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ÜRÖM
ÚJ DÍSZPOLGÁRA

Augusztus 23-26. III.
Ürömi Kőfaragó Tábor
(2. oldal)

Augusztus 19.
Fáklyás felvonulás
(14. oldal)

PODHORCSEK MIKLÓSNÉ
(Interjú 20. oldal)

Augusztus 26.
Nyári Szabadtéri Színház
az ürömi Közösségi Ház
udvarán
(7. oldal)

ÜRÖMÉRT EMLÉKÉREM DÍJAZOTTJA

Sásdi Ernő (Interjú 21. oldal)

III. ÜRÖMI KŐFARAGÓ
ALKOTÓTÁBOR
2007. AUGUSZTUS 23-26
A verseny témája: Pilis természeti értékeinek
szabadon választott bemutatása, amelyet
fertőrákosi elővágott 25x25x60-as vagy görgeteg
homokkőből kell elkészíteni.
Rendező: Üröm Önkormányzat
Szakmai védnök: Kőfaragó és Műkőkészítő
Vállalkozók Országos Ipartestülete
Helyszín: Üröm - Templom tér

Tervezett program
8 óra:
9-16 óra:

Augusztus 23.
Tábornyitás,
Kiválasztott feladat faragása

8-16 óra:

Augusztus 24-25.
Kiválasztott feladat faragása

14 óra:

Augusztus26.
Eredményhirdetés
Táborzárás

Minden érdeklődőt, illetve a kőfaragás fogásait
kipróbálni óhajtó gyermeket és felnőttet a tábor
ideje alatt szeretettel várunk!
További információ kérhető:
Kosztyu Zoltántól a 06-26-350-359 vagy 06-30944-2305 illetve
Vidákovits Tibortól a 06-30-950-3328 számon.
A 2007.évi tábor megrendezéséhez anyagi
támogatást a
11742001-15390280-as számlára
“KŐFARAGÓ TÁBOR
MEGRENDEZÉSÉRE”
hivatkozással várunk.

Ürömi Tükör
POLGÁRMESTER

Kitüntetések

me a maga választotta hivatásának élni és kérem Őt, hogy
büszkén viselje a díszpolgári címet.

Tisztelt Lakótársaim!

Márti néni Csizmadia Gizellának, az újság szerkesztőjének
vallott önmagáról, pályafutásáról. (20. oldal)
A májusi Képviselő-testületi ülésen egy új kitűntetés odaítélésére is sor került, miután a Képviselő-testület az
1/2007 (I. 31.) Kt. számú rendeletével létrehozta az „Ürömért emlékérem” kitüntetést.

Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. május havi ülésén döntött helyi
kitűntetések odaítélésében.
A 66/2007 (V. 31.) Kt. számú határozatával díszpolgári címet adományozott Podhorcsek Miklósnénak, több évtizedes pedagógiai és szociális munkássága elismeréseként.
A díszpolgári cím alapítása óta (2001) összesen öt személy részesült e kitüntetésben, ebből az elmúlt ciklusban
mindössze egy személyt tisztelt meg a Képviselő-testület,
e rangos kitűntetés odaítélésével. Ebben az évben pedig
Podhorcsek Miklósnét, Márti nénit tartotta méltónak arra,
hogy Üröm díszpolgára legyen.

Ezt a kitűntetést azok kaphatják meg, akik Üröm fejlődéséhez, jó hírnevének öregbítéséhez, akár természetben,
akár jelentősebb pénzbeli adománnyal hozzájárultak.
Első emlékérmesünk Sásdi Ernő, akinek a Képviselő-testület a 67/2007 (V. 31.) Kt. számú határozatával ítélte oda
e kitűntetést.
Sásdi Ernő úr, a Platán idősek otthona lakójaként már ürömi lakos. Rövid ürömi tartózkodása óta versein keresztül mutatja be településünket, úgy a fejlődését, mint az itt
élők életét, mindennapjait. A Képviselő-testület úgy ítélte
meg, hogy versei, melyek egy kötetben már megjelentek
alkalmasak arra, hogy növeljék Üröm tekintélyét, öregbítsék jó hírnevét.

Laboda Gábor átadja Podhorcsek Miklósnénak a kitüntetést

Podhorcsek Miklósné (Márti néni) 1973-ban kezdett
tanítani az ürömi általános iskolában. Több generációnak
adta át a tudást, tanította meg a kis nebulókat írni, olvasni. Mindig fáradhatatlan volt. A tanítás mellett odafigyelt
a gyerekekre, mint személyiségre, segített a családoknak,
ha az élet úgy hozta. 2001-ben kérte nyugdíjaztatását, de
ekkor sem szakadt el a gyermekektől, a családoktól, mivel
mint családgondozó végzi továbbra is segítő, mindenre és
mindenkire odafigyelő, áldozatos munkáját.
Ezt a több évtizede mindig másokért dolgozó és tevő
munkásságát ismerte el a Képviselő-testület akkor, amikor „Üröm Díszpolgárává” választotta.
Márti néninek egyébként ez az első olyan elismerése, kitűntetése, melyet attól a településtől kapott, ahol immár
34 éve megszakítás nélkül munkálkodik. Gratulálok kitűntetéséhez, kívánom, hogy még sokáig legyen ereje, türel-

Laboda Gábor átadja Sásdi Ernőnek a kitüntetést

Mindkét kitüntetett díjátadására a ballagási ünnepség alkalmával került sor, egy kedves és megható ünnepség keretében folyó év június 15-én. Úgy gondolom, hogy a képillusztrációnk tükrözi a bensőséges, megható pillanatokat.
Sásdi Ernő úrral készült riportot életéről, munkásságáról,
verses kötetéről, és arról, hogy mit jelent számára Üröm
és az otthon ahol él 21. oldalon olvashatják.
Üröm, 2007. augusztus hó

Július-Augusztus

Laboda Gábor
polgármester
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Ürömi Tükör
BALLAGÁS

Ballagás
2007. június 15.

VII. osztályosok búcsúztatója

Király Lászlónét köszöntik tanulói
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Ez a nap több szempontból
is különleges és örömteli volt diákjaink, tanáraink számára. A legnagyobbak utolsó „ hivatalos” óráikat
töltötték intézményünk falai között, amelyre már a héten lázasan
készülődtek. A „kicsik” izgatottan,
zenével, vidámsággal várták a délelőtti osztálydíszítés után a kora
délutáni ballagást, majd az azt követő tanévzáró ünnepséget, hogy
aztán kezükbe vehessék a nagy vakáció adta nyári pihenés mindenféle
lehetőségeit, melyet a színvonalas
Ürömi Nyári Fesztivál fergeteges
hangulatával kezdhettek el az iskolából való távozás után.
Mint általában egy ballagás
alkalmával, sokan összegyűltünk a
szépen feldíszített tornateremben,
ahol nyolcadikos tanítványaink szülei és hozzátartozói mellett Üröm
község polgármestere, valamint
számos ismert ürömi lakos tisztelte
meg rendezvényünket.

Július-Augusztus

VII. osztályosok búcsúztatója

Nagy Tibornét köszöntik a tanulók

Ürömi Tükör
BALLAGÁS
Volt ott vidám emlékezés,
Sásdi Ernő bácsi a nyolcadikosok
számára írt saját versének lelkes
előadása, zene, tánc a ballagóink
tiszteletére, majd a zászlóátadás
után az elmúlt idők kíváló pedagógusaira emlékeztünk.

Török Mária igazgató megköszöni
Dobó Katalin - SZMSZ munkáját

Maczalik Pálné, Ili néni 50 éve
szerezte diplomáját, s közel harminc évet dolgozott Ürömön. Tisztelettel adtuk át neki az évforduló
alkalmából kiállított gyémánt diplomáját. Majd Podhorcsek Miklósnét
mindenki Márti nénijét üdvözölhettük, mint Üröm község újabb díszpolgárát, akinek Laboda Gábor polgármester úr adta át a képviselőtestület egyöntetű döntése alapján
megítélt díszpolgári oklevelet és érmet. Márti néni még mindig aktívan
tevékenykedik iskolánk falai között,
nincs olyan gyermek, szülő, aki ne
ismerné őt, hiszen hozzá bármikor
fordulhatunk gondjainkkal, kérdéseinkkel.

Török Mária igazgató és Balla Máté
tanár úr

Laboda Gábor átadja az emlékérmeket

Maczalik Pálné, Ili néni gyémánt diploma átadás
Laboda Gábor polgármester és Lengyel Katalin
alpolgármester

Július-Augusztus
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Ürömi Tükör
BALLAGÁS

Sásdi Ernő bácsi versével köszönti a ballagókat
Hadd szóljak iskolánk diákjairól
is! Intézményünkben már hagyománynyá vált, hogy minden tanév végén a
ballagó nyolcadik osztályosokat nem
engedjük el üres kézzel. Több díjat
is kiosztunk az arra érdemes tanulóknak. Laboda Gábor polgármester
úr adta át a Habsburg-Lotharingiai
Mihály - Üröm község díszpolgára,
intézményünk névadója és patronálója - által alapított főhercegi díjat Bak
Flóra nyolcadik osztályos tanulónak
kiemelkedő tanulmányi eredménye és
közösségi munkája elismeréseként.,
majd az Üröm község által már több
éve adományozott Bónum díjat Szilágyi Krisztián és Szabó Károly megosztva kapták, elismerve iskolánkban
részt vállalt aktív tevékenységüket
és áldozatos közösségi munkájukat.
Gratulálunk, és sok sikert kívánunk
nekik!

Ebben a tanévben oktatási intézményünkben is néhányan befejezték aktív pedagógusi pályafutásukat.
Király Lászlóné (Borika néni) és Balla
Máté már a tanév folyamán elkezdték
pihenésüket, nyugdíjas napjaik gyermekzsivajtól mentesen telnek. Nagy
Tiborné (Marika néni), iskolánk jelenlegi igazgató helyettese szeptembertől készül nyugdíjba vonulni. Gyermekeink és pedagógusaink igyekeztek
mindhármuk számára egy apró búcsúajándékkal és sok-sok virággal kedveskedni mindnyájuknak. Borika, Marika,
Máté! Kívánunk nektek nyugdíjas éveitekre sok boldogságot, pihenést és
kiegyensúlyozott éveket, és ha néha
gyermekek zajos hadára vártok, látogassatok el hozzánk, mi mindig szeretettel várunk Titeket!

Ünnepélyes zászlóátadás
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A tanévzáró kiemelkedő tanulóink tevékenységeinek felsorolásával és a nekik járó elismerő oklevél
átadásával kezdődött, majd a tanév
ünnepélyes bezárásával végződött.
Mindnyájan örültünk a munkánk utáni
megérdemelt pihenésnek, a jó időnek,
az előttünk álló hosszú két hónapos
nyári vakációnak. Mintha ma történt
volna. A szünet gyorsan és észrevétlenül telik, de jó lesz újra találkozni és
elmesélni, mi történt az elmúlt hetekben, hol jártunk, mit csináltunk. Addig
is még élvezzük a hátra lévő pár hétben a nyár örömeit, hogy szeptember
harmadikán reggel nyolc órakor kipihenten, feltöltődve elkezdhessük az
új tanévet.
Tóthné Török Mária (igazgató)

Ballagók köszöntése

Július-Augusztus

Ürömi Tükör
MŰVELŐDÉSI HÁZ

Ha itt a nyár, akkor INDIÁN TÁBORozhatnak a gyerekek
az ürömi Közösségi Házban.
Ilyen vidáman teltek ezek a napok...

NYÁRI SZABADTÉRI SZÍNHÁZ

A Közösségi Ház udvarán augusztus 26-án este 20 órai kezdettel:

JAROSLAV HASEK - MAREK MIKLÓS - MIKÓ ISTVÁN:

SVEJK VAGYOK
Szereplők: Mikó István, Suha Kálmán, Herrer Pál
Nagy idők nagy embereket kívánnak. Vannak szerény, fel nem ismert hősök, akiket nem dicsőít a történelem,
mint Napóleont. Jellemrajzuk elhomályosítaná még makedóniai Nagy Sándor dicsőségét is. Manapság a prágai
utcákon járva, találkozhattok egy ütött-kopott férfival, aki maga sem tudja milyen jelentős szerepet játszott a
mostani idők nagy idők történetében. Szerényen megy a dolga után, nem zaklat senkit, őt sem zaklatják interjúért
az újságírók. Ha megkérdeznétek hogy hívják, egyszerűen és szerényen így felelne: “Svejk vagyok...”

A belépőjegy ára: 2000 Ft

Minden kedves nézőnk, vendégünk egy pohár sörre, aki még szomjas maradt, az előadás előtt és után
csillapíthatja eme vágyát Svejk ürömi sörözőjében.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kossuth Lajos Közösségi Ház és Könyvtár
2096 Üröm, Iskola u.4. Tel/fax: 06/26-350-064, 06/26-550-013 Email: muvhaz@urom.hu

Július-Augusztus
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Ürömi Tükör
KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ

Felújítási
munkák az
iskolán
A nyár folyamán felújítási munkákat kellett az önkormányzatnak végeztetnie az immár 5 éves iskolán. Az
építés folyamán szakszerűtlenül végzett tetőfedés miatt mintegy 400 m2nyi felületen kellet lecserélni a szigetelést, tetőlécezést és a cserépfedést,
hogy az épület beázása megszűnjön.
Több helyen a kültéri téglaburkolatot kellett pótolni, cserélni - a tégla
kifagyása miatt - megszüntetve ezzel
a sokszor életveszélyes helyzetet teremtő térburkolat-, és egyéb díszítő
céllal kialakított felületeket.
Az 5 éves iskola üzemeltetése
során fellépő anomáliák között már
nem ezek voltak az elsők. Itt szeretném emlékeztetni a tisztelt Olvasót,
hogy alig három évvel ezelőtt derült
fény a fűtési rendszer hibájára, amely
azonnali beavatkozást tett szükségessé, hiszen a rendszer hibás, hiányos

MOZGÁSSZERVI BETEGEK
ELLÁTÁSA
AZ ORFI-BAN
Dr. Császár Albert kolléga
úrhoz kapcsolódva örömmel értesíthetem Üröm lakosságát, hogy az új
területi ellátás bevezetésével a falu
mozgásszervi betegei az Országos
Reumatológiai és Fizioterápiás Inté-
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megépítése miatt a tél kellős közepén
lehetetlenné vált az épületrendszer
megfelelő fűtése.
A hanyag munka következtében az önkormányzatot ismét tetemes anyagi kár érte. Felmerül a kérdés, hogy kik a felelősek mindezért, a
gyártó, aki a hibás terméket értékesítette, az építő, aki rosszul végezte

el a munkát vagy a műszaki ellenőr,
aki átvette a hanyag kivitelezést, vagy
mindannyian közösen?
Majd kiderül.

zethez tartoznak. Mint ürömi lakos
és az ORFI Központi Fizioterápiás
Osztályának vezetője úgy gondoltam
talán segítség az itt lakók számára,
ha az ORFI-ba eljuthatnak direkt
módon akár ambuláns vizsgálatra,
akár kórházi befekvésre is bármely
mozgásszervi problémájukkal, legyen
az lumbágo vagy egyéb gerincpanasz,
térd-, csípő-, vagy bármely ízület ko-

pása, csontritkulás, vagy gyulladásos
ízületi betegség, illetve köszvény. A
háziorvos kollégákkal egyeztetve és
együttmüködve az ORFI I. Reumatológiai Ambulanciáján és Osztályán a
jövőben valamennyi rászoruló beteget kézséggel ellátunk.

Július-Augusztus

Vidákovits Tibor
Környezetvédelmi és
Településfejlesztési
Bizottság elnöke

Dr. Mikó Ibolya

Ürömi Tükör
KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ

TÁJÉKOZTATÓ AZ
ÚTÉPÍTÉSEKRŐL

szekötő utakat felszedettük és újra aszfaltoztattuk. A munkálatok a rendkívüli meleg
időjárás időszakában
történtek, ezért tűzoltóautó igénybevétele vált szükségessé, a
vízzel való lehűtésre.
A meleg az aszfaltot
úgy megolvasztotta,
hogy a tűzoltóautó
ismét kárt tett ebben
az összekötő szakaszban, tehát ismételten
fel kellett szedni és ezt
a szakaszt újra kellett
aszfaltozni. Sajnos a
munkálatok ezen szakaszát illetően ezt már
pótmunkaként kellett
elrendelnünk, melynek
költségvonzata volt.

Tisztelt Lakótársaim!
Az Ürömi Tükör májusi számában
adtuk közre az Önkormányzat
2010-ig szóló gazdálkodási programját (ciklusprogram) melyben
szerepel - többek között - az előző
ciklusban megkezdett útépítések
további folytatása. E célkitűzések
végrehajtását szem előtt tartva
került sor -az anyagi lehetőségeink szabta határokon belül - meghívásos közbeszerzési pályázat
kiírására a Fenyves és a Vörösbegy utca felújítására.
Mint ismeretes a Fenyves utcát 2002-ben az utca
lakói saját költségükön építették ki martaszfalttal. Az eltelt
5 év alatt az útfelület annyira megrongálódott, hogy szükségessé és indokolttá vált - gazdaságossági szempontokat
is figyelembe véve - a még stabil útalap felhasználásával
az újraszőnyegezése. A javítások ugyanis már elégtelennek
bizonyultak. A megközelítőleg 1 km-es útszakasz (Fenyves
utca) 2 cm-es kiegyenlítő réteggel lett ellátva, majd 5 cmes úgynevezett kopóréteggel zárták a felületét. A padkarendezés is elő lett írva, bazaltzúzalékkal. A Fenyves utca
800 fm-en elkészült az I ütem részeként, ennek a szakasznak a sikeres műszaki átadás-átvételére is sor került. A
még kiépítésre váró része az útnak kb 250 fm-en, még egy
aszfaltborítást kap 4 cm-es vastagságban, mintegy megerősítve a már meglévő aszfalt alapot.
A Vörösbegy utcában 1310 m2-en, első rétegben 4
cm-es vastagságban kötőaszfalt szőnyeget terítenek, majd
a második rétegnek AB 11-es 4 cm-es vastagságú kopóréteg lett előírva, továbbá a betonozást követően még a
padkarendezést is előírtuk. Végül a két réteg a kivitelezés során egyes helyeken 12 cm-es lett, az előírt 8 cm-rel
szemben.
A kivitelezés során merült fel, hogy a Fenyves utca
és a Borostyán utca összekötését is el kell végezni. E munkák elvégzése után minőségi kifogással éltünk, így az ösz-

A
Vörösbegy
utca útépítési munkálatai során lakossági
Vörösbegy utca
igényként merült fel,
a Vörösbegy utcából
nyíló két zsákutca aszfaltozása úgy, hogy az utcában lakók a kivitelezési költségek 40 %-nak megfizetését vállalták. Ebben a formában
az önkormányzat támogatta a lakossági kezdeményezést
és megépítette a két zsákutcát. Ahol igény volt a bejárók
elkészítésére is sor került természetesen az érintett ingatlantulajdonosok költségére.
A 2007-es évben az önkormányzat az előzőekben
ismertetett önkormányzati utak kiépítését tudta finanszírozni. Szeretnénk még ebben az évben a Pillangó utcát
járhatóvá tenni és egy vízfogót (záportározó) kialakítani.
Természetesen, mint ahogyan azt a bevezetőben is
említettem az útépítési program nem áll le, a ciklus végére
a település belterületén található valamennyi föld, martaszfaltos, vagy már régebben aszfaltozott utca megépítésre, illetve felújításra kerülnek.
Említést kell még tennem arról a dicséretes és példaértékű kezdeményezésről, melyet a Vörösbegy utca
lakói tettek. Ugyanis - ahogy ez a fotón is jól látható - saját költségükön kiépítették a beton vízelfolyót. Köszönet
érte!
Üröm, 2007. augusztus hó
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Ürömi Tükör
RENDŐRSÉG

BEMUTATJUK ÜRÖM MÁSODIK
KÖRZETI MEGBÍZOTTJÁT
Tisztelt Olvasóink!
2007. július 1-jével szolgálatba
állt Ürömön az új körzeti megbízott Balogh Ferenc rendőrzászlós úr.
Ebből az alkalomból, valamint
az itt eltöltött egy hónapos tapasztalatát is mérlegre téve
kerestem meg és kértem tőle
egy rövid bemutatkozást.
Szerkesztő: Balogh úr kérem mutatkozzon be olvasóinknak, és mondja
el magáról mindazt, amit úgy ítél meg,
hogy megoszthat Üröm polgáraival.
Balogh Ferenc: 31 éves, két gyermekes édesapa vagyok. Jelenleg
Pilisvörösváron lakom, munkajogilag a Budaörs Városi kapitányság
Pilisvörösvári állományában dolgozom, Üröm Község körzeti megbízottjaként. Előző munkahelyem BAZ
megye Sátoraljaújhely rendőrkapitánysághoz tartozó Cigánd Rendőrőrs körzeti megbízottjaként teljesítettem szolgálatot és Cigándon
laktam a családommal együtt. A
rendőrségnél tíz éve, közvetlenül az
iskoláim befejezése óta dolgozom,
közrendvédelmi területen. Természetesen, mint már említettem
jelenleg Pilisvörösváron lakom, miután egyenlőre nem találtam Ürömön olyan lakást, mely családommal
együtt megfelelt volna a számunkra.
Éppen ezért legfontosabb terveim
között most az szerepel, hogy mielőbb Ürömre költözhessek, pontosan azért, hogy munkámat, feladatai-
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mat maradéktalanul tudjam végezni.
A nyári szünet után terveim között
szerepel, hogy feleségem is megfelelő munkahelyet találjon.
Sz:. Mint az előzőekben elmondta eddig Cigánd településen dolgozott, most
ott feladta korábbi állását, otthonát,
miután a családjával együtt költözött
jelenleg Pilisvörösvárra, de rövidesen
Ürömre. Mi késztette erre a lépésre?
B. F.: Nagyon nehéz döntés volt
ez. Döntésemet jelentősen befolyásolta, hogy a Bodrogköznek kilátástalan a helyzete, az elszegényedés
és az elnéptelenedés miatt. Így két
gyermekemnél, akikért nagy felelőséggel tartozom, az iskolakezdési,
majd a továbbtanulási, és munkavállalási lehetőségeiket figyelembe
kellett vennem akkor, amikor ez a
lehetőségem felkínálkozott. Kénytelenek voltunk a párommal együtt
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ezt a döntést meghozni. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a feleségem testvére családjával együtt a
Bodrogközből Szentendrére költözött, így nem vagyunk teljesen egyedül, távol a családtól. Döntésemet
viszont nagyon megnehezítette az a
tény, hogy egy jól működő rendőrségből kellett kiválnom, onnan ahol
tíz évet dolgoztam, és igen jó kollegiális, és munkatársi kapcsolatot
alakítottam ki.
Sz.: Sikerült már barátságot kötnie itt
Ürömön?
B.F.: Az elmúlt egy hónap sajnos
még nem volt ahhoz sem elég, hogy
a település valamennyi utcáját megismerjem, nagymértékben lekötötte
még az időmet a rendőrségi átszerelésemmel való ügyintézés is. A helyi
polgárőrség egyes tagjaival azonban
már megismerkedtem.

Ürömi Tükör
BALLAGÁS
RENDŐRSÉG
Sz.: Hivatalosan egy hónapja látja el
Ürömön a körzeti megbízotti feladatokat. Mik az eddigi tapasztalatai?
B.F.: Alapvetően - viszonyítva a
korábbi munkahelyemhez - közbiztonsági és bűnügyi szempontból
nyugodt, csendes településnek látom Ürömöt. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lássam meg a helyi problémákat, mely problémákat
eredményesen tudunk majd kezelni
az elkövetkezendő időben.
Sz.: Sok problémát jeleztek a lakosok
a renitens motorosokat illetően. Tett
már ez ügyben konkrét intézkedéseket? Milyen eredménnyel?
B.F.: Tudom, hogy sok bosszúságot
és problémát okoznak a természetet rongáló, lakosok nyugalmát zavaró motorosok. Eddig is,de ezután is
ezekkel szemben a törvényes lehetőségeken belül, valamint a technikai
lehetőségeinket is figyelembe véve
teljes szigorral próbálunk fellépni,
és ez nem fog változni a közeljövőben sem. Ezúton kérném azonban a
lakosságot, hogy a törvényeket betartó motorosokat ne ítéljék el egy
pár renitens motoros személy miatt.
Ezzel azt kívánom mondani, hogy ne
általánosítsunk, mivel meglátásom
szerint kevesebben vannak a renitensek, mint a törvényeket betartók
és tisztelők. Tapasztalatom az, hogy
a gyakoribb rendőri jelenlét visszafogó hatással bír.
Sz.: Ugyancsak komoly lakossági félelmet váltott ki a besurranó tolvajok és
az ilyen lopások emelkedése. Ezen a
téren mit tapasztalt?
B.F.: A besurranó tolvajokkal kapcsolatosan folyamatos figyelemfelhívást végez a rendőrség a médián
keresztül is. Ennek ellenére sajnos
sok a figyelmetlen és felelőtlen ember, olyanok akik a legkisebb óvintézkedést sem teszik meg értékeik
megvédése céljából. El kell, hogy
mondjam, hogy az egy hónapos
munkám során a település szinte
minden utcájában azt tapasztaltam,
hogy a lakóházak kapui, garázsai, a

lakóházak ajtajai nyitva állnak, a személygépkocsik nincsenek lezárva,
mi több leengedett ablakokkal állnak az utcán. Ezekben az esetekben
általában azt tesszük, hogy felhívjuk
a lakosok figyelmét értékeik megőrzésére. Terveim között szerepel,
hogy helyi szinten olyan propaganda
tevékenységet fejtsünk ki, lehetőleg
minél szélesebb körben úgy, hogy
mindenkihez eljusson. Adjunk folyamatos tájékoztatást, hogy ezeket a
veszélyeket saját gondosságukkal,
hogyan tudják kivédeni és milyen
óvintézkedéseket tudják megelőzni
az emberek.
Sz.: Nem kisebb gondot jelentenek a
közterületen történő alkoholizálások.
Úgy tudom munkába állásakor ezekre
a problémákra a Polgármester úr felhívta a figyelmét.
B.F.: A Polgármester úrral valóban
egyeztettem a helyi problémákról.
Meggyőződtem arról, hogy helyi
önkormányzati rendelet szabályozza a közterületen fogyasztott alkohol esetén történő eljárás rendjét,
szabályozza a helyszíni bírság lehetőségét. Természetes tehát, hogy
Ürömön a helyi önkormányzati rendelet alapján fogok eljárni a szabálysértőkkel szemben, ez vonatkozik a
fogyasztókra és a kereskedelmi egységekre is. A közeljövőben fogok
kapcsolatot teremteni a közterület
felügyelővel, mert úgy gondolom,
hogy kölcsönösen kell egymás munkáját segítenünk, hogy eredményt
érhessünk el. E téren a helyi polgárőrséggel is hasonló terveim vannak,
illetve szeretném ha velük is kölcsönösen együtt tudnánk működni.
Sz.: Gondolom az elmondottakból is,
hogy már eddig is sok mindent megtapasztalt és mindezek alapján vannak
konkrét elképzelései Üröm közbiztonságnak javítására az itt élők biztonságérzetének erősítésére.
B.F.: Miután július 1-jétől már két
fővel tudjuk ellátni a körzeti megbízotti szolgálatot, így hatékonyabban
tudunk járőrözési feladatot ellátni,
több illetve gyakoribb közterületi
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jelenlétet biztosítani. Hatékonyabban tudunk részt venni a bűnügyi
nyomozásban is. Garancia erre az
is, hogy a Pilisvörösvári Rendőrőrs
létszámát, technikai felszereltségét
jelentős mértékben megemelték,
így a kollegák is több időt tudnak
fordítani a településekre, így Ürömre is, aminek összességében javuló
tendenciát kell mutatnia.
Sz.: Mint körzeti megbízott munkája
során tudja a prevenciót érvényesíteni?
B.F.: Természetesen! A körzetben
eltöltött órák növelésével a szabálysértőket, a bűncselekmény elkövetőket tetten tudjuk érni, továbbá a
jelenlétünkkel csökkenteni tudjuk
azok számát, akik jogsértő magatartást szándékoznak tanúsítani. Hangsúlyozom, hogy a legeredményesebben a jelenléttel lehet megelőzni a
településeken jellemzően megjelenő
törvény- és jogszabálysértéseket.
Sz.: Tudom rövid az idő ahhoz, hogy
egyértelmű választ adjon, de mégis
megkérdezem, nem bánta meg a váltást?
B.F.: Erre őszinte és egyértelmű
választ tudok adni, sem én sem a
családom nem bántuk meg a váltást.
Sőt bízom abban, hogy gyermekeinknek színvonalas iskolai képzéssel
erősebb alapot tudunk biztosítani
ahhoz, hogy megállják a helyüket
majd a “nagybetűs” életben.

Köszönöm az őszinte válaszokat és kívánok olvasóink nevében is munkájához erőt és
sok, sok türelmet.
2007. augusztus hó
Csizmadia Gizella
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Üröm Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési
Szabályzata
Üröm Község Önkormányzat Képviselőtestületének
13/2007 (VI. 04.) Kt. számú rendelete a 4/
2004.(II. 06.), a 13/2006 (IX. 18.), a 2/2007
(I. 31.) Kt. számú rendeletekkel egységes
szerkezetben a Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete figyelemmel a
helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi
LXV. tv. 38.§ /1/ bekezdésére, a 29/2003(XII.22.) számú önkormányzati rendelet (SZMSZ) 43.§ /2/ bekezdésére, továbbá az
Amr 10 § (4) a Polgármesteri Hivatal szervezetére és működésére vonatkozó rendeletét egységes szerkezetben az alábbiak
szerint szabályozza :

I. fejezet
A Polgármesteri Hivatal jogállása, irányítása
A hivatal jogállása
A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.évi
LXV.tv. 1.§ /6/ bekezdése, továbbá a 38.§ /1/ bekezdése szerint
a helyi önkormányzat önállóan alakítja ki szervezetét és működési rendjét. A törvény 38.§/1/ bekezdése szerint, „ A Képviselő
testület egységes hivatalt hoz létre - Polgármesteri Hivatal elnevezéssel - az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével, és végrehajtásával
kapcsolatos feladatok ellátására”.
A hivatal működésével biztosítja:
•
a törvényesség betartását,
•
a Képviselő-testület rendeleteinek és határozatainak
végrehajtását,
•
az állampolgári jogok érvényesülését.

1. §
A hivatal elnevezése, címe, bélyegzői
1.) a.) A hivatal elnevezése: Üröm Község Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
b.) Székhelye: 2096 Üröm, Iskola u. 10.
c.) Működési területe: Üröm közigazgatási területe
d.) Besorolása: Önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.
Az önkormányzati gazdálkodás végrehajtási körében jogi személy.
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2.) A hivatal bélyegzői:
•
Üröm Község Polgármestere
•
Üröm Község Jegyzője
•
Polgármesteri Hivatal Üröm ( I., II., III., IV., V., VI., VII.)
•
Anyakönyvvezető Üröm
•
Üröm Község Polgármesteri Hivatal - Népesség
nyilvántartás
•
Üröm Polgármesteri Hivatala 2096. Üröm, Iskola u.10.
3.) Az önkormányzat költségvetési számlaszáma: 1174200115390280
2. §

A hivatal irányítása
1)
A Polgármesteri Hivatal a Képviselő-testület egységes
hivatala.
2)
A hivatal saját költségvetési előirányzata, illetve a részben önállóan gazdálkodó intézmények körében működik költségvetési szervként.
3)
A hivatal szervezeti egységei az önkormányzati törvényben, a hatályos jogszabályokban, helyi önkormányzati rendeletekben, határozatokban előírt funkcionális és hatósági feladatokat ellátó szakigazgatási szervek.
4)
A Polgármester a Képviselő-testület döntése szerint, és
saját önkormányzati jogkörében irányítja a hivatalt.
5)
A Képviselő-testület hivatalát, munkavégzését a jegyző
vezeti, szervezi a hivatal munkáját.
6)
A hivatal köztisztviselői tekintetében a munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja azzal, hogy a polgármesteri hivatal szervezeti egységei vezetőinek kinevezése, megbízása, a megbízás
visszavonása, a szervezeti egységek vezetőinek jutalmazása a
polgármester egyetértésével történhet.
7)
A polgármesteri hivatal működésére és feladataira vonatkozó részletes szabályokat a jegyző által elkészített és a polgármester által ellenjegyzett ügyrend tartalmazza.

3.§
A Polgármesteri Hivatal belső felépítése, működése
1)
A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal ) jogszabályokban meghatározott feladatait osztály szervezeti egységekben látja el a jegyző irányításával.
2)
A Hivatal osztályai:
•
Igazgatási osztály
•
2/2007 (I. 31.) Kt. számú rendelettel törölve
•
Műszaki és Építéshatósági Osztály
•
Pénzügyi- és Adóosztály
•
Titkársági osztály
3)
Az osztályok élén osztályvezetők állnak, az osztályok
közvetlen felügyeletét a jegyző látja el.
•
A vastagon szedett rendelkezéseket a 13/2006 (IX. 18.)
Kt. számú rendelet iktatta be.
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4)
A Hivatal és ezen belül az osztályok működése kiterjed
Üröm közigazgatási területére.

4)
A belső ellenőrzés hatékony és folyamatos megszervezéséért az önkormányzat jegyzője a felelős.

3/A §

5)
A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés a FEUVE szabályainak figyelembe vételével történik.

1.) A Polgármesteri Hivatalhol, mint önálló költségvetési szervhez rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:
a.) József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
b.) Napraforgó Óvoda
c.) Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár
d.) Idősek Napközi Otthona
2.) A munkamegosztás tekintetében a feladatellátás szabályait az
e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

4. §
A Polgármesteri Hivatal létszámkeretét minden évben a Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetési rendeletében
határozza meg.

II. fejezet
A hivatal működési szabályai
5. §
1.)
A testületi döntések megalapozottá tétele indokolja,
hogy a testületi ülések napirendjének anyagait a képviselő-testület bizottságai megtárgyalják és véleményezzék.

III. fejezet
6. §
A hivatal ügyfélfogadási rendje
A polgármester: minden hét szerdáján
11.00 - 13.00 óráig,
az alpolgármester:
minden hónap első hétfőjén
15.00 - 16.30 óráig,
alpolgármester:
minden páros hét szerda
10.00-13.00 óráig
a jegyző:
minden 2. hét szerdáján
10.00 - 13.00 óráig,
tart félfogadást.
1.)

2.)
A hivatal szervezeti egységeinek ügyfélfogadási rendje a
következő:
a) Ügyintézők: hétfő 13.00 - 16.30 óráig
kedd
nincs ügyfélfogadás
szerda 8.00 - 17.30 óráig
csütörtök nincs ügyfélfogadás
péntek 8.00 - 12.00 óráig.

2.)
A hivatal feladata, hogy koordinálja a képviselő-testület
és a szakbizottságok üléseit, napirendjeinek előkészítését. Feladata a testületi ülések anyagainak leírása, sokszorosítása és
postázása. El kell készítenie a képviselő-testület és bizottságai
üléseinek jegyzőkönyveit, nyilvántartást kell vezetnie a határozatokról, és a megalkotott rendeletekről.

b) Ügyfélszolgálat: a 2/2007 (I. 31.) Kt. számú rendelettel törölve.

3.)
A hivatal - szükség szerint - tájékoztatást ad a képviselőtestületnek és szakbizottságoknak, pénzügyi, közigazgatási, jogi,
műszaki és egyéb kérdésekben.

3.)
Az ügyfélfogadás rendjéről a lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatni kell.

4.)
Ellátja az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítését, és végrehajtását.

A hivatal dolgozóinak munkarendje

c) Pénztári nyitva tartás rendje:
hétfő 13.00 - 16.00 óráig
szerda 8.00 - 17.00 óráig.

7.§

5/A §
Belső ellenőrzés
1)
Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint költségvetési szerv belső ellenőrzésre kötelezett.
2)
A belső ellenőrzést az önkormányzat Pénzügyi és Adó
osztálya, illetve külső erőforrások igénybevételével oldja meg.
3)
A belső ellenőrzés kiterjed a folyamatba épített ellenőrzésekre, téma- és célellenőrzésekre, az önkormányzat gazdálkodásának pénzügyi szabályozottságának ellenőrzésére, non
profit szervezetek ellenőrzésére.

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

8.00 - 16.30 óráig
8.00 - 16.30 óráig
8.00 - 18.00 óráig
8.00 - 16.30 óráig
8.00 - 12.30 óráig.

1
A vastagon szedett rendelkezéseket a 13/2006 (IX. 18.)
Kt. számú rendelet iktatta be.
7/A §
1)
A Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a Képviselő-testület a 173/2001 (XI. 05.) Kt. számú határozatával hagyta jóvá,
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melyet a 145/2003 (XI. 05.) Kt. számú, és a 34/2006 (III. 01.) Kt.
számú határozatával módosított.
2)
Az alapító okirat tartalmazza a Amr 10 § (4) bekezdésében előírtakat, mely e rendelet 3. számú mellékletét képezi.
3)
Az alapító okiratban meghatározott feladatok végrehajtásának költségfedezete az önkormányzat saját bevétele és az
állami normatíva.

IV. fejezet
Vegyes és záró rendelkezések

4)
A képzettségi pótlékra jogosító munkaköröket
és képzettségeket e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
5)
A jelen rendelet dőlt betűs részei az újonnan beiktatott
rendelkezéseket tartalmazza.
Üröm, 2007. május hó 31. nap
Laboda Gábor
polgármester
Záradék:

8. §
1)
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
2)
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
3)
A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkaköröket e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

Dr. Balogh Szilvia
jegyző
Kifüggesztve, Kihirdetve:2007. június hó 04. nap
Dr. Balogh Szilvia
jegyző

1
A vastagon szedett rendelkezéseket a 13/2006 (IX. 18.) Kt.
számú rendelet iktatta be.

1. számú melléklet

2. számú melléklet

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó
munkakörökről

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv 48/
A § (3) bekezdés Üröm Polgármesteri Hivatalánál történő
alkalmazása

1)
A „köztisztviselők jogállásáról” szóló 1992. évi többszörösen módosított
XXIII. tv. 22/A §. (8) bekezdésében meghatározottak alapján a képviselő testület
hatáskörébe lévő munkakörök közül az alábbiak a vagyonnyilatkozt-tételi
kötelezettséggel járó munkakörök.
Kötelezettséget megállapító
jogszabály

Munkakör

A vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség gyakorisága

Ktv. 22/A §. (8) d. pontja

Jegyző

2. évente

2)
„A köztisztviselők jogállásáról” szóló többszörösen módosított 1992. évi
XXIII. tv. 22/A §. (8) bekezdésében meghatározottak alapján a polgármesteri
hivatalban lévő munkakörök közül a következők a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettséggel járó munkakörök.
Kötelezettséget
megállapító jogszabály

Ktv. 22/A §. (8) c. pontja

Ktv. 22/A §. (8) e. pontja
Ktv. 22/A §. (8) g. pontja
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Munkakör

A
vagyonnyilatkozattételi kötelezettség
gyakorisága

Pénzügyi és adó
osztályvezető

2. évente

Igazgatási
osztályvezető

2. évente

Műszaki és
építéshatósági
osztályv

2. évente

Titkársági
osztályvezető

2. évente

Anyakönyvvezető

2. évente

Adóügyi előadók

2. évente

Belső ellenőr

2. évente

Pénztáros

2. évente

A Ktv vonatkozó előírásai szerint Üröm Polgármesteri
Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők tekintetében
képzettségi pótlékra jogosító munkakörök és képzettségek
az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra.

Munkakör

Képzettség

-2 osztályvezetői -3
építéshatósági ügyintézői

Felsőfokú iskolai
rendszerű képzésben,
továbbképzésben szerzett
további szakképesítés, és
szakképzettség esetén

-4 igazgatási ügyintéző
-5 pénzügyi ügyintéző -6
adóügyi ügyintéző

Akkreditált iskola
rendszerű felsőfokú
szakképzésben, vagy
iskola rendszeren kívüli
felsőfokú szakképzésben
szerzett szakképesítés,
szakképzettség esetén.

www.urom.hu
kedvezményes hirdetési
lehetőség
Üröm Község honlapján!

Július-Augusztus

Ürömi Tükör
RENDELETEK
Üröm Község Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2007 (VI. 01) Kt. számú
rendelete az 5/2005 (III. 22.) Kt. számú
rendelet módosítására
a Rókahegy 2. lakóterület Helyi Építési
Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Üröm Község Önkormányzat Képviselőtestületének 15/2007.(VI. 22.) Kt. számú
rendelete a 6/2004.(III. 01.) Kt. számú
rendelettel módosított 22/2002(XII. 18.) Kt.
számú rendelet módosítására, a háziorvosi,
házi gyermekorvosi és védőnői körzetekről.

Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rókahegy 2.
lakóterület Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről
alkotott rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
Egészségügyi Közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi
tevékenység végzésének formáiról szóló 2003. évi XLIII. törvény,
az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2.§.(2)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a helyi
Önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény
16.§.(1) bekezdésében foglaltakra a 22/2002.(XII.18.) Kt. számú
rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§
Az Önkormányzati rendelet 7§ (5) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„Az övezetben egy telken egy épületben legfeljebb két lakás
létesíthető.”
2.§
1)
Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései nem
változnak.
2)
Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
3)
A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Üröm, 2007. május 31.
Laboda Gábor
Polgármester

Dr Balogh Szilvia
jegyző

Záradék:
Kihirdetve és kifüggesztve:
Üröm, 2007. június 1.
Dr. Balogh Szilvia
jegyző

1. §.
Az Ör. 3.§.(1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete az új
háziorvosi körzeteket a jelen rendelet 1. számú mellékletében
foglaltak szerint határozza meg.”
1)
2)
3)

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

Üröm, 2007. június 21.
Laboda Gábor
polgármester

Dr. Balogh Szilvia
jegyző

Záradék:
Kihirdetve és kifüggesztve:
Üröm, 2007. június hó 22. nap.
Dr. Balogh Szilvia
jegyző

1. számú melléklet
1. számú felnőtt háziorvosi körzet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ady Endre utca
Barackos út
Batthány utca
Bem utca
Bimbó utca
Bodnár utca
Budai út
Budakalászi út
Búzavirág utca
Bükkfa utca
Cseresznyés utca
Damjanich út
Deák Ferenc utca
Dessewffy utca
Diófa utca
Doktor utca
Dózsa György út
Ezred utca

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Fő utca
Gábor Áron sétány
Gólyahír utca
Határkő utca
Hársfa utca
Hóvirág utca
Huszár utca
Ibolya utca
Iskola utca
Jókai utca
József Attila utca
Kankalin utca
Kert utca
Kevély utca
Kinizsi utca
Kossuth Lajos utca
Kölcsey utca

1I. számú felnőtt háziorvosi körzet

1II. számú felnőtt háziorvosi körzet

1. Alexandra Pavlovna köz
2. Alkonyat sétány
3. Asztalos utca
4. Bécsi út
5. Boglárka utca
6. Borostyán utca
7. Csillaghegyi út
8. Csókavár utca
9. Fagyöngy utca
10. Fenyves utca
11. Fülemüle utca
12. Galagonya köz
13. Görgey utca
14. Honvéd utca
15. József Nádor utca

1. Körte utca
2. Kőbánya utca
3. Lobogó utca
4. Magyar utca
5. Mandula utca
6. Petőfi Sándor utca
7. Pipacs utca
8. Présház utca
9. Radnóti M. utca
10. Rákóczi Ferenc utca
11. Rákóczi Ferenc köz
12. Régi utca
13. Rózsa utca
14. Sadove út
15. Szilva utca
16. Szirom utca
17. Táborföld út
18. Tátika utca

16. Kalmár utca
17. Kárókatona utca
18. Kormorán utca
19. Kócsag utca
20. Mészégető köz
21. Mészégető utca
22. Nefelejcs köz
23. Óvoda köz
24. Patak utca
25. Péterhegyi út
26. Pillangó utca
27. Rókahegyi út
28. Rózsa utca
29. Szeder köz
30. Szegfű utca+

Július-Augusztus

19. Tulipán utca
20. Tűzér utca
21. Szikla köz
22. Szikla utca
23. Táncsics Mihály utca
24. Templom tér
25. Tücsök utca +
Tücsök köz
26. Ürömi út
27. Úttörő utca
28. Vörösbegy utca
29. Akó utca
30. Hegyköz utca
31. Must utca
32. Óbor sétány
33. Présház utca
34. Sajtár utca
35. Szőlőskert utca
36. Vessző utca
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RENDŐRSÉG

Nyár – Szabadság –
Motorozás

Eljött a jó idő, a motorozás ideje, amivel élvezni lehet a szabadságot, a természetet, a motorozás örömét.

De…
- Fontos a körültekintő, figyelmes motorozás!

- Időjárási viszonyoknak megfelelően válasszák meg sebességünket!
- Ittasan ne vezessenek, ne üljenek motorra!
- A KRESZ szabályait motorral, segédmotorkerék-párral
és kerékpárral is minden esetben be kell tartani!
- Soha ne értékeljék túl képességeiket, motorozási tudásunkat!

Mert
…
- A motorkerékpáros balesetek zöme május és október

közötti időben történik.
- A sebesség nem megfelelő alkalmazása miatt a motorkerékpárosok által okozott balesetek 70%-a egyszemélyes
pályaelhagyásos, úgynevezett „magános” baleset volt.
- A motoros balesetek egyik fő okozója a vezetéstechnikai tudás hiányossága.

Ne feledjék! Mindenkit haza várnak!
Balesetmentes közlekedést kíván, a
Budaörsi Baleset-megelőzési Bizottság!

A tűzekről
Sajnos ezen a nyáron sokszor lehetett hallani a tűzoltók szirénáit. Nemrég az ezüsthegyi lakópark fölötti égett
az erdő. A legutóbbi, nagykiterjedésü
tűzeset pedig Üröm határában, de még
Pilisborosjenőhöz tartozó erdőben keletkezett, veszélyeztetve az erdő alatti
házakat is. Ráadásul szinte egy időben,
három különböző helyen keletkezett
a tűz, és a tűzfészkek meglehetősen
távol voltak egymástól.
Ezt a tüzet este 9 órától hajnali 2 óráig oltották a Pilisborosjenői
Weindorf Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzoltói a fővárosi tűzoltókkal közösen.
Kucsera László parancsnok-helyettes úr elmondta, hogy az idén már 40
kivonulásuk volt és ebből 20 tűzesetekhez. Jelentősen megkönnyítené a
munkájukat, ha egy vagy két víztartály
lenne fent az erdőben, akkor ugyanis
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hatékonyabban tudnának oltani. Nem
fölfelé kellene a tömlőket irányítani,
hanem lefelé.
Legutóbb, augusztus 2-án szintén Pilisborosjenő, Üröm határán
égett a tarló, amelyet sikeresen pár
óra elteltével eloltottak. A rendkivül
száraz időjárás és az emberi felelőtlenség sok munkát okoz a tűzoltóknak

Július-Augusztus

és rendkívül sok kárt tesz erdeinkben,
környezetünkben. Ezért legyünk körültekintőbbek, erdei séták alkalmával
ne dobjunk el égő cigarettacsíkket és
ne rakjunk tábortűzet, még a kijelölt
helyeken se!
szerk.

Ürömi Tükör
KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ

A CSÚCSKÓRHÁZ
AZ ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT MEGKEZDTE MŰKÖDÉSÉT
A BM, a Honvéd és a MÁV Kórházakból, ill.
az Országos Gyógyintézeti Központból (Szabolcs utcai Kórház) alakult meg és kezdte meg
működését 2007. július 1-jétől a csúcskórház,
az Állami Egészségügyi Központ. A csúcskórház elnevezés a kiváló személyi gárdát és a
XXI. Század csúcstechnológiát foglalja magában. Jelenleg két telephelyen a Róbert Károly
körúti új intézményben és a Podmaniczky utcai volt MÁV Kórház telephelyen működik.
Az első telephely egy most befejezett vadonatúj intézményt jelent, míg a második csaknem minden része jelenleg felújítás alatt van. Várható módon, egy-két éven be-

MEGTISZTUL

az ürömi víznyelő
Az ürömi tanösvény részeként is ismert
víznyelő környékét a korábbi években építési
és egyéb törmelékkel szennyezték el. A főváros környezetének egyetlen aktív víznyelője
hatással van a budai karsztvízrendszerre, így
az ott elhelyezett hulladékok bemosódása annak elszennyeződésével fenyegethet.
A víznyelőhöz kapcsolódó barlang napjainkban is
a képződés folyamatában van. A már feltérképezett rész
mintegy 35 méter mélységig nyúlik és 215 méter hosszú járatrendszer tartozik hozzá. A víznyelő teljes területe ezen
felül még mintegy 1 km², ahonnan a lefolyó víz a barlangba
jut, majd a Budai-hegységben a budapesti gyógyfürdőket
tápláló vízkészlet részévé válik.
Az ürömi víznyelőnél kialakult áldatlan állapot, veszélyforrás megszüntetése érdekében az önkormányzat
cselekvési tervet dolgozott ki a terület megtisztítása érde-

lül felépül a Róbert Károly körúti telephelyen a II. Klinikai
Tömb ultramodern épülete, amelybe a Podmaniczky utcai
telephely összes osztálya átköltözik, és így Magyarország
első számú kórházi egységét jelenti a későbbiekben.
Az Országos Gyógyintézeti Központ Belgyógyászati
Osztályának vezetőjeként idestova 6-7 éve, mint ürömi
lakos és képviselő egyes háziorvosi kollegákkal együttműködve igyekeztem egy gyorsan hozzáférhető, korrekt és
lelkiismeretes ellátási segítséget biztosítani az ürömi lakosok számára. Örömmel írtam le korábban és most is, hogy
nagyon sok (közel ezer) beteget láttunk el, elégedettségre
utaló visszajelzéseket kaptunk és a két kollegával gyümölcsöző együttműködést alakítottunk ki. Ugyancsak örömmel írhatom le, hogy az új csúcskórház legnagyobb, közel
100 ágyas, II. Belgyógyászati Osztályának vezetői pozícióját
elnyertem. Ez azt is jelenti a későbbiek vonatkozásában,
hogy - a szabad orvosválasztás csorbítatlansága folytán továbbra is mind a járó beteg, mind a kórházi fekvő beteg
ellátás területén a korábban már általunk kezeltek és a jövőben kezelésre szorulók esetében rendelkezésre tudok
állni vagy direkt módon vagy a két kollega közreműködése
révén. Változatlanul a szív- és érrendszerbeli, cukor- és
zsíranyagcsere betegségek, valamint gyomor-bélpanaszok
vonatkozásában tudunk elsődlegesen segíteni, de egyéb
belgyógyászati betegségek esetén is ellátást biztosítunk..
Dr. Császár Albert
kében. Ennek a tervnek értelmében a víznyelő közvetlen
környéke - egyben a legszennyezettebb terület - mentesítve lesz az itt lerakott nagymennyiségű hulladéktól. A
cselekvési terv részét képezi a víznyelő későbbi folyamatos megközelíthetőségét és bemutatását célzó intézkedés
megtétele is, hiszen ez a terület a tanösvény része.
A mentesítési munkák már elkezdődtek. Első lépésként az aljnövényzetet kellett lekaszálni, hogy egyáltalán
láthatóvá váljon az elszállítandó hulladék. Ezt követően
kezdődhetett meg a kb 150 m³-nyi anyag gépi kitermelése.
A munkálatok befejezésének időpontját és teljes költségét
- amelyet teljes mértékben az önkormányzat áll - előre
nehezen lehet meghatározni.
Az önkormányzat reményei szerint példaértékkel
szolgál ez a munka mindenki számára, hiszen lakókörnyezetünk értékeire oda kell figyelnünk és óvnunk kell. Nem
lehet környezetünket sittel, egyéb hulladékkal büntetlenül
elszennyezni, mert ha mást nem gyermekeink, unokáink
életminoségét fogják ezen szennyezőforrások befolyásolni, megrontani.
FIGYELEM: Magyarország összes barlangja és víznyelője
fokozottan védett besorolás alá tartozik!
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Vidákovits Tibor
Környezetvédelmi és Településfejlesztési
Bizottság elnöke
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TELEHÁZ
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Ürömi Tükör
SPORT - IN MEMORIAM

In memoriam

Őszi és a Téli versenyünkön már nem tudott részt venni. Gyengélkedett. Karácsonyi látogatásomkor egyeztünk
meg abban, hogy minden szerdán játszunk néhány partit.
Így is történt, amíg csak lehetett. Halálával, barátságának elvesztésével fájó veszteség ért engemet, és nagy
veszteség érte Üröm sakkéletét is.

TOPOLYI LÁSZLÓ
sakk-mesterjelölt

Szerény magatartása miatt kevés információval
rendelkeztem korábbi sakktevékenységéről. Bottlik Iván
sakktörténész viszont sokat segített Topolyi László “sakkmúltjának” felderítésében. Így tudjuk Róla, hogy:

Budapest, 1910. augusztus 22.
Üröm, 2007. május 24.

Békésen elaludt, közölték velem a Platán Idősek
Otthona portáján, amikor újabb sakkpartik reményében kerestem. Három nappal korábban, az intézmény betegszobájában - ahol már több, mint
két hetet töltött, - még gyors megerősödésében
bizakodott. Egy-két nap múlva már a saját szobámban leszek, s végre ismét játszhatunk pár partit,
mondta csillogó szemekkel. Erre nem került sor.
Sajnos újabb játszmákra nincs többé mód.
Az Ürömi Tükörből értesült a 2006. évi Tavaszi Sakkversenyünkről. Ekkor jelentkezett először, majd
résztvett a Nyári Sakkversenyen is, nem kis örömünkre
és tanulságunkra. Korával, küzdőképességével, kulturált
játékvezetésével valamennyiünkben tiszteletet ébresztett.

- 1950-ben a Magánalkalmazottak sakkcsapatának volt tagja. Az 50-es években ez az egyesület, Magyarország egyik
erős csapatának számított,
- 1970-ben a Budai Spartacus, akkor Budapest III. osztályú csapatának első táblás játékosa volt, I. osztályú minősítéssel rendelkezett. Ebben az évben szerezte meg a
“sakk-mesterjelölt” minősítést, majd, még ebben az évben
résztvett a Mesterjelöltek Országos Bajnokságán,
- Nyugdíjazása elött igazolt át az MTK sakkcsapatába, és a
90-es évek elejéig igazolt játékos,
- a levelezési sakkversenyeknek évtizedeken keresztül
volt rendszeres résztvevője, nevét e téren ismertté tette.
Valamikor az 50-es években levelező sakkjátszmát váltott
magával Bottlik Ivánnal is.
Versenyen - utoljára - 2006-ban, 96 éves korában ült sakktáblához, Ürömön. Emlékét megőrizzük!
Schiller Imre

ÜRÖMI SZENT ALEXANDRA KÁPOLNA
NYITVA TARTÁSI IDEJE
Tájékoztatjuk
Önöket, hogy a
kápolna
szombaton 12 - 18 óra között,
vasárnap 10 - 18 óra között
látogatható.

A belépés díjtalan!
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DÍSZPOLGÁR

INTERJÚ ÜRÖM ÚJ DÍSZPOLGÁRÁVAL
PODHORCSEK MIKLÓSNÉVAL
Szerkesztő: Kedves Márti néni, tudom mindenki
szinte így szólítja, tehát Olvasóinknak is így mutatnám be. Kérem mondja el, mit érzett mikor megtudta,
hogy az ürömi Képviselő-testület a legmagasabb helyi
kitűntetéssel jutalmazta azt a 34 évet, amit ezért a
településen munkálkodott.
P.M.: Meglepetésként ért a kitűntetés. Feltettem magamnak a kérdést, lesznek akik ezzel nem értenek egyet, megérdemlem? Mindig szerettem feltűnés nélkül dolgozni. Végig gondolva azonban ezt a 34 évet, megnyugodtam, sokat
dolgoztam, és mindig a gyerekek iránt érzett szeretet volt
az első a számomra.
Sz.: Mondjon pár szót az indulásról, mikor és milyen
körülmények között kezdett Ürömön dolgozni?
P.M.: 1973 szeptemberében képesítés nélküli tanítóként
kerültem az ürömi általános iskolába. A tanítóképző főiskolát munka mellett, esti tagozaton végeztem el. Nem
voltak könnyű évek, ekkor már két gyermekem volt.
Sz.: Gondolom, hogy ezen a rögös pályán sok élmény,
siker, de néha kudarc is érhette?
P.M.: Sohasem éreztem munkának a tanítást, megtaláltam
azt az életben, ami számomra örömet okozott: a mindennapok örömét, a gyermekek értelmének kibontakozását.
Boldogság járt át, amikor reggelente egy-egy fogatlan kis
elsős csillogó szemmel rám mosolygott. Amikor nap, mint
nap több és több betűt felismertek, és év végén már írtak,
olvasta és számoltak. Csodáltam őket és örültem. Én indítottam el őket az életbe, én adtam a legelső alapokat.
Kudarc? Nem emlékszem rá. Mindig szívósan dolgoztam,
hogy ne érjen kudarc, de lehet, hogy ma már csak a jó
emlékek maradtak meg bennem.
Sz.: A családja hogy viselte, hogy mindig szinte más,
illetve mások gondjait karolta fel, hogy ünnepnapot
nem ismerve azért dolgozott, hogy egy-egy rászorult
gyermeken, vagy családon segítsen?
P.M.: 2001.-ben nyugdíjba mentem, de továbbra sem tudtam elszakadni a gyermekektől. A gyermekjóléti szolgálat
családgondozója vagyok közel hat éve. Munkám során nagyon sok családi problémával találkozom, de mindig igyekszem a legjobb megoldásokat megtalálni. Meghallgatom az
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emberek problémáit, és tanácsaimmal próbálok segíteni.
Ebben a munkában természetesen sokkal kevesebb a sikerélmény, de mindenkinek szívvel, lélekkel segítek, mert
a legfőbb érték a gyermek. Hát igen a családom nehezen
viseli, hogy sokszor éjjel, nappal szól a telefon, és mindig
mással beszélgetek.
Sz.: Árulja el készített-e már számvetést életéről,
munkásságáról? Megérte? Ha újra kezdetné ezt csinálná?
P.M.: Igen, sokszor végiggondoltam az életemet. Köszönöm a sorsnak, hogy ezt a szerepet szánta nekem, ha újra
születnék újra ezt a pályát választanám.
Sz.: Nyugdíjazása óta családgondozással foglalkozik
településünkön. Bizonyára nagyban segíti munkáját,
hogy ismeri a családokat, szinte nyitott könyv egy-egy
család Ön előtt.
P.M.: Családgondozó munkámban igen nagy segítség,
hogy születésem óta ezen a településen élek, és 28 évig
itt tanítottam. Minden ehhez a községhez köt. Ismerem a
családokat, minden generáció bizalommal fordul hozzám.
Szívesen osztják meg velem gondjaikat, kérik segítségemet.
Sz.: A családgondozás terén a siker vagy a kudarc a
több?
P.M.: Mint már említettem ezen a térem kevesebb a siker, mint a kudarc. Örömmel tölt el, amikor több hónapos munka után sikeresen záródik egy árvasági ellátás, egy
gyermektartás megelőlegezésének, vagy segély kérésének
ügyintézése. Saját kudarcként élem meg, amikor egy család belső problémáit minden erőfeszítésem ellenére sem
tudom megoldani.
Sz.: Nem fáradt még el? Nem gondolt arra, hogy pihennie is kellene egy kicsit?
P.M: Elfáradtam-e? Nem, nem és nem. Amíg másoknak
segíthet az ember nem fáradhat el. Ma is szívesen és
örömmel dolgozom.
Kedves Márti néni köszönöm az interjút, gratulálok a kitűntetéséhez és kívánok jó egészséget, hosszú életet a
magam és Olvasóink nevében is, azért is, hogy még sokáig
tudjon segíteni azoknak, akik olyan élethelyzetbe kerülnek, hogy e segítségre rászorulnak és számítanak Önre.

Július-Augusztus

Cs G.

Ürömi Tükör
ÜRÖMI EMLÉKÉREM

Interjú Sásdi Ernővel

SZ. Hogy látja sokat fejlődött a település? Mit lehetne
jobban tenni? Van-e olyan ami nem tetszik Önnek?

Szerlesztő: Kedves Sásdi Úr, mindenekelőtt engedje
meg, hogy gratuláljak a magam és olvasóink nevében
ahhoz a kitűntetéshez, melyben Üröm Képviselő-testülete részesítette. Úgy tudom, hogy Ön az első aki az
„Ürömért emlékérmet” megkapta.

S.E. Ahhoz túl „fiatal” vagyok, hogy reálisan lássak dolgokat.

Sásdi Ernő: Nagyon köszönöm a gratulációt. Verseimet
nem azért írtam, hogy bármilyen elismerést kapjak. A vers
szeretet és a szívem melege hozta ki belőlem, hogy ürömről írjak, boldog vagyok, hogy sok vershez értő emberrel
találkozhattam. Nem tagadom ez nagymértékben inspirált
és késztetett arra, hogy versbe szőjem érzéseimet, gondolataimat. Szerencsém volt.

SZ: Gondolom sok szép vers születik még „rólunk”
vagy talán a könyve megjelenése óta már újabb versek várnak kiadásra?

SZ: Ha pár gondolatot mondana magáról, mivel foglalkozott és mikor „kapott rá” a versírás örömére?
S.E.: Megközelítőleg hatvan éve írok verseket, tehát egészen
fiatalkorom óta. Sokan felfigyeltek ritmusérzékemre és kifejező gondolataim is sikert arattak. Ha valami érdekes dolog
történik rögtön késztetést érzek arra, hogy versbe öntsem,
tehát megjelenik a versszerű mondanivalóm. Ilyen vagyok!
Életem során sokfelé jártam, sok mindent rögzítettem, ami
ennyire kialakult bennem. Nekem büntetés lenne, ha nem
írhatnám meg, kialakult mondanivalóm vers formájában.
SZ: Úgy tudom, hogy a Platán idősek otthona ahol
most él, tehát az otthon lakóinak emlékezetes eseményeit is megemlíti egy-egy versében? Hogy fogadják
ezt az érintettek?
S.E. Hála Istennek, a lakók többsége támogat. Kérik, sőt
elvárják, hogy szólaljak meg. Igaz vannak „irigyeim is” de
ezek az emberek nem tudnak befolyásolni. Igen sokan kérik verseim másolatát.
SZ. Ürömről szóló veseit olvasva úgy tűnik számomra,
hogy figyelemmel kíséri a falu fejlődését, mindennapjait? Foglalkoztatják Önt a helyi közélet történései?
S.E. Sok barátra tettem szert, akik kérik és várják is, hogy
versben szólaljak meg. Életem hátralevő részét itt kívánom eltölteni Ürömön. Mindig kollektív ember voltam és
maradok is. A kitűntetésem óta még nem volt alkalmam a
település vezetésével a kapcsolatot felvenni, de ez betudható a nyári uborkaszezonnak is. Szeretném könyvemmel az
ürömi Képviselő-testület tagjait is megajándékozni. Amenynyiben erre sor kerül meg fogom ragadni az alkalmat, hogy
elmondjam az elképzeléseimet. Sőt, mint kitűntetett ürömi
polgár fel fogom ajánlani részvételemet, vagy legalábbis kérni fogom, hogy részt vehessek a testületi, vezetői üléseken,
hogy versírás szempontjából is profitálhassak a falu javára.
Természetesen mindezt minden hátsó gondolat nélkül. Azt
szeretném, hogy minél jobban megismerjenek.

Azt mindenképpen látom, hogy van egy jó mag Ürömön, csak
jobban kellene aktivizálni őket. Törekedni kellene nagyobb
összhang megteremtésére egyes intézmények között is. Jobban
kellene érezni, hogy van egy erőskezű önkormányzat, aki a kezében tarja a vezénylő pálcát.

S.E. Köszöntelek Üröm című könyvemet saját pénzből jelentettem meg (2007 május) ezt követően további 46 verset írtam, mely egyenlőre a fiókomban van. Nem rég jártam
Egerben, ahol szintén egy nagyon kedves versem látott napvilágot. Ugyan még csak kézírással van a birtokomban. Az
ürömi kötet a negyedik és ezt hat év alatt produkáltam. Az
biztos, hogy anyagilag további kiadásokat már nem tudok
finanszírozni, tehát ha nekem kell szponzorálni, úgy újabb
verseskötet kiadására nem fog sor kerülni.
SZ: Hogyan értékeli a Képviselő-testület részéről ezt
az elismerést?
S.E. Rendkívül jól esik, bárkivel találkozom nagyszerűen nyilatkoznak. Meg szeretném ragadni az alkalmat, és
Egerben írt versem közlésével szeretném köszönteni a lap
olvasóit.

Öröm, vagy bánat?
Elmondom én szépen, elmesélem neked,
Augusztus negyedikén éltem nyolcvanhetet,
Eger városába jöttem a Hotel Flórába
Így kerültem a lármás száznegyvenes szobába.
Gyönyörű a város, rengeteg a kaja,
Aki éhes marad, legyen az ő baja
Közeleg a végszó utazunk Ürömre
Recepción a nevünk ki légyen törölve.
Maradandó emlékkel töltöttük a hetet
Ha jövőre megéljük jövök ismét veled
Megmártottuk testünket gyógyvizes medencében
Finom és jó volt illik a mesében.
Ötszázért, hat percig nyomattam a testem
Nem jártam így a világban se nem Budapesten
Véget ért az üdülésünk búcsú az Egertől
Nem várhatnánk többet a drága jó istentől.

S.E.
Köszönöm az interjút, és kívánok Önnek a magam és olvasóink nevében hosszú életet, jó egészséget, és még soksok verset.
Cs. G.

Július-Augusztus
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OLVASÓI LEVÉL

A 840-es járat
Ez lehetne egy amerikai akció-, vagy katasztrófafilm
címe is, de ez csak a mindennapi mondhatni katasztrofális valóság itt az agglomeráció szélén. 840-es járat, mint
megtudhattuk immáron így hívják az Üröm-Pilisborosjenő
buszjáratot. Az átkeresztelés azonban számomra és gondolom a többi utas számára sem hozott felhőtlen örömöt.
A Volánbusz Zrt. szokásos évi menetrend módosítása ismét járatok kivételével megtörtént. Számomra és gondolom más utasok számára sem kielégítő válasz az, amit Bertalan János képviselő adott az Ürömi Tükör 2007. májusi
számában, miszerint: “…mi is kapunk az új buszokból, amivel kényelmesebbé válik utazásunk” illetve “ …csúcsidőben szinte nem, vagy csak 5-10 perces eltérés legyen”. A
mindennapi tapasztalat azonban ezekre az állításokra már
most rácáfolt. Végignézve a környező települések június
2-át követő menetrendjeit CSAK az Üröm-Pilisborosjenő
járátnál található meg az iskolai járat fogalma. Nem gondolom, hogy más településekről ( pl.: Solymár, Pilisvörösvár,
Pilisszentiván, stb.) kevesebb iskolás gyermek utazna a városba, mint a 840-es járat által érintett két településről.
A környező településeken nyáron mégsem ritkul a járat.
Azt sem teljesen értem, hogy az úgynevezett “csúcsidő”
a Volánnál miért ér véget 7.35-kor illetve 17.55-kor. Az
ezt követő időben a fél-, háromnegyed- és egy teljes órás
kényszerű várakozási idő egy agglomerációba tartozó
településen elképesztő, teljesen elfogadhatatlan! Persze
felmerülhet(ne) a már oly sokszor emlegetett elővárosi
tömegközlekedés megvalósulása, azonban ezekkel a feltételekkel ettől fényévnyi távolságra kerültünk. Van buszjáratunk, van elvileg Üröm nevét viselő vasútállomásunk,
ahol ugyan megáll az elővárosi vonat, de menetrendje már
sehol nem található, sőt az ide autóval, kerékpárral érkezőt nemhogy váróterem, még valamelyest védett parkoló,
kerékpártároló sem fogadja.
De térjünk vissza a buszjárathoz ugyan tényleg közlekednek az új csuklós buszok, amelyeken most még elfér a
jól megvárakoztatott utazóközönség, azonban mi lesz itt
szeptembertől? A válasz egyszerű ismét túlzsúfolt tömött
buszok. Mi vezet a járatok kivételéhez? Egy visszatérő kérdés, amellyel minden nap találkozhatunk akkor, ha a buszon jegyet váltunk. - Elszámolja? Valljuk be az utazó is ludas a járat ritkulásában, hiszen ki ne szeretne “olcsóbban”

MEGJELENT

a Platán Idősek Otthona lakójának,

SÁSDI ERNŐNEK
“KÖSZÖNTELEK, ÜRÖM!”
című 144 oldalas verseskönyve.
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ÜRÖMI VASÚTÁLLOMÁS
utazni? Én ilyen áron nem! Kérem utastársaimat gondolják
ezt végig és kérjenek minden alkalommal jegyet. Talán
akkor a Volán Zrt. illetékesei is észrevennék, hogy nem
a járatritkítás a megfelelő lépés, hanem saját házuk táján
kellene körülnézni a bevételkiesés miatt.
Azon is érdemes lenne elgondolkodni, hogy egy 6000 fős
és egy 3000 fős település lakosságát hogyan lehetne a tömegközlekedésre ösztönözni. Szerintem semmiképp nem
a járatok ritkításával.
Szakál Patricia

Kapható a Platánban, a Szerzőnél:
Üröm, Dózsa Gy. út 30. I. 125. ap.
Tel.: 06/26/551-557 vagy 06/20-931-550
A Platán Otthon recepciója: 06/26/551-500
A szerző névre szóló dedikálást vállal.
Az ár kedvezményes: 1800 Ft

Július-Augusztus

Ürömi Tükör
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

ÜRÖMI TELEHÁZ KÖZHASZNÚ
EGYESÜLET (ÜRÖMI TH)
2096 Üröm Dózsa György u. 18.
4.Pk.60.194/2004/4
Közhasznú tevékenységének rövidített tartalmi beszámolója.

2006. év
I. Az Egyesület saját fenntartású Teleházban teljes körű
Internet szolgáltatáson felül, számítástechnikai oktatásokat szervez.
Elektronikus ügyintézéshez: ügyfélkapu használat, adóbevallások, pályázatfigyelés, tanácsadás, jogi segítségnyújtás,
álláskeresés stb. technikai feltételek biztosítottak!
II. Létszám
2006. január 1-én
Pártoló tag

tagdíjat fizető tag: 18 fő.
dec. 31-én: 28 fő.
dec. 31-én 35 fő.

Az egy fő alkalmazott munkabérét és bérjárulékokat a
Pest Megyei Munkaügyi Központ biztosítja utólagos elszámolással.
III. Bevételek: zömmel pályázatokból. Önkormányzatok
támogatásaiból, magánszemélyek, vállalkozók cégek adományaiból, tagdíjak és egyéb bevételekből valamint céltámogatásokból származik.
Bevételek . / ezer Ft-ban /
•
önkormányzatoktól
1.670, ezer Ft
•
pályázatok
1.472, ezer Ft
•
tagdíjak
31, ezer Ft
•
céltámogatás
5.000, ezer Ft
•
egyéb bevétel
989, ezer Ft
•
banki kamat
131, ezer Ft
•
váll. tevékenység
378, ezer Ft
----------------------------------------------------------------Összes bevétel:
9.671, ezer Ft.

IV. Kiadások: eszköz beszerzések (számítógép és tartozékai)
Működési kiadások, kulturális rendezvények szervezése,
bonyolítása
Közhasznú beruházások támogatása
Kiadások / ezer Ft-ban megadva /
•
posta+ telefon
343, ezer Ft
•
helyi ip. űzési adó
11, ezer Ft
•
javítás, karbantartás
77 ezer Ft
•
oktatás, képzés
32 ezer Ft
•
egyéb szolgáltatás
55 ezer Ft
•
könyv, folyóirat
56 ezer Ft
•
könyvelés
120 ezer Ft
•
pályázati díjak
43 ezer Ft
•
m.bér+járulékai
1.233 ezer Ft
•
értékcsökkenés
203 ezer Ft
•
játszótér
5.000 ezer Ft
•
kiadványok
1.995 ezer Ft
•
technikai eszközök
205 ezer Ft
•
banki műveletek
46 ezer Ft
•
rendezvények
631 ezer Ft
•
reprezentáció
8 ezer Ft
-----------------------------------------------------------------Összes kiadás:
10.058 ezer Ft.
nyitó egyenleg :
éves bevétel:
éves költség:

1.029 ezer Ft
9.671 ezer Ft
10.058 ezer Ft

MEGJEGYZÉS: az Egyesület vezetősége és tagsága sem
bér, megbízási díj vagy más egyéb bérjellegű díjazásban nem részesül!
Pénzügyi nyilvántartásunkat-előzetes időpont egyeztetésével –bárki megtekintheti
V. Egyesület 2006. évi főbb tevékenysége:
-támogatások gyűjtése, karitatív tevékenység
-kulturális rendezvények szervezése
-határon túli civil kapcsolatok ápolása
-közreműködés helyi és térségi területfejlesztésben
-civil érdekképviselet
Az Egyesület 2006. évi Közhasznúsági jelentését és beszámolót az Ürömi TH taggyűlése 2007. május 23-án egyhangúlag jóváhagyta.
További részletek a www.uromitelehaz.hu weboldalunkon
megtekinthetőek.

Július-Augusztus
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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)

HA hörög, HA zörög, HA zajos, HA lóg, hozza hozzánk!
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COBRA-CONTO kft.

ÁLLATORVOSI RENDEL�
Solymár, Terstyánszky u. 120.

AUTOMATA
KIPUFOGÓ
KLINIKA ÖNTÖZŐRENDSZER
�����������������
tervezése, telepítése,
karbantartása.
06-30-984-6692

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

06-26-360-919

TELJES KÖRŰ��KERTÉSZETI
��������������������
06-30-964-2160
SZOLGÁLTATÁS
Véd�oltások, ultrahang, laborSPORTKIPUFOGÓK
vizsgálat, sebészeti m�tétek
Korompai
Balázs/O2 Consulting
Bt.
THULE termékek!
Rendelési
id�:
kedd:
14-19h,
Bp. 1039 Árpád u. 23.
70/948-9257
csütörtök:
14-19h,
szombat:
9-12h
Bp. 1039 Battyhyány u. 46. (új Szentendrei út)
Tel.: 240-5603 Tel./fax: 436-0356

INGATLANIRODA

ÜGYVÉDI KÖZREM�KÖDÉSSEL
INGYENES NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL

M�tétnap: szerda 9-13h

ÁLLATORVOSI RENDEL�
Solymár, Terstyánszky u. 120.
Dr. Molnár Attila
06-30-984-6692
06-26-360-919

lfj. Dr. Molnár Attila

Bejelentkezés telefonon:
06 26 350 671
06 70/210 5896
ÜRÖM,
Dózsa György út 47.

ZEKE ÉS FIA BT.
GÉPI FÖLDMUNKA
TEHERFUVAROZÁS

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

LA-PE BT.

Épít�anyag Gyártó és
Értékesít� Betéti Társaság

06-30-964-2160

Véd�oltások, ultrahang, laborvizsgálat, sebészeti m�tétek

Rendelési id�: kedd: 14-19h,
csütörtök: 14-19h, szombat: 9-12h
M�tétnap: szerda 9-13h

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

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

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

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

CSECSEMŐMÉRLEG BÉRLÉSE, ÉS
FORGALMAZÁSA

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

ZÖLDKÁRTYA

KÉZI AUTÓMOSÓ

Mobil 1

GYORSSZERVIZ
FUTÓM�ÁLLÍTÁS GUMISZERELÉS
HÉTF�–PÉNTEK:

Üröm, F� út 1.

7.00 – 17.00

TEL: 26/ 550 - 140

MINDEN AUTÓ TÍPUSRA

Ürömi Tükör
HOROSZKÓP
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Megjelenik havonta
2500 példányban
Kiadó: Üröm Község Önkormányzata
Telefon: 06/26/350 054
Fax: 06/26/350-187
Felelős kiadó: Kultúrális és Sportbizottság
Szerkesztés, nyomdai előkészítés:
Média Stúdió Kft.
1037 Bp, Jutas u. 190.
Szerkesztőség vezetője:
Csizmadia Gizella
Tel./fax: 06-1-240-5806,
06/30/630-8980
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Polgármesteri Hivatal/Titkárság
Telefon: 26/350-054/1
Média Stúdió Kft. 06/1/240-5806
E-mail: mediamax@hu.inter.net
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KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Felnőttrendelés: Dr. Fehér Eszter
Dr. Horti Szilvia
Hétfő:
08.00-12.00
16.00-19.30
Kedd:
16.00-19.00
08.00-12.00
Szerda:
07.00-11.00
14.00-18.00
Csütörtök:
14.00-18.00
08.00-11.00
Péntek:
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 telefonon egyeztetett időpontban jelenjenek meg a rendelésen.
Háziorvosok éjszakai ügyeleti beosztása
Éjszakai ügyelet
Nappali ügyelet
Hétvégi ügyelet
Este 18 órától
Üröm: 350-224
Szombat reggel 8 órától
Reggel 8 óráig
Orvosi rendelő
Hétfő reggel 8 óráig
Orvosi rendelő - Pilisborosjenő: 336-308, 336-187
Orvosi rendelő
Dr Fehér Eszter
Üröm, 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. AUG. 15 - SZEPT. 15-IG

15. Dr. Gelencsér Tamás
16. Dr. Fehér Eszter
17. Dr. Gaál Gabriella
18. Dr. Fehér Eszter
19. Dr. Fehér Eszter
20. Dr. Kovács Levente
21. Dr. Fehér Eszter
22. Dr. Gelencsér Tamás
23. Dr. Fehér Eszter
24. Dr. Gyimesi Zoltán
25. Dr. Gyimesi Zoltán
26. Dr. Fehér Eszter
27. Dr. Kovács Levente
28. Dr. Fehér Eszter
29. Dr. Gelencsér Tamás
30. Dr. Fehér Eszter
Hétfő 8-13h
13-18h
Kedd 8-13h
13-18h
Szerda 8-13h
13-18 h
Csüt. 8-13h
13-18h
Péntek 8-18h

31.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

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

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

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

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

Ürömi Tükör
SPORT

Kotroczó Gyula

a Magyar Kyokushin Karate Szövetség által
rendezett Nyílt Országos Bajnokságán korosztályában első helyezést ért el.
Még csak hét éves és már BAJNOK! Honvéd utcai otthonukban kérdezgettem őt és edzőjét, Nagy Attilát, hogy mi
kell a sikerhez?
Sz.: Mióta karatézol?
K.Gy.: Két éve
Sz.: Ki az edződ?
K.Gy.: Nagy Gábor és Nagy Attila
Sz.: Hova jársz edzésre?
Nagy Attila: III., kerület Erdőalja úti iskolába.
Sz.: Ürömön nem tartanak ebben a sportágban edzéseket?
N.A.: Sajnos nem. Előfordul, hogy versenyfelkészítő edzésre kijövünk ide Ürömre.
Sz.: Még Ön is rendkivül fiatal, ennek ellenére már
edző. Mikor határozta el, hogy gyermekekkel fog foglalkozni?
N.A.: 2001. óta vagyok edző, előtte pedig én is sokáig
tanultam karatézni. Innen a sportág szeretete. Sokat verse-

nyeztem, bronzérmeim, ezüstérmeim és
aranyérmeim is vannak.Tulajdonképpen
az én edzőm volt, aki
javasolta számomra,
hogy tegyek edzői
szakvizsgát, amit meg
is fogadtam. Először
az ő általa vezetett
csoportnak tartottam
kisegítőként edzéseket. Jelenleg egyetemre járok és e mellett
foglalkozom karate
edzésekkel.
Sz.: Úgy tudom,
hogy két ürömi gyerek is első helyezést ért el a dabasi
Kyokushin bajnokságon és mindkét
gyermeket Ön készítette fel a versenyre. Mi a titka?
N.A.: Tehetséges ügyes és rendkívül szorgalmas gyerekek
kellenek hozzá. Egyébként a csoportomból négy gyerek ért
el első helyezést, amire nagyon büszke vagyok.
Sz.: Hány induló volt?
N.A.: 150 Indulóból 4 gyerek lett bajnok a csoportunkból
és többen értek el jó helyezést.
Sz.: Gyuszika, te melyik Iskolába jársz?
K.Gy.: Az ürömi József Nádor Általános Iskola 1/a osztályába járok.
Sz.: Miért választottad a karatét?
K.Gy.: Nagyon szeretem nézni Bruce Lee filmjeit és ezért
karatézok.
Sz.: Csak ő a kedvenced?
K.Gy.: Nem, Jackie Chant is szeretem. de a sensei is a
példaképem.
Sz.: Mit jelent a sensei?
K.Gy.: A sensei tanítót jelent.
Sz.: Hányszor jársz edzésre egy héten?
K.Gy.: Heti egy alkalommal járok edzése és másfél óráig
tart.
Sz.: Itthon szoktál gyakorolni?
K.Gy.: Szoktam gyakorolni a felülést és fekvőtámaszt.
Hasizom gyakorlatból százat is megcsinálok, ha belehúzok.
Gratulálok a kis versenyzőnek, edzőjének és további jó
eredményeket kívánok!
Cs.G.
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ÓVODA

Óvodai betekintő
Még tart az óvoda nyári szünete, amikor az
óvónénik kipihenik az elmúlt nevelési év fáradalmait, az óvodások szüleikkel, nagyszüleikkel nyaralnak, és bizonyára várják az óvodakezdést.

A dadusok és konyhai dolgozók már elkezdték a
nyári nagytakarítást az óvodában, amikor az összes játékot, textíliát, edényeket az ÁNTSZ előírásai szerint, mosnak, fertőtlenítenek, portalanítanak, és mindent fényesre
törölnek az óvoda nyitására: augusztus 21-ére.
Szeptembertől fogadjuk a felvételt nyert új óvodáskorú gyermekeket, és elköszönünk 52 nagycsoportos
gyermektől, akik első osztályosok lesznek. A magabiztos
iskolakezdéshez igyekeztünk az óvodai nevelés eszközeivel
segíteni személyiségük fejlődését, amibe beletartozik a testi,- értelmi,- szociális fejlesztés. Most már csak azt kívánjuk,
hogy majd az iskolában, sok sikerben legyen részük.

Szeretettel és büszkén gondolunk rájuk. A sok szép
élmény, a játékok és mesés- könyvek, az óvodás játszótársak, kisbarátok, az óvodai dolgozók ….bizonyára megmaradnak emlékezetükben.
A 2007/2008-as óvodai nevelési évre az elmúlt évekhez képest több gyermeket fogadunk: összesen 60-at.
Az óvodába beiratkozott gyermekek száma meghaladta a felvehető gyermeklétszámot. A felvételek elbírálása után a 188
férőhelyre 193 óvodás kezdheti meg az óvodát.
A Fő úti óvodában ismét lesznek olyan csoportok,
ahol a gyermeklétszám több lesz, mint 25 gyermek.
Remélhetőleg a további óvodabővítéssel megoldódik
majd az óvodai férőhelyhiány, melyet Üröm Község Önkormányzata a szívén visel, és az óvodaépítésre EU-s pályázatot
nyújtott be.
Óvodánk, német nemzetiségi óvoda, ahol a csoportok
többségében német nemzetiségi nyelvi nevelés folyik. A cél
az, hogy minden óvodai csoportban a gyermekek nemzetiségi nyelvvel ismerkedjenek.
A nyugdíjba vonuló kollegák helyére igyekszünk német
nemzetiségi óvodapedagógusi képesítéssel rendelkező kollegát felvenni, vagy beiskolázni a képesítés megszerzésére. Így
sikerült a nyugdíjba vonuló Schárer Jánosné helyére fiatal német nemzetiségi óvodapedagógusi végzettséggel rendelkező
kollegát, Papp Évát felvenni.
Az idei nevelési évtől az Óvoda alapító okiratának módosításával az eltérő képességű, illetve sajátos nevelési igényű
gyermekek integrált nevelése is feladatunk. Ehhez a Nevelési
Tanácsadó véleményére alapozva, speciális képesítésű szakemberek bevonására, alkalmazására és speciális fejlesztő eszközökre lesz szükségünk.
Üröm, 2007. 08. 07.

Nádudvari Rudolfné
Óvodavezető

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
ÜRÖM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
PÁLYÁZATOT HIRDET
ÜRÖM KÖZIGAZGATÁSI BELTERÜLETI
KÖZÚTJAINAK HÓ- ÉS SIKOSSÁG
MENTESÍTÉSÉRE
2007. NOVEMBER 1-JÉTŐL - 2008. MÁRCIUS 31-IG.
A PÁLYÁZATOKAT ÜRÖM KÖZSÉG
POLGÁRMESTERÉNEK

2007. SZEPTEMBER 15-ÉIG
LEHET BENYÚJTANI.
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VIII.
ÜRÖMI NYÁRI FESZTIVÁL
2007. június 15.

A MEGNYITÓ
Már napokkal a fesztivál előtt komoly előkészítő munka kezdődött. Fel kellett állítani a
színpadot, a világosító berendezéseket és nem
utolsó sorban a hangtechnikai felszerelést. Június 15-én, pénteken délután alighogy véget
ért az iskolai ballagási ünnepség, elkezdődött
Üröm legjelentősebb rendezvénye.
A nyolcadik alkalommal megrendezésre került fesztivált
Laboda Gábor polgármester úr köszöntő szavai nyitották.
Kezdetét vette a színes, hangulatos felvonulás. A
téren pedig sok más szórakozás - kézművesfoglalkozások,
ijászat, kirakodóvásár - is várta az ide látogatókat.
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Szombaton - június 16-án - a fellépő együttesek utcai felvonulása után együtt köszöntötték a közönséget a színpadról.
Ezt követően kezdődtek a műsorszámok:
Napraforgó Óvoda, Ürömi - Öröm Néptáncműhely táncosai, Kevélyhegyi Dalkör,
Shaolin Kung fu bemutató.
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A XII. Nemzetközi Duna Karneválon
részt vevő együttesek közül fellépett a
fesztiválon az Etnorom zenekar, az olasz
Citta di Agrigento táncegyüttes, a török
Égei Egyetem Táncsoport és a mexikói
Tenochtitlan Mariachi Zenekar.
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A Fináléban Az Emmel-Tribal és az Ízisz hastáncosok, a Shaolin-Kung Fu, a Nosztalgia
Csoport, az Ürömi Break + DJ elemi, az Ürömi-Öröm Néptáncműhely táncosai és a Kavalkád
Fire Dream Show szórakoztatták a közönséget.
Fellépett még a Narco Polo és a PA-DÖ-DÖ.
Köszönjük az ürömi Polgármesteri Hivatal, a Szilvásy Gipsy Folk Bank, a Flinstone 2000
Kft., az Ezüshegyi Borosgazdák és az ürömi vállalkozók támogatását, hogy segítségükkel a
fesztivált idén is megrendezhettük!
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Most már Ürömön is
14 biztosító ügyintézése egyhelyen

��������������������

Tevékenységeink

��������������������������������������
�������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
��������������������
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������
������������������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������

���������������������

������������������������������������������

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

• HITELKÖZVETÍTÉS • FINANSZÍROZÁS KÖZVETÍTÉS •
EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI • SZOLGÁLTATÁSOK KÖZVETÍTÉSE •
NYUGDÍJPÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK KÖZVETÍTÉSE

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

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

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