincs, 
mindannyiunknak vigyázni kell rá!
Óvodánkban immár hagyománnyá vált március 22-én a 
víz világnapjának csoportonkénti megünneplése színes, 
tartalmas, változatos, tevékeny formában.

Ez az ünnepnap is megérdemli, hogy lelkiismeretesen 
felkészüljünk rá, ráhangoljuk a gyermekeket is. 
Elmondhatják, mi jut eszükbe a vízről, elmesélhetik a 
vízzel kapcsolatos élményeiket. Könyveket, képeket 
nézegetünk, beszélgetünk arról, hogyan keletkezik, hol 
található, mire használjuk, miért kell a környezetünk, s 
ez által a víz tisztaságát is megőrizni, miért nem szabad 
felelőtlenül pazarolni. Beszélgetünk a csapadékról, a 
természetes vizekről, azok élővilágáról, vízinövényekről, 
a vízi közlekedésről, és arról is, hogy a víz nemcsak 
éltetője és segítője az embernek, de veszély forrása is 
lehet. Egyszerű kísérletek révén ismerkedhetnek meg a 
gyermekek a víz tulajdonságaival /párologtatás, fagyasztás, 
festés stb./, megfigyelhetik, hogyan viselkednek különböző
anyagok a vízben. Hajtogatunk papírcsónakot, készíthetünk 
összehajtogatott tavirózsát, ami vízre téve lassan kinyílik, 
szemléltethetjük a vízimalom működését. Megfelelő 
hangszerek kiválasztásával /triangulum, xilofon, metalofon, 
ujjcsengettyű, valódi bambuszból készült, vagy, általunk 
készített esőbot stb./ elővarázsolhatjuk a víz hangjait. 
Rendezhetünk ’béka-breki’ koncertet is. Szokássá vált az 
is, hogy a csoportok vízközeli helyekre kirándulnak.

A vízzel, a vizek élővilágával kapcsolatos gyermekmunkák 
/rajz, festés, gyurmázás, vágás, ragasztás stb./ egyben 
a csoportszobák, falitáblák dekorációját is képezik. 
A víz világnapjának egészét magyarul és németül is 
a vízzel kapcsolatos mesék, például: Szivárványhal 
(Regenbogenfisch) meghallgatása, dramatizálása vagy
bábozása, versek (A csuka és az aranyhalacska, Es regnet), 
mondókák (Egy, megérett a megy, Tó vize, Das Gewitter) 
körjátékok (Kútba estem, Ich bin ins Brunnen gefallen, Ich 
hab’ gefischt), társas- és versenyjátékok szövik át.

Remélem, e rövid cikk tükrözi valamelyest, miként 
ünnepeljük óvodásainkkal a víz világnapját.

Bezdán Istvánné
óvónő

ÓVODA
Ürömi Tükör
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ÓVODA
Ürömi Tükör
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Meghívó
Szeretettel meghívjuk az Ürömi Tanösvény 

megtekintésére.

Időpont: 2007. április 21. (szombat) de. 10 óra

Találkozás: Üröm, Templom tér, Tanösvény 
tájékoztató tábla előtt

Az érdeklődőket Báldi Tamásné Dr. Beke Mária 
kalauzolja végig.

Mindenkit szerettel várunk!
Ürömiek Baráti Társasága

Megjegyzés:
A tanösvény részletes tájékoztató anyaga és a 

térkép letölthető a 
www.urom.hu internes portálról.

ÓVODAI BEIRATÁS
ÉRTESÍTJÜK A SZÜLŐKET, HOGY A 2007/2008-AS 

NEVELÉSI ÉVRE

2007. ÁPRILIS 23. - 24.
8 ÉS 17 ÓRA KÖZÖTT LEHET BEIRATNI A 

GYERMEKEKET.

PÓTBEIRATKOZÁS: 
2007. május 8. - 9.

A BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOK:

- A GYERMEK SZÜLETÉSI ANYAKÖNYVI KIVONATA,
- LAKCÍMKÁRTYA
- A SZÜLŐK SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYA,      
  LAKCÍMKÁRTYA
- MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS
- A GYERMEK OLTÁSI BIZONYÍTVÁNYA

A beiratkozás feltétele: 
ÜRÖMI ÁLLANDÓ BEJELENTETT LAKHELY

                                                                       
Nádudvari Rudolfné

a Napraforgó Óvoda
     vezetője

Nyitva tartás

Hétf�: 13:00 – 19:00

Kedd: 13:00 – 19:00

Szerda: 13:00 – 19:00

Csütörtök: Szünnap 

Péntek:  Szünnap 

Szombat: 13:00 – 19:00

Vasárnap: 13:00 – 19:00

06-26-550-263    -    06-26-550-264 

MAJÁLISOZZUNK EGYÜTT!
Minden kedves Ürömi Lakost várunk 

szeretettel Május 1-jén az ürömi műfüves 
focipályához. 
Programok:

  9 óra  főzőverseny
13 óra  zsűrizés
15 óra  jó ebédhez szól a „nóta” - Kaiser Zoli

Egész nap játékos sportversenyek és persze foci! 
A győztesekre értékes ajándékok várnak!

A gyermekeket hagyományosan ingyenes ugrálóval, 
csúszdával és körhintával várjuk. 

A főzőverseny résztvevőinek az alapanyagról és 

a főzőeszközökről gondoskodniuk kell! Tűzifát 
biztosítunk! 

(Érdeklődni: Lehel Dénesnél lehet a 3. félidő 

sörözőben, vagy a 06-20/991-3738 telefonszámon.)

Wéber Géza
alpolgármester



MEGHÍVÓ

Közlemény
Kedves Ürömiek!

2001-ben a népszámláláskor az ürömi lakosság 
16,1%-a - 729 fő - vallotta magát reformátusnak.  
Azóta is igen sokan költöztek településünkre, a helyi 
reformátusok létszáma már bizonyára 800 fő körül 
lehet. Kérjük, hogy jelentkezzenek gyülekezetünkben 
azok, akiket reformátusnak kereszteltek, érdeklődők, 
szimpatizálnak a kereszténység református ágával, 
hogy számon tarthassuk, és rendkívüli alkalmainkról 
értesíthessük őket. 

Templomunk és egyben a lelkészi hivatal címe: 
2096 Üröm, Fő u. 64-66. 
Telefonszámunk: 06-26-350686 
E-mail címünk: uromiref@freemail.hu  
Állandó alkalmaink:
Istentiszteleteink minden vasárnap de. 10 órakor 
kezdődnek, ezzel egy időben gyermek-istentiszteletet 
is tartunk.
Heti alkalmaink tanítási időben:
Csütörtökön de. 1/4 11-kor bibliaóra
Pénteken este 6 órakor hittanóra (ezen kívül az 
óvodában és az iskolában órarend szerint)

Esti áhítat minden hónap első keddjén este 8 órakor
Ifjúsági óra minden hónap első péntekjén este 8 
órakor

Szeretettel várunk mindenkit! 
Isépy Gáborné 

lelkipászor

EGYHÁZ
Ürömi Tükör
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2007. április 21-én 18 órakor az ürömi Római Katolikus 
Templomban engesztelő szentmisével emlékezünk 
nemrég elhunyt Muskáth György tanár úrra, egykori 
iskolaigazgatóra, Üröm díszpolgárára.
A szentmisét Sikos Antal plébános úr tartja.



RENDELETEK
Ürömi Tükör
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Üröm Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 

1/2007. (I 31.) Kt. számú rendelete 
a 14/2001 (IV. 25.) Kt. számú egységes 

szerkezetbe foglalt rendelet módosítására 
a díszpolgári cím, valamint Ürömért Emlékérem 

kitűntetés alapításáról

Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján rendeletét az 
alábbiak szerint módosítja:

1. §.
Az önkormányzati rendelet kiegészül, egy 3/A §., illetve 
egy 4. §-al.

2. §.
Az új 3/A §.:

1.) „Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
azok számára, akik Üröm település fejlesztéséhez, akár 
természetben, akár jelentős pénzbeli adományaikkal 
hozzájárultak, ÜRÖMÉRT EMLÉKÉREM elnevezéssel 
kitüntetést alapít.” 

2.) Az ÜRÖMÉRT EMLÉKÉREM kitüntető cím 
posztumusz is adományozható. 

3.) „A kitüntető cím mellé, ezüst emlékérem és 
adományozó oklevél jár. Az ezüst emlékérem előlapján a 
kitüntetés elnevezése, a község címere, míg a hátlapján a 
kitüntetett neve a kitüntetés éve, valamint „Köszönettel 
Üröm Község nevében” felirat szerepel. Az adományozó 
oklevélen Üröm címere, a kitüntetett neve, és rövid 
leírása annak, hogy a kitüntetést, miért kapta. Az oklevelet 
sorszámmal törve az adományozás évével kell jelölni. Az 
oklevelet a polgármester írja alá. Az oklevelet bőrkötésben 
kell átadni.”

4.) „Az érem részletes leírását a jelen rendelet 2. számú 
melléklete tartalmazza.”

3. §.
Az önkormányzati rendelet új 4. §-a:

„1.) Az ÜRÖMÉRT EMLÉKÉREM kitüntetésből évente 
kettő (2) adható, az alkalomnak megfelelő időpontban. 

„2.) Az ÜRÖMÉRT EMLÉKÉREM kitüntetés 
adományozására első alkalommal 2007. évben kerül sor. 

„3.) A kitüntetés adományozására javaslatot tehetnek:

a.) polgármester
b.) települési képviselő

c.) a Képviselő-testület bármelyik bizottsága
d.) társadalmi szervezetek
2.) A javaslatnak részletesen tartalmaznia kell a javasolt 
személy nevét, lakcímét, és bemutatni azt a tevékenységet, 
amelyért a kitüntetés adományozását a javaslattevő 
javasolja. 
3.) A javaslat benyújtására a kitüntetés tervezett 
átadását megelőző 30 napon belül van lehetőség. 
4.) A kitüntetés odaítéléséről a Képviselő-testület a 
benyújtást követő soros testületi ülésén, de legkésőbb 30 
napon belül dönt. 
5.) A javaslatot zárt borítékban Üröm polgármesterénél 
kell előterjeszteni. 
6.) Az emlékérmet ünnepélyes keretek között Üröm 
polgármestere adja át.
7.) A kitüntetésről Üröm lakosságát a helyben szokásos 
módon (helyi sajtó, honlap) közzé kell tenni.”

4. §.
1.) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
2.) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
3.) Az alaprendelet egyéb rendelkezései nem 
változnak. 

Üröm, 2007. január hó 25. nap.

Laboda Gábor    Dr. Balogh Szilvia 
polgármester   jegyző

Záradék:

Kihirdetve és kifüggesztve 2007. január 31.   
Dr. Balogh Szilvia

jegyző

1/2007.(I. 31.) Kt. számú rendelet 
2. sz. melléklete

ÜRÖMÉRT EMLÉKÉREM 
LEÍRÁSA

Az érem: 5 cm átmérőjű 
Vastagsága: 3 mm 
Anyaga: ezüst

Előlapján:  Üröm címere cizellálva és a 
kitüntetés elnevezése jelölve (ÜRÖMÉRT EMLÉKÉREM)

Hátlapján:  a kitüntetett neve, kitüntetés éve, valamint 
„Köszönettel Üröm Község nevében”) 
felirat szerepel.



Üröm Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 2/2007.( I.31.) Kt. számú rendelete 
a 13/2006. (IX.18.) Kt.sz. rendelettel módosított 
4/2004.(II.06.) Kt. sz. rendelet módosítására az 

önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ötv. 
38. §. (1) bekezdése a 29/2003.(XII.20.) Kt. számú rendelet 
43. §. (2) bekezdése, valamint az. 1992. évi XXIII.tv. (Ktv.) 
48/A  §. (3) bekezdésére figyelemmel a 4/2004. (II.06.) Kt. 
számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

1. §.
Az Ör. 3. §. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés 
lép:

„A Polgármesteri Hivatal osztályai:

 a.) Igazgatási Osztály
 b.) Műszaki és Építéshatósági Osztály
 c.) Pénzügyi és Adó osztály
 d.) Titkárság”

2. §.
Az Ör. 6. §. (1) bek., továbbá ugyanezen §. (2) bek. b.) 
pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.) „6. §. (1) bek. helyesen:

A polgármester: minden hét szerdáján 11.00-13.00 óráig
alpolgármesterek: minden hónap első hétfőjén  (Wéber 
Géza) 15.00-16.30 óráig
minden páros hét szerdáján  (Lengyel Katalin) 
10.00-13.00 óráig
jegyző:  minden második hét szerdáján   
10.00-13.00 óráig
tart félfogadást.”

2.)”Az Ör. 6. §. (2) bek. b.) pontja törölve.

3. §.
(1) Az Ör. egyéb rendelkezései nem változnak.
(2) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 

Üröm, 2007. január 25.

Laboda Gábor    Dr. Balogh Szilvia
polgármester   jegyző

Záradék:
Kihirdetve, és kifüggesztve: 2007. január 31.
        

Dr. Balogh Szilvia
jegyző

Üröm Község Önkormányzat Képviselő-
testületének

4/2007. (III. 02) Kt. számú rendelete a település 
2007. évi költségvetéséről 

a 2007-2008-2009. évi gördülőtervéről

Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. 
évi XXXVIII. tv. 65. §-ban, ennek végrehajtására kiadott 
217/1998.(XII. 30.) Korm. számú rendeletben foglalt 
felhatalmazás alapján 2007. évi költségvetésére az alábbi 
rendeletet alkotja:

1. §.
/1/ A Képviselő-testület a 2007. évi költségvetési bevétel 
főösszegét: 847.820.000 Ft-ban (azaz Nyolcszáznegyvenhé
tmillió-nyolcszázhúszezer forintban) állapítja meg az 1. és 
1/A mellékletben részletezett források szerint.

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

a.) Intézményi működési bevételeit 97.578.000 Ft-
ban (azaz Kilencvenhétmillió-ötszázhetvennyolcezer 
forintban)
b.) Az önkormányzat sajátos működési bevételeit: 
324.493.000 Ft-ban (azaz
    (Háromszázhuszonnégymillió-négyszázkilencvenhárom
ezer forintban)
c.) Felhalmozás- és tőkejellegű bevételeit 100.000.000 
Ft-ban (azaz Egyszázmillió forintban)
d.) Támogatások, átvett pénzeszközök, kölcsönök 
visszatérülése főösszegét 
265.749.000 Ft-ban (azaz Kettőszázhatvanötmillió-
hétszáznegyvenkilencezer forintban)
e.) Pénzforgalom nélküli bevételeit 60.000.000 Ft-ban, 
(azaz Hatvanmillió forintban) állapítja meg.

2. §.
/1/ A képviselő-testület a 2007. évi költségvetési kiadási 
főösszegét 847.820.000 Ft-ban, (azaz Nyolcszáznegyvenh
étmillió-nyolcszázhúszezer forintban.)állapítja meg a 2. és 
2/A. számú mellékletben részletezettek szerint.

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

a.) Személyi juttatások főösszegét 338.909.000 Ft.-ban 
(azaz Háromszázharmincnyolcmillió-kilencszázkilencezer 
forintban)
b.) Munkaadókat terhelő járulékok főösszegét 
111.604.000 Ft-ban (azaz Egyszáztizenegymillió-
hatszáznégyezer forintban)
c.) Dologi és egyéb folyó kiadások főösszegét 
181.619.000 Ft-ban (azaz Egyszáznyolcvanegymillió-
hatszáztizenkilencezer forintban)
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d.) Végleges pénzeszköz átadás főösszegét 13.100.000 
Ft-ban, (azaz Tizenhárommillió-egyszázezer forintban)
e.) Szociálpolitikai ellátások főösszegét 29.529.000 
Ft-ban (azaz Huszonkilencmillió-ötszázhuszonkilencezer 
forintban)
f.) Felújítási kiadásainak főösszegét: 95.360.000 Ft-ban 
(azaz Kilencvenötmillió-háromszázhatvanezer forintban) 
g.) Felhalmozás kiadásainak főösszegét 18.168.000 
Ft-ban (azaz Tizennyolcmillió-százhatvannyolcezer 
forintban)
h.) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetésének főösszegét 
18.372.000 Ft-ban (azaz 
Tizennyolcmillió-háromszázhetvenkétezer forintban) 
állapítja meg.

3. §.
/1/ A képviselő-testület a 2007. évi költségvetési 
általános tartalék összegét 31.159.000 Ft-ban (azaz 
Harmincegymillió-százötvenkilencezer forintban) állapítja 
meg azzal, hogy ennek terhére összesen 2.000.000 Ft. (azaz 
Kétmillió forintot) erejéig felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az előre nem tervezhető feladatok végrehajtására, 
utólagos beszámolási kötelezettséggel rendelkezzen.

/2/ A 2007. évi céltartalék összegét 10.000.000 Ft-ban 
(azaz Tízmillió forintban) állapítja meg, mely céltartalék az 
óvoda felújítási és bővítési munkáival összefüggő - előre 
nem tervezhető- kiadásaira használható fel. 

4. §.
/1/ Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési 
szervének elemi költségvetését az alábbiak szerint állapítja 
meg:

/2/ A Polgármesteri Hivatal, továbbá a községgazdálkodási 
feladatok 2007. évre jóváhagyott kiadási 
előirányzatának főösszegét 464.749.000 Ft-ban (azaz 
Négyszázhatvannégymillió-hétszáznegyvenkilencezer 
forintban) hagyja jóvá a rendelet 2/A. és a 13/1./2. számú 
mellékletében részletezettek szerint.

Ezen belül: - 
Személyi juttatások előirányzatát:  
      129.208.000 Ft.
Munkaadói járulékok összegét:  
      43.728.000 Ft.
Dologi és egyéb folyó kiadások főösszegét:
      106.169.000 Ft
Pénzeszközátadás főösszegét:     
      19.400.000 Ft 
Társadalmi és szocpol. juttatás főösszegét:   
      29.268.000 Ft
Felújítások főösszegét:      
      93.200.000 Ft
Beruházások főösszegét:     
      15.404.000 Ft
A hiteltörlesztés főösszegét:     
      18.372.000 Ft

Céltartalék:       
      10.000.000 Ft

/3/ A Polgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetési 
létszámkeretét 24 fő köztisztviselő alkalmazottban, 3 fő 
közhasznú, illetve közcélú, összesen 27 főben hagyja jóvá, 
a rendelet 7. sz. melléklete szerint.

/4/ A Községgazdálkodás 2007. évi költségvetési létszám-
keretét 8 főben határozza meg, a jelen rendelet 7.sz. 
melléklete szerint.

5. §.
A Képviselő-testület a részben önállóan gazdálkodó 
költségvetési szerveinek a 2007. évi elemi költségvetését 
az alábbiak szerint állapítja meg.

/1/ József Nádor Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 2007. évre jóváhagyott 
kiadási előirányzatának főösszegét: 162.866.000 Ft-tal (azaz 
Egyszáznegyvenhatmillió-négyszáznégyezer forintban) a 2/
A. és a 13/3. számú mellékletben részletezettek szerint 
hagyja jóvá.

Ezen belül:
- Személyi juttatások előirányzatát:    
      101.775.000 Ft
- Munkaadót terhelő járulékok összegét:     
      32.841.000 Ft
- Dologi és egyéb folyó kiadások összegét:      
      26.986.000 Ft
- Beruházások kiadási főösszege: (gépbeszerzés)      
      1.264.000 Ft
összegben határozza meg.

Az intézmény 2007. évi költségvetési létszámkeretét 44 
fő közalkalmazottban határozza meg, a 7. sz. melléklet 
szerint.

/2/ Napraforgó Óvoda 2007. évi kiadási 
előirányzatának főösszegét 137.204.000 Ft-tal (azaz 
Egyszázharminchétmillió-kettőszáznégyezer forintban) 
hagyja jóvá, a jelen rendelet 2/A. és a 13/4. számú 
melléklete szerint.

Ezen belül:
- Személyi juttatások előirányzatát:    
      82.955.000 Ft
- Munkaadót terhelő járulékok összegét:   
      26.870.000 Ft
- Dologi és egyéb folyó kiadások összegét:   
      24.958.000 Ft
- Társadalmi és szoc. pol. kiadás:         
      261.000 Ft
- Felújítások kiadási főösszeg:       
      2.160.000 Ft
összegben határozza meg.
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Az intézmény 2007. évi költségvetési létszámkeretét 34 
fő közalkalmazottban határozza meg, a rendelet 7. sz. 
melléklete szerint.

/3/ Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár 2007. évi 
kiadási előirányzatának főösszegét 27.296.000 Ft-tal (azaz 
Huszonhétmillió-kettőszázkilencvenhatezer forintban) 
hagyja jóvá, a rendelet 2/A. és a 13/5 számú melléklete 
szerint.

Ezen belül:
- Személyi juttatások előirányzatát:    
      9.602.000 Ft
- Munkaadót terhelő járulékok összegét:   
      3.701.000 Ft
- Dologi és egyéb folyó kiadások összegét:             
      12.493.000 Ft
- Beruházások főösszege:     
      1.500.000 Ft
összegben határozza meg.

Az intézmény 2007. évi költségvetési létszámkeretét 3 
fő közalkalmazottban határozza meg, a rendelet a 7. sz. 
melléklete szerint.

/4/ Idősek Napközi Otthona és szociális étkeztetés 2007. 
évi  kiadási előirányzatának főösszegét 15.902.000 Ft.(azaz 
Tizenötmillió-kilencszázkettőezer forinttal) hagyja jóvá a 
rendelet 2/A. és a 13/6. számú melléklete szerint.

Ezen belül:
- Személyi juttatások előirányzatát:    
      5.618.000 Ft
- Munkaadót terhelő járulékok összegét:   
      1.383.000 Ft
- Dologi és egyéb folyó kiadások összegét:   
      8.901.000 Ft
összegben határozza meg.

Az intézmény 2007. évi költségvetési létszámkeretét 4 
fő közalkalmazottban határozza meg, a rendelet 7. sz. 
melléklete szerint.

/5/ Házi segítségnyújtás 2007. évi kiadási előirányzatának 
főösszegét 3.391.000 Ft-ban (azaz Hárommillió-
háromszázkilencvenezer forintban) határozza meg, a 
rendelet 2/A. és a 13/6. számú melléklete szerint.
Ezen belül:
Személyi juttatások előirányzatát:    
      2.459.000 Ft
- Munkaadót terhelő járulékok összegét:    
      888.000 Ft
- Dologi és egyéb folyó kiadások összegét:      
      44.000 Ft
összegben határozza meg.

A 2007. évi költségvetési létszámkeretét 1 fő 
közalkalmazottban határozza meg, a rendelet 7. sz. 
melléklete szerint.

/6/ Védőnői szolgálat 2007. évi kiadási előirányzatának 
főösszegét 8.099.000 Ft-ban (azaz Nyolcmillió-
kilencvenkilencezer forintban) hagyja jóvá a rendelet 2/A. 
és a 13/7.számú melléklete szerint.

Ezen belül:
- Személyi juttatások előirányzatát:    
      4.737.000 Ft
- Munkaadót terhelő járulékok összegét:   
      1.369.000 Ft
- Dologi és egyéb folyó kiadások összegét:   
      1.993.000 Ft
határozza meg.

A Védőnői Szolgálat 2007. évi költségvetési létszámkeretét 
2 fő közalkalmazottban határozza meg, a rendelet 7. sz. 
melléklete szerint.

/7/ Gyermekjóléti szolgálat 2007. évi kiadási előirányzatának 
főösszegét 3.454.000 Ft-ban (azaz Hárommillió-
négyszázötvennégyezer forintban) határozza meg, a 
rendelet 2/A. és a 13/8. számú melléklete szerint.

Ezen belül:  
Személyi juttatások előirányzatát:    
      2.555.000 Ft
- Munkaadót terhelő járulékok összegét:   
      824.000 Ft
- Dologi és egyéb folyó kiadások összegét:     
      75.000 Ft
összegben határozza meg.

A Gyermekjóléti Szolgálat 2007. évi költségvetési 
létszámkeretét 1 fő közalkalmazottban határozza meg, a 
rendelet 7. sz. melléklete szerint.

6. §.
A képviselő-testület a 2007-2008-2009. évre vonatkozó 
úgynevezett gördülő tervet a 9. számú melléklet szerint 
fogadja el, és hagyja jóvá.

7. §.
Jelen költségvetési rendelethez az alábbiakban jelölt 
mellékletek tartoznak:
1. sz. melléklet: Üröm Község Önkormányzat 2007. évi 
költségvetési bevételei 
forrásonként
1/A. sz. melléklet: Bevételek szakfeladatonként 
2. sz. melléklet 2007. évi kiadások főösszegének 
részletezése feladatonként és 
célonként
2/A. sz. melléklet  Működési kiadások intézményi 
részletezése
3. számú melléklet Normatív és kötött felhasználású 
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támogatások és átengedett bevételek 
                                   részletezése 2007.
4. sz. melléklet Bevételek-kiadások mérlegszerű 
bemutatása
4/a. sz. melléklet Működési célú bevételek és 
kiadások mérlege, valamint a felhalmozáscélú bevételek és 
kiadások mérlege
5. sz. melléklet Előirányzat-felhasználási ütemterv
6. sz. melléklet Kiadási előirányzatok bemutatása 
(összevont adatok)
7. sz. melléklet Engedélyezett létszámkimutatás
8. sz. melléklet Kimutatás a több évre kiható 
kötelezettségekről
9. sz. melléklet 3 éves gördülőterv
10. sz. melléklet Könyvvizsgálói jelentés
11. sz. melléklet Intézményvezetőkkel egyeztetett 
jegyzőkönyv
12. sz. melléklet Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
jegyzőkönyve 
13/1. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 2007. évi 
elemi költségvetésének bevételei és   
kiadásai.
13/2. sz. melléklet Város és Községgazdálkodás 
2007. évi elemi költségvetésének 
                                    Bevételei, kiadásai
13/3. sz. melléklet József Nádor Általános Iskola és 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
2007. évi elemi költségvetése
13/4. sz. melléklet Napraforgó Óvoda 2007. évi 
elemi költségvetése
13/5. sz. melléklet Művelődési Ház 2007. évi elemi 
költségvetése és Községi Könyvtár 2007. évi elemi 
költségvetése
13/6. sz. melléklet Idősek Napközi Otthona 2007. 
évi elemi költségvetése és a Házi segítségnyújtás 2007. évi 
elemi költségvetése
13/7. sz. melléklet Védőnői szolgálat 2007. évi elemi 
költségvetése
13/8. sz. melléklet Gyermekjóléti szolgálat 2007. évi 
elemi költségvetése

8. §.
/1/ Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, 
hogy rendelkezéseit 2007. január 1.-től kell alkalmazni.
/2/ A rendelet kihirdetéséről az önkormányzat jegyzője 
gondoskodik.

Üröm, 2007. február hó 28. nap.

Laboda Gábor   Dr. Balogh Szilvia
polgármester   jegyző

Kihirdetve és kifüggesztve:
2007. március 2. 

Dr. Balogh Szilvia
jegyző

Üröm Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 5/2007 (III. 02.) Kt. számú rendelete 
a 12/2006. (IX.18.) Kt. számú rendelet az 5/2006. 
(IV. 28.) Kt. sz. rendeletekkel módosított 1/2006. 
(II. 13.) Kt. sz. rendelet módosítására a település 

2006 évi költségvetéséről 
a 2006-2007-2008. évi gördülőtervéről

Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
az államháztartásról szóló többszörösen módosított 
1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-ban, ennek végrehajtására 
kiadott 217/1998. (XII. 30.) Korm. számú rendeletben 
foglalt felhatalmazás alapján az 1/2006. (II.13.) Kt. számú 
rendeletét, valamint az azt módosító 5/2006 (IV. 28.) Kt. 
számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

A módosított Ör. 1. §. 2. §. 3. §. helyébe a következő 
rendelkezés lép:

1. §.
/1/ A Képviselő-testület a 2006. évi költségvetési bevétel 
módosított főösszegét: 1.228.300.000 Ft-ban  (azaz 
Egymilliárd-kétszázhuszonnyolcmillió-háromszázezer 
forintban) állapítja meg az 1. számú mellékletben 
részletezett források szerint.

/2/ A jelen rendelet 1. §./1/ bekezdésében megállapított 
módosított bevételi főösszegen belül:
a.) Intézményi működési bevételeit 135.251.000 Ft-
ban (azaz Egyszázharmincötmillió-kettőszázötvenegyezer 
forintban)
b.) Önkormányzat sajátos működési bevételeit: 
290.512.000 Ft-ban (azaz
    (Kettőszázkilencvenmillió-ötszáztizenkétezer 
forintban)
c.) Felhalmozás és tőkejellegű bevételeit 305.724.000 
Ft-ban (azaz Háromszázötmillió-hétszázhuszonnégyezer 
forintban)
d.) Támogatások, átvett pénzeszközök, kölcsönök 
visszatérülése főösszegét 
293.205.000 Ft-ban (azaz Kétszázkilenvenhárommillió-
kettőszázötezer forintban)
e.) Pénzforgalom nélküli bevételeit 185.680.000 Ft-
ban, (azaz Egyszáznyolcvanötmillió-hatszáznyolcvanezer 
forintban) állapítja meg.
f.) Kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel 17.928.000 Ft. 
(azaz Tizenhétmillió-kilenszázhuszonnyolcezer forintban 
állapítja meg.

2. §.
/1/ A képviselő-testület a 2006. évi költségvetési módosított 
kiadási főösszegét 1.228.300.000 Ft-ban, (azaz Egymilliárd-
kétszázhuszonnyolcmillió-háromszázezer forintban) 
állapítja meg  a 2. számú mellékletben részletezettek 
szerint.
/2/ A jelen rendelet 2. §./1/ bekezdésében megállapított 
módosított kiadási főösszegen belül:
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a.) Személyi juttatások főösszegét 322.758.000 Ft-ban 
(azaz Háromszázhuszonkétmillió-hétszázötvenynolcezer 
forintban)
b.) Munkaadókat terhelő járulékok főösszegét 
98.403.000 Ft-ban ( azaz 
Kilencvennyolcmillió-négyszázháromezer forintban)
c.) Dologi és egyéb folyó kiadások főösszegét 
224.932.000 Ft-ban (azaz Kétszázhuszonnégymillió-
kilenszázharminckétezer forintban)
d.) Végleges pénzeszköz átadás módosított 
főösszegét 19.196.000 Ft-ban, (azaz Tizenkilencmillió-
egyszázkilencvenhatezer forintban)
e.) Szociálpolitikai ellátások módosított főösszegét 
45.532.000 Ft-ban (azaz Negyvenötmillió-
ötszázharminckétezer forintban)
f.) Felújítási kiadásainak módosított főösszegét: 177.774.000 
Ft-ban (azaz Egyszázhetvehétmillió-hétszázhetvennégyezer 
forintban) 
g.) Felhalmozás kiadásainak módosított főösszegét 
104.809.000 Ft-ban (azaz Egyszáznégymillió-
nyolcszázkilencezer forintban)
h.) Hosszú lejáratú hitelek visszafizetésének módosított 
főösszegét 19.597.000 Ft-ban (azaz Tizenkilencmillió-
ötszázkilencvenhétezer forintban) állapítja meg.
i.) Átfutó kiadások főösszegét 65.537.000 Ft (azaz 
Hatvanötmillió-ötszázharminchétezer forintban) állapítja meg.

3. §.
/1/ A Képviselő-testület a 2006. évi költségvetési általános 
tartalék módosított összegét 27.791.000 Ft-ban (azaz 
Huszonhétmillió-hétszázkilencvenegyezer forintban) 
állapítja meg azzal, hogy ennek terhére összesen 
2.000.000 Ft. (azaz Kétmillió forint) erejéig felhatalmazza 
a polgármestert, hogy az előre nem tervezhető feladatok 
végrehajtására, utólagos beszámolási kötelezettséggel 
rendelkezzen.
/2/ A céltartalék összege 115.372.000 Ft. (azaz 
Egyszáztizenötmillió- háromszázhetvenkétezer forint.)
/3/ Államháztartási céltartalék összegét - figyelemmel a 
2005. évi CLIII. tv. 52. §.(1) bek. a.) pontjára - 6.599.000 Ft-
ban (azaz Hatmillió-ötszázkilencvenkilencezer forintban) 
állapítja meg.

4.§.
(1) A módosított Ör egyéb rendelkezései nem 
változnak.
(2) A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Üröm, 2007. február 28.

Laboda Gábor   Dr. Balogh Szilvia
polgármester   jegyző

Kihirdetve és kifüggesztve:
2007. március hó 2. nap.     

Dr. Balogh Szilvia
jegyző

Üröm Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 6/2007 (III. 02.) Kt. számú rendelete

a 14/2006 (X. 11.) Kt. számú rendelettel 
módosított 29/2003 (XII. 22.) Kt. számú 

rendeletének módosítására
az önkormányzat szervezeti és működési 

szabályzatáról

Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 6. §. (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szervezeti és 
működési szabályzatára alkotott önkormányzati rendeletét 
(a továbbiakban: Ör) az alábbiak szerint módosítja:

1. §.
Az Ör. 11. §. (18) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„Az ülés meghívóját és a papíralapú előterjesztéseket a 
képviselőknek, a tárgy szerinti napirenddel érintetteknek 
olyan időpontban kell megküldeni, hogy azt az ülés előtt 
legalább 7 nappal megkapják. Késedelem esetén a napirendi 
pont tárgyalásáról külön eljárásban a Képviselő-testület 
dönt.”

2. §.
Az Ör 36. §. (5) bekezdésének b.) pontja helyesen:

„Háromtagú Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság.”

3. §.
1.) Az Ör egyéb rendelkezései nem változnak.
2.) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
3.) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Üröm, 2007. február 28.

Laboda Gábor   Dr. Balogh Szilvia
polgármester   jegyző

Záradék:
Kifüggesztve és kihirdetve:

Üröm, 2007. március hó 2. nap     
Dr. Balogh Szilvia

Jegyző 

RENDELETEK
Ürömi Tükör
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RENDELETEK
Ürömi Tükör

Üröm Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 7/2007 (III. 02.) Kt. számú rendelete

a 17/2006 (XII. 13.) Kt. számú rendelettel 
módosított 11/1999 (XII. 15.) Kt. számú rendelet 

módosítására
a közterületek használatáról

Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv (továbbiakban: 
Ötv.) 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
a közterületek használatáról szóló rendeletét az alábbiak 
szerint módosítja:

1. §.
Az önkormányzati rendelet 11. §. (2) bekezdése kiegészül 
egy új f.) ponttal:

„f.) Az önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletének 
2.) pontjában meghatározott díjfizetés alól mentesül a 
kérelmező, ha bizonyíthatóan a település érdekében fejt 
ki tevékenységet.”

2. §.
1.) Az Ör. egyéb rendelkezései nem változnak.
2.) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
3.) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Üröm, 2007. február 28.

Laboda Gábor    Dr. Balogh Szilvia 
polgármester   jegyző

Záradék:
Kihirdetve és kifüggesztve:

Üröm, 2007. március hó 2 nap    
Dr. Balogh Szilvia 

jegyző

Üröm Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 8/2007. (III. 02) Kt. számú rendelete 
a 3/2007.(I.31.) Kt. számú rendelettel módosított 
19/2006. (XII.13.) Kt. sz. rendelet módosítására a 

helyi adókról

Üröm Község Önkormányzata a 3/2007. (I.31.) Kt számú 
rendeletével módosított 19/2006. (XII.13.) Kt. számú 
rendeletét figyelemmel az 1990. C. tv. 5.§.-6.§-aira, 
valamint az 1990. évi LXV. Tv. 16. §.(1) bekezdésére az 
alábbiak szerint módosítja:

1. §.
Az Ör 4. §. (3) bek. utolsó mondata helyesen:
„amennyiben a tulajdonos magánszemélynek az év első 
napján lakóhelyeként van bejelentve.”

2. §.
Az Ör. 4. §. (4) bekezdését 2007. január 31.-vel hatályon 
kívül helyezi.

3. §.
1.) Az Ör. egyéb rendelkezései nem változnak.
2.) A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
3.) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Üröm, 2007. február 28.

Laboda Gábor    Dr. Balogh Szilvia
polgármester   jegyző

Záradék:
Kifüggesztve és kihirdetve: Üröm, 2007. március hó 
2.nap
        

Dr. Balogh Szilvia 
jegyző 

Üröm Község Önkormányzat Képviselő-
testületének

9/2007. (III. 02.) Kt. számú rendelete
a 20/2006. (XII. 13.) Kt. számú rendelet 

módosítására
az intézményekben fizetendő térítési díjakról

Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX 
tv., valamint az Ötv 16. §. (1) bekezdésben kapott 
felhatalmazása alapján a 20/2006. (XII. 13.) Kt. számú 
rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §.
Az Ör 3 §-a az alábbi új d.) ponttal kerül kiegészítésre:
„d.) Vendégétkeztetés az Idősek Klubjában 470 Ft/ebéd.”

2. §.
1.) Az önkormányzati rendelet egyéb rendfelezései 
nem változnak. 
2.) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
3.) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Üröm, 2007. február 28.

Laboda Gábor    Dr. Balogh Szilvia 
polgármester   jegyző

Záradék:
Kifüggesztve, és kihirdetve:

Üröm, 2007. március 2.      
Dr. Balogh Szilvia

jegyző 
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HOROSZKÓP
Ürömi Tükör
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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.
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Csizmadia Gizella 

Tel./fax: 06-1-240-5806, 
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Hirdetésfelvétel:
Polgármesteri Hivatal/Titkárság
Telefon: 26/350-054/1 
Média Stúdió Kft. 06/1/240-5806
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szerkesztőségünk felelősséget nem vállal.



KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Ürömi Tükör

DMRV Szentendre víz, csatorna: 06/26/501-650 
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
Orvosi Rendelő, Doktor u. 21.  06-26-350-224
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:   13.00 - 16.00
 Szerda:  8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
 Péntek: 8.00 - 12.00
POLGÁRMESTER minden hét szerdáján 11 - 13 óráig
Wéber Géza alpolgármester 
                   minden hónap 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 

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: 08.00-11.00 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 telefo-

non 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, Kevély utca 32 Tel.: 06-30-35-22-047
Dr Gaál Gabriella Üröm, Rákóczi F. utca 80. Tel.: 06-70-94-05-919
Dr Kovács Levente  Üröm, Honvéd utca 24. 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 Pilisborosjenő, Rózsa u. 15. Tel.: 06-20-33-02-453
Dr. Szisz János Üröm, Kőbánya utca 9. Tel.: 06-20-39-04-111

Ürömön és Pilisborosjenőn sürgősségi orvosi ellátást biztosítják
Munkanapokon hétfőtől - péntekig

2007. április 

Hétfő 8-13h Dr. Fehér Eszter Üröm, Orvosi rendelő   tel.: 350-224 
 13-18h Dr. Kovács György Pborosjenő, Orvosi rendelő   tel.: 336-308
Kedd  8-13h Dr. Horti Szilvia    Üröm, Orvosi rendelő  tel.: 350-224
 13-18h  Dr. Venesz Ilona Pilisborosjenő, Orvosi rendelő  tel.: 336-187
Szerda 8-13h Dr. Venesz Ilona  Üröm, Orvosi rendelő  tel.: 351-286
 13-18 h Dr. Horti Szilvia Üröm, Orvosi rendelő  tel.: 350-224
Csüt.  8-13h  Dr. Kovács György Pborosjenő, Orvosi rendelő  tel.: 336-308
 13-18h Dr. Fehér Eszter   Üröm, Orvosi rendelő  tel.: 350-224
Péntek 8-18h  Dr. Gaál Gabriella Üröm, Orvosi rendelő  tel.: 350-915

01. Dr. Fehér Eszter 
02. Dr. Kovács Levente
03. Dr. Fehér Eszter
04. Dr. Gelencsér Tamás
05. Dr. Fehér Eszter
06. Dr. Gyimesi Zoltán
07. Dr. Gelencsér Tamás
08. Dr. Kovács Gábor
09. Dr. Fehér Eszter
10. Dr. Fehér Eszter
11. Dr. Gelencsér Tamás
12. Dr. Fehér Eszter
13. Dr. Gyimesi Zoltán
14. Dr. Fehér Eszter
15. Dr. Kovács Levente

16.   Dr. Kovács Levente
17.   Dr. Fehér Eszter
18.   Dr. Gelencsér Tamás
19.   Dr. Fehér Eszter
20.   Dr. Gyimesi Zoltán
21.   Dr. Gelencsér Tamás
22.   Dr. Kovács Gábor
23.   Dr. Kovács Levente
24.   Dr. Fehér Eszter
25.   Dr. Gelencsér Tamás
26.   Dr. Fehér Eszter
27.   Dr. Gyimesi Zoltán
28.   Dr. Fehér Eszter
29.   Dr. Kovács Gábor
30.   Dr. Kovács Levente
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A Római Szerződés aláírásával 1957. március 25-
én létrejött az Európai Unióba tartozó országok 
családja. Ma, fél évszázad elteltével, még jobban 

összetartozunk. Noha más-más anyanyelvet 
beszélünk és eltérő kulturális örökséggel, 

illetve hagyományokkal rendelkezünk, egységbe 
kovácsolnak közös értékeink: a szabadság, a 

demokrácia és a jogállamiság, az emberi jogok 
tisztelete. 

Emlékezzen meg Ön is az EU 50. születésnapjáról
és vegyen részt játékunkban!

Küldje el a helyes választ az alábbi kérdésekre a 
EUROPE DIRECT PEST MEGYEI EURÓPAI 

INFORMÁCIÓS PONT részére. 
1052 Budapest Városház u. 7. � e-mail: eip.

pest@euvonal.hu 

Hány ország írta alá a Római Szerződést?
Hány tagországa van jelenleg az Európai Uniónak?

Mióta tagja Magyarország az Európai Uniónak?

AZ ELSŐ 50, HELYES MEGFEJTÉST 
BEKÜLDŐNEK AJÁNDÉKCSOMAGOT 

ADUNK.
Ez a játék 50  településen jelenik meg Pest 

megyében.

Illés Lajos Emlékest 
                Műsor: CANTUS HUNGARICUS
                              Magyar Ének (teljes mű) 
                Előadók: Homonyik Sándor         
                               Szvorák Katalin
                               Tolcsvay Béla
                               Varga Miklós
                               Cantus Kórus

Időpont: 2007. április 15. Vasárnap 18 óra
Helyszín: Tahitótfalu Sportcsarnok Bajcsy-Zs.  út
Jegyárak: elővételben 1.000,-Ft helyszínen 1.200,-
Ft
Jegyinformáció: Mengyi Gábor 30-685-99-14
Ürömön jegyértékesítés: 
   Szerelvénybolt  Ürömi út 30/c.
Email: program@tahitotfalu.hu
Web: www.tahitotfalu.hu                       

ILDI 
KOZMETIKA

Ürömi út 18.
ildikozmetika.uw.hu

- Kozmetika
- Szolárium

- Thai test és lábmasszázs 
- SPA méregtelenítés

Francia PAYOT, GUINOT krémek

KEDVEZŐ ÁRAK!   ÁPRILISI AKCIÓ!

06-70/383-35-73
240-38-91
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FELHÍVÁS
LOMTALANÍTÁSI AKCIÓRA

Tájékoztatni kívánjuk a tisztelt lakosságot, 
hogy a 2007. évi lomtalanítási akció a következő 
időpontokban kerül megrendezésre:

2007. május 3. (csütörtök) 
Érintett településrész: Bécsi u., Tücsök u., Ürömi u., 
Boglárka u., József nádor u., Határkő u., Szikla u., Asztalos 
u., Kalmár u., Szikla-köz, Mészégető u., Barackos u., 
Rézvirág u., Búzavirág u., Pipacs u.,Tátika u., Tátika-köz, 
Bimbó u., Tulipán u., Panni u., Lilaakác u., Mandula u., Régi 
u., Hársfa u., Cseresznye u., Hóvirág u., Bükkfa u., Körte 
u., Sadove.

2007. május 10. (csütörtök)
Érintett településrész: Dózsa György u., Kölcsey u., Óvoda 
köz, Fő u. (FŐ TÉRTŐL A RÓKAHEGY FELÉ!), Kőbányai 
u.,Petőfi u, József A. u., Ady E. u., Táncsics M. u., Csókavár 
u., Péterhegyi u., Szegfű u., Úttörő u., Honvéd u., Radnóti 
u., Csillaghegyi u., Diófa u., Péterhegyi lakópark, Rókahegyi 
lakópark.

2007. május 17. (csütörtök)
Érintett településrész: Iskola u., Budakalászi u., Patak 
u., Doktor S. u., Fő u. (FŐ TÉRTŐL PILISBOROSJENŐ 
FELÉ!), Kert u., Kossuth u., Rákóczi u., Rákóczi-köz, Kevély 
u., Jókai u., Kinizsi u., Deák F. u., Ezüsthegyi lakópark, 
Táborföldi lakópark.

Ezen akció keretében összegyűjtésre és elszállításra kerül 
a háztartásokban a normál életvitel során keletkező 
háztartási lom, hulladék. A szelektív gyűjtés irányelveit 
figyelembe véve külön gyűjtik a fémet, a fa alapanyagú, 
gumi alapanyagú és egyéb visszamaradó hulladékot. 

NEM KERÜL ELSZÁLLÍTÁSRA AZ AUTÓRONCS, 
AUTÓALKATRÉSZ, VESZÉLYES HULLADÉKNAK 
MINŐSÜLŐ ANYAG, ILLETVE AZ ÉPÍTÉSI TÖRMELÉK!

EZÚTON KÉRÜNK MINDEN ÉRINTETTET, HOGY 
A LOMOKAT CSAK AZ ADOTT TERÜLETRE 
MEGHÍRDETETT ELSZÁLLÍTÁSI NAPON HELYEZZÉK 
KI AZ UTCÁRA 7 ÓRÁIG BEZÁRÓLAG! 

Vidákovits Tibor
Környezetvédelmi és Településfejlesztési

Bizottság elnök

EBOLTÁS
Az ebek 2007. évi veszettség elleni kötelező védőoltása 
Üröm Község területén a következő időpontokban lesz 
megtartva:

Főoltás: 2007. április 19. 8 -10 óra között
            Helyszín: Polgármesteri Hivatal

Külterület: 2007. április 19. 13 -14 óra között
              Helyszín: Ürömi u. 5. (Bizinger udvar)

Pótoltás: 2007. április 26-án 8 -10 óra között
              Helyszín: Polgármesteri Hivatal

Az eboltás díja: 2500 Ft/eb

Az eboltási igazolványt mindenki hozza magával!
                                                                              

Dr. Molnár Attila
állatorvos

NYILT LEVÉL 
Az Ürömi Önkormányzat április 21-én 
szombaton 8-14 óráig 

TAVASZI TISZTASÁGI NAPOT
tart, amelynek keretében a településen átmenő 
utak környezetét kívánjuk mentesíteni az illegális 
szemétlerakásoktól. Kérünk minden, környezetének 
minőségére érzékeny segítőkész lakost, intézményt, 
civil szervezetet, hogy vegyenek részt ezen a napon 
környezetünk megtisztításában. Részvételüket, segítsé-
güket előre is köszönjük!

Vidákovits Tibor
Környezetvédelmi és Településfejlesztési

Bizottság elnöke

(Bővebb információt kérni vagy részvételt jelezni a 06-
30-9503-328-as telefonszámon lehet.)
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A FiberNet Zrt. Üröm  
 településre  agilis

Területi képviselőket
keres.

Feladata:
 • Telekommunikációs szolgáltatások 
 közvetlen értékesítése.
Amit kínálunk:
 • Magas kereseti lehetőség!
 • Kötetlen munkaidő!
Elvárás:
 • Jó kommunikációs képesség
 • Vállalkozói igazolvány
 • Mobilitás
 • Értékesítésben szerzett tapasztalat
 előnyt jelent.
Jelentkezés: solti.timea@fibernet.hu

Platán Idősek Otthona 
felvételre keres:

- takarítónőt,
- konyhalányt,

- jogosítvánnyal rendelkező gondnokot,
- recepcióst.

Fényképes önéletrajzokat az alábbi címre kérjük 
megküldeni.

Platán Idősek Otthona Kht. 
2096 Üröm, Dózsa Gy. út 30. 

info@platanoltalma.hu 

Védje otthonát átfogó vagyonvédelmi 
megoldásokkal.

Ip, analóg térfigyelő kamera és
riasztórendszerek tervezése, kivitelezése.

Vagyonvédelmi szaktanácsadás.

Cégeknek, magánszemélyeknek egyaránt.

Telefon: 06/30/694-53-54

Redőny, Reluxa, Szalagfüggöny, Napellenző, 
Szúnyogháló a 

TAVALYI ÁRON.
Tel:06-1-246-8946,06-30-984-6090

HAMAROSAN MEGJELENIK
Üröm az idő sodrában című könyv.

350 képpel illusztrált könyv A/4 formátumban fog megjelenni, feldolgozva 
Üröm Község múltják és jelenét.  A könyv értékesítési ára 2 400 Ft lesz. 

Megjelenés időpontja: 2007. május eleje.

Azon kedves olvasóink számára, akik előzetesen 
elküldik igénylésüket 

-20 % engedményt biztosítunk a könyv értékesítési 
árából.

     Várjuk jelentkezésüket!
E-mail: mediamax@hu.inter.net   Fax: 06/1/240-5806

Posta cím: Média Stúdió Kft. 1037 Budapest, Jutas u. 190.

Megrendelés
Alulirott megrendelem az ÜRÖM AZ IDŐ SODRÁBAN című könyvet.
Ára: 2000 Ft, amelyet a könyv átvételekor kifizetek.

                                         .................................................................................
                                                     név és cím
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Martin Waddell – Barbara Firth: Ügyes vagy, 
Kismackó! 
 Kismackó remekül mászik sziklára, és mindenkinél 
magasabban tud hintázni a fák ágain. De egy ügyes kismackónak 
is szüksége lehet időnként segítségre… egy nagymackótól.

Jacqueline Wilson: Tündérek és titkok
 Violet nem tud kitörni mindenkit elbűvölő, és őt is 
irányító bátyja bűvköréből. Amikor Will valamit megtud a saját 
múltjáról, Violet helyzete még rosszabbra fordul. A kislány egy 
álomvilágba menekül, melyet legkedvesebb írója, Casper Dream 
figurái népesítenek be.
Úgy tűnik azonban, hogy egy új barátság segítségére lehet 
Violetnek. De valóban képes lesz-e Jázmin, az új barátnő, 
megtörni Will „varázserejét”?

Dr. Albert Lang – Alfons Lüke: Az aláírás 
grafológiája
 Mit árul el egy nagy méretű kezdőbetű, egy mélyen lenyúló 
hurok, egy túlméretezett ékezet, egy különös vonal?
A grafológiában általánosan használt, korszerű módszereket 
ismerteti meg olvasóival a két nagy tekintélyű német szerző.
Azért az aláírások példáján, mert egyre gyakoribb, hogy csak 
ennyi áll rendelkezésünkre. Ez a jellegzetes kézjegy azonban 
mintegy „sűrítménye” mindazoknak, amiket egy hosszabb szöveg 
mondhat el gazdájáról.
A könyv rendkívüli érdekessége, hogy a példák között számos 
történelmi személyiség és más híresség aláírása is szerepel.

Elizabeth Adler: Toszkánai nyár
 Gemma Jericho elvált, agyonhajszolt New York-i orvosnő, 
akinek életét az egyre nehezebben kezelhető kamasz lánya és 
állandóan aggódó édesanyja tölti ki. Egy titokzatos toszkánai 
örökségről szóló levél azonban felvillantja előtte a változás 
lehetőségét: búcsút mond hát az unalmas hétköznapoknak, 
s családjával Olaszországba utazik. Gemma azt reméli, hogy a 
kiruccanás alatt kibékülhet lányával, és a változás új értelmet 
adhat édesanyja életének is.
Ám a toszkánai valóság sokkal bonyolultabbnak bizonyul, mint 
amilyenre Gemma számított.

Corinne Hofmann: Afrikai szeretők  
 A huszonhét éves, jómódú svájci üzletasszony kenyai 
nyaralása alkalmával első pillantásra halálosan beleszeret egy 
gyönyörű testű, megbabonázó szépségű maszáj vadászba. 
Környezete és a józan ész ellenére mindent felszámol, ami a 
nyugati kultúrához köti: lakást, kocsit, üzletet, kapcsolatokat, és 
elindul vissza, Kenyába, hogy új életet kezdjen.
Hozzámegy álmai fekete harcosához, és belemerül egy hihetetlen 
kalandba, mely ekkor már nem is kaland, hanem számára maga 
az élet.
Corinne Hofmann önéletrajzi regénye a német könyvpiac 
történetének egyik legnagyobb sikerévé vált.
A regényből készült filmet hazánkban is bemutatják.

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

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



LA-PE BT.
Épít�anyag Gyártó és 

Értékesít� 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 RENDEL�
Solymár, Terstyánszky u. 120.

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

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

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

M�tétnap: szerda 9-13h

ZEKE ÉS FIA BT.

GÉPI FÖLDMUNKA 
TEHER-

FUVAROZÁS

2096 Üröm, 
F� utca 1. (Ipartelep)

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

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

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

06/20/495-1170
Szolgáltatásaink:

- Ingyenes cégalapítás - ha nálunk 
könyveltet!

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

(adóproblémák kezelése)

INGATLANIRODA
ÜGYVÉDI   KÖZREM�KÖDÉSSEL 

INGYENES   NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL

Bejelentkezés telefonon:
06 26 350 671

06 70/210 5896
ÜRÖM,

Dózsa György út 47.

Pilis Motor Bt.
Aprilia motorszerviz,

valamint vállaljuk olasz
és japán robogók,

motorkerékpárok szervizelését,
javítását.

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

H-P.: 8-17-ig

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

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

T O Y O T A J A V I T Á S

ZÖLDKÁRTYA KÉZI AUTÓMOSÓ

GYORSSZERVIZ

FUTÓM�ÁLLÍTÁS GUMISZERELÉS

Mobil 1

M I N D E N A U T Ó T Í P U S R A

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

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

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

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

SPORTKIPUFOGÓK
THULE termékek!

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

Tel.: 240-5603 Tel./fax: 436-0356 �
�

�
�
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�

�
�

�
�

Megnyílt a 

BIOPATIKA!
Üröm, Fő u. 54. 

(a templom mellett)

Gyógynövények, 
kozmetikumok, 

gyógyteák, biolevek, 
gyógypapucsok, 

cukorbetegeknek, 
candidásoknak való 

készítmények.
Laktózmentes és 

gluténmentes termékek 
kaphatóak.

Fogyasztó kezelések és 
frissitő masszázs.

06/30/2815-789

ÁLLATORVOSI RENDEL�
Solymár, Terstyánszky u. 120.

�����������������
06-30-984-6692
06-26-360-919
����������������������������������������������
06-30-964-2160

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

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

M�tétnap: szerda 9-13h



MÁRCIUS 15-I ÜNNEPSÉG
Ürömi Tükör

1848. március 15-re 
emlékeztünk
2007. március 14-én a Közösségi Ház falán lévő 
Kossuth Lajos-emléktáblánál koszorút helyezett 
el Laboda Gábor polgármester úr Üröm Község 
nevében és a helyi civil szervezetek részéről a 
Nosztalgia Klub képviselői.

Lengyel Katalin 
alpolgármester 
Kölcsey Ferenc sorait 
idézve kezdte az 
ünnepséget megnyitó 
beszédét.

„Nemzeti fény a cél. 
Hogy elérjed, forrj egybe
Magyar nép!”

majd, így folytatta:

„Amikor ünnepelünk, 
mindig felidézzük 
az előttünk járók 
hősiességét, 
tetteik maradandó 
pillanatokká válnak 
életünkben.”

Úgy gondolom, nem elég csak a múltra nézni, fontos és 
szükséges mai életünkben is helyesen élni. 

A szabadságharc meghatározó alakjai Széchényi István 
és Kossuth Lajos, éppúgy jelképei voltak az 1848-49-
es forradalomnak, mint az irodalomban Petőfi Sándor
és Jókai Mór. Azok a nagyszerű emberek, akik előttünk 
jártak, nem csupán magukért, hanem az emberiségért, a 
boldog, szabad jövőért hajtották végre tetteiket, ezért 
méltó példaképei mai életünknek.

A szabadság megőrzése, a nemzeti felemelkedés, 
hosszantartó kitartó munkát, bölcsességet és 
megfontoltságot igényel mindenkitől ebben a kis országban. 
Önfegyelem, becsületesség, türelem és emberi tisztesség 
vezessen minket közös céljaink eléréséhez.

Ezt követően a József Nádor Általános és Művészeti Iskola 
tanárai és hallgatói előadásukkal e jeles napot idézték.

(szerk.)
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