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ÉVVÉGI SZÁMADÁS
Tisztelt Lakótársaim!

Ismét eltelt egy év, s mint eddig minden évben most is 
összefoglalva számot adok Önöknek az önkormányzat által 
elvégzett feladatokról, eredményeinkrôl, de megemlítem 
azért a felmerült nehézségeket is, mivel ebbôl is kijutott. 
Teszem ezt annak ellenére, hogy év közben igyekeztem fo-
lyamatos tájékoztatást adni, de érdemes így összefoglalva is 
áttekinteni elvégzett feladatainkat.

A 2008-as évet az önkormányzat a kitûzött céljait megala-
pozó, a település egészét érintô költségvetés elôkészítésével 
és elfogadásával indította.

Az eredeti költségvetési bevételi számok igen visszafo-
gottak voltak, de így is meghaladták, az egy milliárd forintot, 
miután a tervezett beruházásokhoz jelentôs összegben pá-
lyázatok útján kívántunk forrást szerezni. A kitûzött célok 
között elsôdleges cél a település mûködô képességének 
megôrzése, fenntartása volt, tehát ez a feladat prioritást ka-
pott. A fejlesztési célkitûzéseink között, szerepelt:

- az óvoda felújítás bôvítés ún. II. ütemének folytatása,
- útépítések folytatása,
- 1 db játszótér megépítése.

A felsoroltak, a település, az itt élôk szempontjából, prio-
ritást tekintve, mint a legfontosabb feladatok lettek számí-
tásba véve, és tervezve.

Természetesen a társadalmi és szociális feladatokra is, a 
különbözô szociális ellátásokat figyelembe véve, jelentôs 
pénzügyi elôirányzatot hagyott jóvá a képviselô-testület.

Az év elsô felében lakótársaink egy „kisebb részének 
nemtetszésével találkozott a korábban bevezetett új helyi 
adó, nevezetesen az „építményadó”, itt is elsôsorban a ren-
deletünkben leszabályozott mentességek igénybevételének 
feltételei váltottak ki elégedetlenséget azok körében, akik 
nem feleltek meg e feltételeknek. 

Az Alkotmánybíróság döntésérôl már beszámoltam. E 
döntést követôen két lehetôség kínálkozott az önkormány-
zat számára, az egyik hogy mindenkitôl megvonja az egyéb-
ként helyi rendeletünkben leszabályozott mentességeket, 
tehát mindenki köteles lesz adót fizetni, vagy megtartja a 
mentesség jogintézményét azzal, hogy nem köti annak meg-
adását az állandó bejelentkezéshez, mint feltételhez. 

A képviselô-testület nem akarta Üröm lakossága többsé-
gét ilyen adóteherrel sújtani, ezért úgy döntött, hogy mó-
dosítja rendeletét 2009. január 1-jével, úgy hogy mindenkit, 
aki az egyéb feltételeknek megfelel, megilleti a helyi rende-
letében megadott mentesség.

Mindehhez azért szükségesnek tartom saját véleménye-
met is hozzáfûzni, nevezetesen azt, hogy én személy szerint 
nem értek egyet az Alkotmánybíróság határozatával, hiszen 
a települések többségében, ahol az építményadót bevezet-
ték, az ürömi mentességhez képest jóval szerényebb men-
tesség megadását is az ingatlanba történô bejelentkezéshez 
kötötték. Ez azt jelenti, hogy több száz olyan település van, 
ahol a helyi adórendelet - ha az ürömi adórendelettel kap-
csolatos Alkotmánybírósági döntést veszem figyelembe - al-
kotmányellenes, csak ezeken a településeken úgy tûnik nem 
fordulnak saját településük ellen az Alkotmánybírósághoz, 
az ott lakó, illetve ingatlannal rendelkezô polgárok.

Említést kell még tennem év eleji terveink között a ter-
vezett „Mûvelôdési Ház”, illetve „oktatási centrum” további 
sorsáról is, amelyrôl az alábbiakban majd részletesen szólok.

Most pedig nézzük sorjába, hogy végül is mi az, amit meg 
tudtunk valósítani a tervezett feladatokból, és mi az ami 
elmaradt, de helyette, más feladatok, illetve létesítmények 
épültek meg.

Mint ahogy a bevezetô gondolatokban említettem a te-
lepülés mûködtetése, fenntartása minden más feladatot 
megelôzött. Ennek is köszönhetô, hogy az intézmények fel-
adatellátásához, mûködéséhez, - ha visszafogottan is - de a 
pénzellátás biztosítva volt, tárgyi, személyi feltételek hiánya 
nem akadályozta az alapfokú oktatási, nevelési munkát. 

Településüzemeltetési feladatainkat folyamatosan ellát-
tuk, biztosított volt a szilárdhulladék folyamatos elszállítása, 
megtörtént a zöldhulladék és a veszélyes hulladék évenkénti 
egyszeri begyûjtése és elszállíttatása is. Közterület fenntartási 
feladataink között a téli hóeltakarítás és síkosságmentesítés 
biztosított volt. A tavaszi, nyári és ôszi idôszakban pedig 
összesen öt alkalommal a kaszálást elvégeztük a zöldterüle-
teken. A buszvárók és környezetük tisztántartása, mint fo-
lyamatos és rendszeres feladatként valósult meg. Sor került 
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50 db utcai  szemetesedény beszerzésére, felszerelésér az 
adott utcákban, illetve közterületeken.

A Fô utca melletti közpark ápolása folyamatos volt, ta-
vasszal famulcsot terítettünk itt szét, hogy ezzel is meg-
akadályozzuk a gazosodást, év közben pedig sor került az 
évek óta jelentkezô világítási problémák megoldására. So-
kak megelégedésére és örömére a kis csobogó helyett egy 
gyönyörû szökôkút épült meg.

Kiemelt figyelmet fordítottunk a település parlagfû és 
egyéb allergén gyomnövényeinek mentesítésére. Rendsze-
res volt az ellenôrzés és ahol szükségessé vált, ott a hatósági 
intézkedés is megtörtént. Örvendetes azonban, hogy ezen 
szankcionálható intézkedések száma lényegesen kevesebb 
volt, mint az elôzô években, mindezt bizonyítja, az évek óta 
folytatott következetes munkát, valamint az állampolgárok 
részérôl tanúsított önkéntes jogkövetési magatartás.

Az „Ürömi  Tükör  március-április számában adtam tájékoz-
tatást arról, hogy sorozatos volt a szelektív hulladékgyûjtôk 
eltulajdonítása, szám szerint 6 db gyûjtôt loptak el isme-
retlenek. A rendôrség felderítô munkáját kellett volna 
hogy segítse a korábban kiépített térfigyelô rendszer, de 
ennek az ügynek a kapcsán derült ki, hogy a kivitelezés 
során felszerelt kamerák által rögzített képek értékelhetô 
adatokat nem adtak, mivel sem a rögzített „alakok” sem 
a lopáshoz használt gépjármûvek rendszámai nem voltak 
felismerhetôek. Mint akkor írtam, intézkedtem a rendszert 
kiépítô és egyben üzemeltetô felé úgy, hogy a karbantartá-
si díj kifizetését felfüggesztettem, és egyben elrendeltem a 
rendszer üzemképes állapotba hozását, a mûködésképtelen 
kamerák lecserélését infra kamerára. Ugyanezen levelem-
ben kilátásba helyeztem nem teljesítés esetére a kiépített 
rendszernek az önkormányzat részére történô visszaadá-
sát. Eddig a hiba kijavítását - ígérete ellenére a vállalkozó 
- nem végezte el, erre újabb, de utolsó határidôt kapott 
december 20-ig. Nem teljesítés esetén a korábbi felszólí-
tó levelemben kilátásba helyezett intézkedéseket megtesz-
szük, így bírósági eljárást indítunk, és kártérítési igényünket 
benyújtjuk. Ez utóbbi esetben a kiépített rendszert vissza-
vesszük, a szükséges beruházásokat elvégezzük, (kamerák 

lecserélése infra kamerára), majd az üzemeltetésre pályázat 
útján fogjuk kiválasztani a szakcéget.

Fejlesztési feladataink közt elôször az útépítésekrôl te-
szek említést. Bár errôl is folyamatos tájékoztatást adtam 
év közben, de a jelen összefoglaló úgy lesz teljes, ha a fôbb 
eseményeket és paramétereket megemlítem.

Az év elején még úgy tûnt, hogy április, illetve május hó-
napokban meg tudjuk kezdeni a 

József nádor utca
Úttörô utca II. szakasz,
Rákóczi Ferenc utca,
Tücsök utca, illetve a
Pillangó utcák kivitelezési munkáit,
Mészégetô utca (EU-s pénzekbôl, nem önkormányzati 

beruházás).

A közbeszerzési eljárás azonban (két fordulós), valamint 
az útépítésre benyújtott pályázatunk úgy elhúzódott, hogy 
végül is a tényleges útépítési munkákat július hó folyamán 
tudtuk megkezdeni. A tervezett ütemet - az esôzések miatt 
- némi csúszással, de tartotta a kivitelezô Penta Kft.

A Rákóczi utca 960 fm-en (4800 nm-en) kapott új asz-
faltburkolatot 5 m szélességben kiemelt szegéllyel épült 
meg, úgy hogy az egyik oldalon süllyesztett, a másik oldalon 
kiemelt, továbbá kiegyenlítô és kopórétegterítéssel, A ki-
emelt szegély (mindkét oldalon) biztosítja az állékonyságot, 
így minden bizonnyal több évtizedig egy jó minôségû út ma-
rad ez az utca.

A Tücsök utca kiépítésével az állandó jelleggel ott élôk 
több évtizedes igényének és kérésének tettünk eleget. Igen 
sok problémával járt a konkrét kivitelezés, mivel a több év-
vel ezelôtt elkészült kivitelezési tervek hiányosságai jelent-
keztek, de végül is 670 fm-en 4 m szélességben (2680 nm) 
két oldalt süllyesztett szegéllyel az út elkészült. A jelentkezô 
problémák súlyát tekintve említeném, hogy például a kiviteli 
terv nem adott megoldást a szántóföldekrôl lefolyó csapa-
dékvíz elvezetésére, és csak az úton jelentkezô csapadék 
elvezetésére jelölt szikkasztó árkokat. A kivitelezés mene-
tében oldottuk meg ezt a problémát, úgy hogy 500 fm-en 
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vízelvezetô árok épült, valamint 9 db szikkasztó aknát is 
építettünk.

A Pillangó utca 570 fm-en (2850 nm) került kiépítés-
re, kiegyenlítô- és kopóréteggel ellátva. A kiépített szegély 
változó, süllyesztett, illetve kiemelt. Az út mellett 300 fm-
en burkolt árok kiépítését is meg kellett oldani, mivel az 
elôkészítés a tervezés során figyelmen kívül lett hagyva a 
magasabban fekvô oldal vízelevezetésének megoldása, át-
vezetése.

József nádor utcánál volt elsôsorban egy kis csúszás a 
tervezett kivitelezési idôpontnál, de végül is 560 fm-en 3,5 
m szélességben (1960 nm) a meglévô alap felhasználásával, 
kiegyenlítô, és kopóréteggel, valamint kiemelt illetve süly-
lyesztett szegéllyel elkészült. Ebben az utcában - figyelem-
mel a lakossági igényekre is - 4 helyen telepítettünk forga-
lomcsillapító küszöböket.

Úttörô utcánál az ún. II. ütem készült el, mivel az elsô 
ütemben ezt a szakaszt a 9 m mélyre lerakott csatorna ge-
rincvezeték utáni talajmozgás miatt nem lehetett megépí-
teni. A II. szakasz 220 fm-en 5 m szélességben (1600 nm) 
és az elkészült szakasz mindkét oldalán váltakozó (süllyesz-
tett-kiemelt) szegéllyel lett ellátva. Az út kiépítésével egy 
idôben 3 db forgalomcsillapító küszöböt is kiépíttettünk a 
kivitelezôvel, tekintettel a játszótérre és a sportpálya kö-
zelségére.

A Rókahegyi úton a meglevô durva kátyúk miatt 60 fm-
en (300 nm) teljes szônyegaszfaltozást végeztettünk, valamint 
a Jókai út felsô részén 20 nm-en történt meg az aszfaltozás, 
mivel a víz rendszeresen magántulajdonú ingatlanra folyt be.

Valószínû e tájékoztató megjelenéséig elkészül a 
Mészégetô utca kiépítése, vízelvezetô árokkal, 6 m szé-
lességben. Ebben az utcában 3 db forgalomcsillapító küszöb 
telepítését terveztük megépíteni. Az út kiépítése nem az 
önkormányzat beruházásában valósul meg, hanem EU-s be-
ruházás a Csókavári gázmassza elszállításának útvonalaként. 
A járda kiépítése nem aszfaltburkolattal, hanem viacolor 
burkolattal kerül kivitelezésre, amelynek munkálatai most 
folynak. Itt említést kell tennem arról, hogy a teljes útsza-
kasz, az Asztalos utca és a Határkô utca közötti rész nem 
része a beruházásnak erre a szakaszra EU-s pénz nem for-
dítható. Mindent elkövettünk azért, hogy a teljes szakasz 
épüljön ki, de a különbözô ígéretek ellenére nem értünk 
el eredményt. Mindez azt jelenti, hogy 2009-ben meg kell 
próbálnunk saját forrást biztosítani az elmaradt szakaszra. 

Említést kell még tennem a Pillangó út ún. 3. zsákutcájá-
nak kiépítésérôl, melyre az érintett lakosság 40%-os önerô 
vállalásával került sor.

Barackos utca rendkívül rossz állapotban, 1 méteres 
kátyúkkal szinte járhatatlan volt. A kikátyúzása megtörtént, 
útépítések során visszamaradt aszfalt felhasználásával. 

A Bécsi út 1. szám alatti társasházhoz bevezetô út szintén 
igen rossz állapotba került, itt a gléderezést és a murvázást 
végeztettük el.

Sadovében a Régi utca 400 fm-en gléderezésre került, 
ezzel a veszélyes kátyúk eltüntetése is megtörtént, az úton 
jelenleg jó közlekedési feltételek alakultak ki.

Óvodaépítés II. üteme

Az elhúzódó és megismételt pályázat, valamint az ugyan-
csak idôigényes közbeszerzési eljárás miatt igen késôn, nyár 
közepén indulhattak a felújítási munkálatok. A jól és haté-
konyan szervezett munkának köszönhetôen a nevelési év 
kezdetére az óvoda konyhája, a felújítás II. ütemének mun-
kái befejezôdtek. A felújítás során a közel 40 éves épület 
teljesen megújult, ezzel együtt a konyha új berendezést és 
felszerelést kapott, a napkollektor beépítésével pedig hosz-
szútávon jelentôs energia költségmegtakarításra számítha-
tunk. 

Az Ürömi Tükör októberi számában részletesen beszá-
moltam a felújítás menetérôl, a nehézségekrôl, és termé-
szetesen a pozitívumokról is. Ezt most nem kívánom megis-
mételni, azért csak emlékeztetôül annyit, hogy az elkészült 
csoportszobák, mellékhelyiségek minôségi anyagokból 
készültek, teljes tetôcsere történt az épületen. A konyha 
szinte hermetikusan van elzárva a csoportszobáktól, ezzel is 
maximális védelmet és biztonságot kívántunk nyújtani a kis 
óvodásaink számára.

A bôvítési munkák még folynak, ezen munkák befejezé-
se 2009. január-március között várható. Így 2 csoportszo-
ba, 4 mosdó és 4 WC, 4 öltözô, 1 tornaterem, valamint a 
gyermekek felzárkóztatásához egy külön helység, továbbá 
a mozgássérültek részére egy modern felvonó (lift) fog el-
készülni. 

Nyugodtam kijelenthetem, hogy az ürömi óvoda bôvítési 
munkáinak befejezése után a kivitelezés és a beépített 
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A jelenleg is zajló építkezés nem érinti 
az óvodások életét
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anyagok minôségét tekintve is vetekszik a magánóvodák-
kal, és ezzel a bôvítéssel az ország második legnagyobb 
óvodája lesz.

Mint említettem a tájékoztató bevezetô gondolatai között, 
a képviselô-testület terveiben szerepelt egy új Mûvelôdési 
Ház, illetve oktatási centrum elôkészítési munkáinak meg-
kezdése. A képviselô-testület végül is úgy mérlegelt, hogy a 
közel 400 millió Ft-os beruházás helyett, - mely túlságosan 
leterhelte volna az önkormányzat költségvetését és forrá-
sokat vont volna el más fontos feladatoktól - a jelenlegi 
Mûvelôdési Házat korszerûsíti és újítja fel. Minden bizony-
nyal a ciklus hátralevô két évében még erre is sor kerülhet. 
Az elképzelés az, hogy a Könyvtár és a Mûvelôdési Ház egy 
helyen legyen, hiszen a Dózsa Gy.u.18. szám alatti épület 
is teljes felújítást igényelne, de ezt a döntést megelôzôen 
még mérlegelni kellene, hogy az épület esetleg más célú 
hasznosítása nem lenne-e gazdaságosabb az önkormányzat 
számára.

Nem terveztük, de vállalkozási pénzeszköz bevonásával 
és részben önkormányzati forrás biztosításával felújítot-
tuk, az ún. sváb kôhídat Táborföldön, egyedi korláttal és a 
hozzávezetô viacolor járda kiépítésével, valamint a gyalogút 
esztétikus megvilágításával. 

Elvégeztük a József Nádor Általános Iskola és Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézményben a 2000 évi építési, illetve 
bôvítési munkák után visszamaradt feladatokat is, melynek 
során az igen nagy felületû faszerkezetet gombátlanítottuk, 
egy réteg festéssel elláttuk, és a fa, valamint a kôpilléreken 
2000. év óta ott maradt malter- és építési törmelékek, 

mely szinte permanensen fertôzte, illetve szennyezte az in-
tézmény  levegôjét, eltávolítottuk. 

63 nm-en padlóburkolat cserét végeztünk egy osztályte-
remben, és 1 tanterembôl fizikai szertárt alakíttattunk ki. A 
munkák nagyságát érzékelteti, hogy ezen munkákat alpinista 
technológiával kellett elvégezni, illetve a munkák 2 és fél 
hónapot vettek igénybe.

A településért  végzett felelôsségteljes munkánk eredmé-
nyeinek öröme mellett kellemetlen perceket is átéltünk, 
akkor, amikor egyes lakótársaink a sajtót is felhasználva 
igyekeztek lejáratni településünket és annak vezetôit,  mi-
kor elferdítve „tálalta” az óvoda zsírfogó bûzelzárója meg-
hibásodása miatt elrendelt intézkedéseket.

Mint arról az óvoda vezetése is beszámolt a zsírfogó 
bûzelzárójának meghibásodása, kellemetlen szaggal járt, de 
ezen kívül senkire nézve veszélyt nem jelentett.

A kellemetlen szag a bûzelzáró kicserélése után 
megszûnt.

Óvoda II. ütem munkálatai Iskola

Iskola



Tisztelt Lakótársaim!

Úgy gondolom eredményes évet tudhat településünk 
maga mögött. Tervezett feladataink döntô többségét vég-
rehajtottuk, ismét szépült és gyarapodott környezetünk. 
Úgy gondolom, hogy lakótársaim naponta szembesültek az-
zal, hogy kellô gondot és kiemelt figyelmet fordított Üröm 
Önkormányzata a település tisztaságára, a környezet szépí-
tésére, a buszvárók napi takarítására, annak ellenére, hogy 
idônként azzal szembesülünk, hogy autóból dobálnak ki sze-
metet közterületeinkre. E feladatokra az önkormányzat egy 
karbantartót csoportot foglalkoztat azért, hogy a közterü-
letek tisztántartása településüzemeltetés során jelentkezô 
karbantartási feladatok a lehetô leggyorsabban - akár hétvé-
gén is - leghatékonyabban legyenek elvégezve.

Mára elértük, hogy útjaink több mint 90 %-a szilárd burko-
lattal van ellátva, annak a néhány utcának a felújítása van még 
hátra, amit az elmúlt évtizedekben építettek, de ezen utcák 
felújítását is el fogjuk végezni. Nyugodtan kijelenthetem, 
hogy intézményhálózatunkat jó színvonalon mûködtetjük, 
zöldterületeinket bôvítettük, folyamatosan ápoljuk.

Üröm Önkormányzata ebben az évben is megkülön-
böztetett figyelmet fordított a szociális ellátásra, tette 
ezt annak ellenére, hogy forrásaink nem bôvültek, hanem 
szûkültek. Továbbra is biztosított volt a közgyógyellátás, a 
lakásfenntartási támogatás, a szociális étkeztetés, valamint 
a karácsonyi ünnepekhez élelmiszerutalvány juttatás. A 
képviselô-testület idén is fontosnak tartotta, hogy minden 
60. életévét betöltött ürömi lakos kapjon burgonya és hagy-
ma juttatást.

Ezeket a csomagokat - 30 kg burgonya és 10 kg hagyma 
- a hivatal dolgozói teherautóval hordták szét a falu azon 
lakóinak, akiket ez megilletett. Köszönöm Lakótársaim ne-
vében is, hogy az idén is ezt az élelmiszercsomagot az ÜTT 
tulajdonosa, az Arnold család kiegészítette száraztészta 
csomaggal. 

Sajnálatos volt, hogy néhányan kifogásolták a hagyma 
származási helyét, amely Hollandia volt. Azért hozattuk 
Hollandiából a hagymát, mert Magyarországon a termelôk 
és a felvásárlók a télálló hagymát „bespejzolták” és nyilván 
majd januárban, februárban, amikor 200 Ft-ért lehet eladni 

1 kg-ot terítik a magyar piacon. Csak augusztusi szedésû 
hagymát lehetett volna vásárolni, amely azonban nem télál-
ló és decemberben már fogyaszthatatlan lett volna.

Sajnálatos, de egyben örvendetes is, hogy  egyesek emi-
att a médiát kihívták és szerették volna lejáratni az írott és 
elektronikus országos médiában hagymaberuházásunkat.

Viszont annak rendkívül örülök, hogy az egész ország vég-
re megtudta - Ürömön egyedülállóan az országban - hatodik 
éve a 60 éven felüli lakosoknak sikerül biztosítanunk e jut-
tatást, amelyet a jövôben is folytatni szándékozunk. Ezuton 
köszönjük Strébli Ferenc úrnak, aki úgyanúgy mint tavaly, 
az idén is haszon nélkül besegített a kíváló minôségú télálló 
burgonya és hagyma beszerzésében.

Az óvodahelyek bôvítésével 2009-ben remélhetôleg 
minden óvodás korú gyermeket fel tudunk venni intézmé-
nyünkbe.

Szigorú takarékosság mellett, de a település intézményei 
feladatukat folyamatosan ellátták, az eddig elért ellátási szín-
vonalat megôriztük, újabb adóterhekkel az itt élôket nem 
terheltük, és 2009-ben sem kívánjuk terhelni. Ez azonban 
lemondással is jár, tehát a spórolást magunkkal kezdtük, így 
például a Polgármesteri Hivatal létszáma 20 %-kal lett csök-
kentve, miközben a feladatok nem csökkentek. A csökken-
tett létszámú hivatali apparátusnak kell ellátnia a teljes fel-
adatot, amely komoly megterhelést jelent majd számukra. 

Intézményeinknél is sor kerül ugyan szerényebb mérték-
ben létszámcsökkentésre, valamint a pótlékok teljes meg-
vonására. Éppen ezért ezúttal szeretnék az intézmények 
vezetôinek az ott dolgozó közalkalmazottaknak külön kö-
szönetet mondani azért a hozzáállásért, amit ezen kény-
szerintézkedések kapcsán tanúsítottak.

Természetesen a kialakult gazdasági helyzet Ürömöt sem 
kíméli, de a 2009-es gazdasági évre elkészített tervkoncep-
ció alapján úgy ítélem meg, hogy ha kisebb megszorítások-
kal is, még fokozottabb takarékossággal, de a település és 
intézményhálózata mûködôképes marad, feladatainkat el 
tudjuk látni. Fejlesztési célkitûzéseink megvalósítását foly-
tatni tudjuk.

Továbbra is kiemelten kezeljük a település tisztasági fel-
adatokat, zöldterületeink ápolását, hiszen aki mindennap a 
településen él vagy közlekedik, vagy hétvégén turista céllal 
keresi fel ezt a települést, nem közömbös hogy milyen ké-
pet alakít ki rólunk. 

E gondolatok jegyében megköszönöm Üröm Község 
Önkormányzat Képviselô-testülete és a magam nevében is 
mindenkinek, aki segítette munkánkat.

BÉKÉS BOLDOG ÜNNEPEKET KÍVÁNOK 

Lakótársaimnak és minden kedves Olvasónak!

Üröm, 2008. december hó

Laboda Gábor 
polgármester

önkormányzat
Ürömi tükör

december6

Házhozszállítás



iskola
Ürömi tükör

december 7

Márton-napi 
rendezvények 
az ürömi József Nádor 
Általános Iskolában

A Márton-napi rendezvényeknek már 
évek óta nagy hagyománya van az ürö-
mi iskolában. Az egykor németek által 
lakott településen nagy gondot fordít az 
iskola arra, hogy a német nyelv elsajátí-
tása mellett a tanulók megismerked-
hessenek az ôslakók hagyományaival és 
szokásaival is.

A Márton-napi német nyelvi „Ki mit tud?” nagy 
népszerûségnek örvend. Szinte alig akadt gyerek, aki 
ne szeretett volna részt venni benne, így osztályonként 
selejtezôt is kellett rendezni. A felkészülésbe a gyerekek 
még a szüleiket is bevonták. Csodálatos jelmezeket készí-
tettek velük, hogy ezzel is emeljék a produkciójuk szín-
vonalát. A versenyre november 12-én délután került sor, 
külön az alsó és külön a felsô tagozatosok számára. Az 
ünnepélyes köszöntés után egy Márton-napi dal közös el-
éneklésével hangolódhattak rá a részvevôk a vetélkedôre. 
A gyerekek változatos és magas színvonalú produkciók-
kal kápráztatták el nemcsak a zsûrit, hanem egymást is. 
Hallhatunk vicces és komoly hangvételû verseket, mon-
dókákat, gyermek-, nép- és mûdalokat egyéni, páros illet-
ve csoportos elôadásokban. Az 5.a osztályba járó lányok 
hihetetlen nagy kreativitásukról és tehetségükrôl adtak a 
versenyen tanúbizonyságot: saját maguk által írt dallal lép-
tek fel és arattak hatalmas sikert.

Az idén elsô alkalommal megrendezett lampionos felvo-
nulást lázas készülôdés elôzte meg. A gyerekek Márton-
napi dalokat tanultak és lámpásokat készítettek. A legki-
sebbek alig gyôzték kivárni mikor érkezik már el a várva 
várt nagy nap. Sokan közülük meghívták barátaikat, roko-
naikat, hogy ôk is részesei lehessenek e szép eseménynek. 
A felvonulásra érkezô iskolás gyerekeket és a vendégeket 
az ünnepi hangulathoz illô zene fogadta az udvaron. A lam-
pionok meggyújtása után elindult a sok vidám gyerek, hogy 
a szebbnél szebb lámpásaik fényével és kedves Márton-
napi dalok éneklésével melegséget és jókedvet vigyenek a 
hideg, üres, sötét utcákba. A szépen kivilágított templom 



elôtt elhaladva, végigsétáltak a gyerekek az új parkon, majd 
visszasétáltak az iskola udvarára. Ott már finomságoktól 
roskadozó asztalok várták ôket. A szülôk pogácsákat, íny-
csiklandozó süteményeket hoztak erre az alkalomra. Az 
iskola konyháján pedig forró tea és meleg sült tök készült 
az átfagyott felvonulóknak.

A Márton-napi rendezvénysorból idén sem hiányozha-
tott a Tours-i Szent Márton legendáját megelevenítô sze-
repjáték, amit ezúttal a 4.b osztályos tanulók adtak elô. 
Az elôadásra, melyre november 14-én, pénteken 9 órakor 

került sor az alsó tagozatosok és a falu óvodás csoportjai 
kaptak meghívást. Öröm volt látni, hogy a darab nemcsak 
a nagyokat, hanem a kicsiket is magával ragadta. Persze 
mindez nem ok nélkül történt: remek volt a kis színészek 
játéka, kellemesek voltak a zenei aláfestô betétek és nem 
utolsó sorban szépek voltak a díszletek és jelmezek. A jó 
hangulatú együttléthez minden bizonnyal az is hozzájárult, 
hogy a mûsor nyitó és záróakkordjaként Márton-napi da-
lokat énekeltek az iskolások az óvodásokkal együtt.

A színielôadást követôen egy játékos vetélkedôre ke-
rült sor. Az iskolás gyerekek 12 csapatba tömörültek, me-
lyekben minden évfolyam képviseltette magát. A csapatok 

menetlevelet kaptak és 12 állomást kellett felkeresniük. 
A feladatok igen változatosak voltak, de tartalmukban va-
lamennyien kötôdtek a Márton-naphoz. Volt székfoglaló, 
memóriajáték, szövegértés, rajzkészítés, puzzle kirakás, 
dramatizálás, szógyûjtés, totó, fejtörô- és libakeresô já-
ték is.

Jó érzés volt megtapasztalni, hogy a vegyes korosztá-
lyú csoportok milyen jól tudtak egy közös cél érdekében 
együttdolgozni. A csapatok egytôl egyig magas pontszá-
mokat gyûjtöttek, így az elsô helyeken holtverseny ala-
kult ki.

iskola
Ürömi tükör
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A 2008-as Márton-napi rendezvények a versenyek 
gyôzteseinek kihirdetésével és a jutalmak kiosztásával 
zárult. Elsôként a német nyelvi „Ki mit Tud” vetélkedô 
nyerteseit szólították ki a pódiumra. A már megszokott 
elismerést igazoló oklevél mellé még egy kis ajándékot is 
kaptak a díjazottak, majd a legjobb produkciókat nyújtók 
közül néhányan az egész iskola elôtt is megmutathatták, 
mit tudnak.

A játékos vetélkedô gyôzteseit az a jutalom érte, hogy 
az elsô három helyezést megszerzett csapat menetlevelét 
és tagjaik névsorát az iskola aulájában elhelyezett faliújság-
ra kifüggesztették. Ezen kívül minden részt vevô egy-egy 
liba alakú kalácsot kapott jutalmul szorgos munkájáért. E 
kedves formájú kalácsokat a szentendrei Surányi cukrász-
da ajánlotta fel a gyerekeknek.

A  „Ki mit tud” vetélkedô elsô helyezettei
vers kategóriában 
2. osztályban: Korondán Boglárka, 
  Szeidl Sára, Várai-Jeges Vajk
3. osztályban: Lederer Lia, Tóth Kata
4. osztályban: Horváth Marcell
5. osztályban: Mandeville Réka
6. osztályban: Horváth Anett
7. osztályban: Kószó Hanna
8. osztályban: Fritsch Boglárka

dal kategóriában
2. osztályban: Demeter Nóra, Erdôs Anna, 
  Illés Eszter, Ötvös Bernadett, 
  Veress Luca
3. osztályban: Diriczi Anita, Marcis Kinga 
5. osztályban: Botos Renáta, Hrisztov Sára, 
  Illés Kata, Kocsis Adrienn, 
  Korsós Viktória, Leninszky Lilla, 
  Marczis Kitti, Papczun Réka

Lné Schaeffer Mária

Röplabda 
az iskolánkban...
  Azt hiszem elérkezett az idô, hogy 
írjunk egy kicsit részletesebben az is-
kolánk keretében sportoló röplabdása-
inkról.

  2007 ôszén vetôdött fel edzôjükben  Szikora Ildikó-
ban, hogy hátha itt Ürömön is vannak olyan 10-12 éves 
kislányok, akiket érdekelne és olyan örömet szerezne ez 
a labdajáték, mint annak idején neki is. Ildi a Vasas SC-ben 
kezdett  6. osztályos korában röplabdázni és akkor még 
ô sem gondolta volna, hogy valamikor kétszeres magyar 
bajnok, válogatott röplabdás lesz belôle.

20-22 kislánnyal kezdte meg az ismerkedést evvel a 
szelídebb labdajátékkal. Az elsô félévben nagyon sok játé-
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kos feladatokat végeztek, rengeteget kidobóztak, zsinór-
labdáztak és csak lassanként csipegettek bele a röplabda 
alapérintéseinek megtanulásába. 

Nagyon jó kis közösség kovácsolódott össze, a lányok 
örömmel és hatalmas lelkesedéssel járnak az edzésekre.

Aki nézôje volt az ürömi nyári fesztiválnak a színpadon 
is láthatta ôket. A nyári olimpia indulójára begyakorolt lab-
dás gyakorlattal mutatkoztak be a közönségnek.

El sem tudták képzelni, hogy a hosszú nyári szünet röp-
labda nélkül teljen el. Iskolánkban júniusban egyhetes tá-

bort tartottak. Két edzésük volt naponta, jókat játszot-
tak, ugráltak, társasoztak, rajzoltak, ha kellett pihentek és 
nem utolsó sorban finomakat ettek a közeli vendéglôben. 
A következô táborozást augusztusban kezdték meg újra. A 
röplabda nyári kiadása a strandröplabda szintén hódított. 
Meleg nyári napok voltak, forró homokban, nagy melegben, 
de ezt a játékot is nagy-nagy lelkesedéssel sajátították el.

Idén ôsszel egy másik korcsoport is elkezdte az edzése-
ket. ôk kisebbek, második illetve harmadik osztályos kis-
lányok, akik szintén örömmel látogatják az edzéseket.

A végére maradt az, hogy egy kicsit büszkélkedjek a 
lányokkal. Októberben és november közepén már részt 
vettek két röplabdatornán is, ahol sikeresen helytálltak. 
A novemberi torna Ildi második otthonában a Vasasban 
került megrendezésre, ahol száz gyerek mérte össze tudá-
sát. Izgalommal, lelkesedéssel teli nap volt ez a számukra. 
Hatalmas szurkolótáboruk is volt a szülôk személyében, 
akik ugyanúgy élvezték és izgulták végig a meccseket, mint 
gyermekeik. Mindenki éremmel és sok-sok élménnyel tért 
haza.

 Reméljük a jövôben is beszámolhatunk az eredményeikrôl. 
Addig is sok sikert kívánunk nekik.

Tóthné Török Mária
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Sport
December 13-án - szombaton - Mikulás-kupáért folyt a 

mérkôzés az ürömi iskola tornatermében

Jövô évi sport programok:

2009. január  24-én
Kölyök kupa általános iskolásoknak

Február 21-én
Farsangi kupa általános iskolásoknak

Márciustól ürömi foci csapat bajnoki mérkôzése a sport-
pályán minden második hétvégén!

Március 21-én
Felnôtt kispályás kupa

Március 28-án 
Gyermek foci kupa általános iskolásoknak

Rendezô: ÜSC
Információ: 

Lehel Dénes 06/20/991-3738

Eredményes volt a 
veszélyeshulladék 
gyûjtés

November 15-én második alkalommal került megren-
dezésre Ürömön a veszélyeshulladék gyûjtési akció. A 
Képviselô-testület - mint ahogyan azt az Önkormányzat 
Hulladékgazdálkodási Tervében rögzítette is - nagy hang-
súlyt fektet a településen keletkezô hulladékok megfelelô 
módon történô kezelésére. Ebbe a körbe sorolható a 
lakosság részére éves szinten megszervezett ingyenes 

veszélyeshulladék begyûjtés és elszállítás is.
Az idei évben is két helyszínen lehetett leadni az olaj-

származékokat, elemeket, akkumulátorokat, vegyszere-
ket, gyógyszereket, festékeket, stb. A Saubermacher Kft. 
szakemberei a begyûjtés végén több mint 2500 kg hulladé-
kot szállítottak el kezelésre, ártalmatlanításra.

Nyugodtan kijelenthetjük a számok ismeretében, hogy a 
településen a veszélyeshulladék gyûjtési akció idén is sike-
resen zárult. A két év tapasztalatai alapján elmondhatjuk, 
hogy a lakosság igényli ezt a típusú hulladékmentesítést 
is.

Vidákovits Tibor
Környezetvédelmi és Településfejlesztési

Bizottság Elnök
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Megújult 
pilisi útszakaszok

Európai uniós társfinanszírozással, 230 millió 
forint értékben 3,5 kilométernyi útszakasz újult 
meg Pest megyében. Az M0-ás északi szakaszának 
átadását követôen a Szentendre-Üröm összekötô 
út és a pilisszántói bekötô út felújítása idôszerûvé 
vált. A felújítási munkálatok 2008. július 31-én 
kezdôdtek a Magyar Aszfalt Kft. kivitelezésében.

Az igazgatási, egészségügyi, oktatási intézmények és a munka-
helyek többsége a kistérségi központokban, a városokban és a 
megyeszékhelyen található. A közutak rossz állapota nemcsak 
a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést nehezíti, hanem hát-
ráltatja a gazdaság növekedését is, és rontja a térségben élôk 
jövedelemszerzô esélyeit. Ezt a problémát hivatott enyhíteni a 
Regionális Operatív Program 2007-2008-as akcióterve. Magyar-
ország hét statisztikai régiójában összesen 204 alsóbb rendû 
útszakasz felújítására van lehetôség ebben a két évben. A felújí-
tás 79 projekt keretében összesen 1200 kilométert érint, 44,5 
milliárd forint értékben.

A most lezárult Pest megyei projektben 230 millió forint 
értékben összesen 3,5 kilométernyi útszakasz újult meg: a 
Szentendre-Üröm összekötô út és a pilisszántói bekötô út (1108 
és 11108 jelû utak) két szakaszának felújítása már idôszerû volt. 
A július 31-én megkezdett munkákat a kivitelezô Magyar Aszfalt 
Kft. határidôre fejezte be. A mûszaki átadással november 5-én 
kezdôdött meg a projektzárás folyamata.

Bár a felújításra váró útszakaszok nem mondhatók hosszú-
nak, jelentôségük a környezô települések, sôt a fôváros életé-
ben meghatározó. „Ezeken az utakon igen jelentôs a forgalom. 
A Szentendre-Üröm úton az M0-ás északi szakaszának átadá-
sát követôen nem kevesebb mint nyolcezer jármû közlekedik 
naponta” - hívta fel a figyelmet László Sándor, a felújításokat 
koordináló Magyar Közút Kht. vezérigazgatója. A folyamatosan 
növekvô terhelés miatt az utak állapota leromlott, a forgalmi 
igényeknek néhány helyen már nem feleltek meg.

A Szentendre-Üröm út felújított szakaszának elsô felére a 
szûk szabályozási szélesség, a kanyargós vonalvezetés, a teljes 
szakaszra pedig a felfelé kapaszkodó magassági vonalvezetés 
volt a jellemzô. Az út egyik 600 méteres szakaszán az út álla-
pota miatt a teljes pályaszerkezet cseréjére került sor. Ezen a 
szakaszon a szegélysorokat is átépítették, s a bal oldalon 40 cen-
timéter széles elôre gyártott betonelemekbôl készült folyókát 
alakítottak ki, ami a nehézgépjármû-forgalom igénybevételeinek 
is ellenáll. A pálya elhelyezésénél figyelembe vették a Budakalá-
szi Önkormányzat által tervezett járdarekonstrukciót is. 

A pilisszántói bekötô út egyes részein az alapréteg teherbírási 
elégtelenségre utaló hibák, jellemzôen hálós repedések mutat-
koztak, a burkolat széle erôsen letöredezett. Ezeken a helyeken 
a kivitelezô a teljes pályaszerkezetet kicserélte. A felújított út-
szakasz mentén nyolc folyópályás buszperon burkolatát cserél-
ték betonkôre.

Az útszakaszok felújítása az agglomerációban élôk, Szentend-
re, Üröm, Pomáz, Pilisszántó, Pilisszentiván, Pilisvörösvár és 
Pilisszentkereszt lakosainak életét, mindennapjait könnyíti meg; 
a jövôben közvetlenül és közvetve mintegy 80 ezer ember min-
dennapjait segítik a most elkészült európai színvonalú utak.

A települések lakói már régóta várták a munkálatok elkezdését. 
Lendvai József János, Pilisszentkereszt polgármestere a felújítá-
sok kapcsán elmondta: az ország középsô részének közlekedé-
si infrastruktúrájára már nagyon ráfért a felújítás. Nehezítette a 
helyzetet, hogy az utóbbi években jelentôsen nôtt a forgalom a 
térségben, ami a közutak állapotára is kedvezôtlen hatással volt. 

További információ:
Magyar Közút Kht. Kommunikációs Igazgatóság

Tel.: 06-1-336-8612, E-mail: rop@kozut.hu
Weboldal: www.kozut.hu

ÓVODAI  BEIRATÁS
ÉRTESÍTJÜK ÖNÖKET, HOGY RENDKÍVÜ-

LI ÓVODAI BEIRATKOZÁST TARTUNK 
AZ ÓVODA BôVÍTÉSÉVEL MEGNÖVEKVô 

FÉRôHELYEKRE!

2009. JANUÁR 21 –tôl - JANUÁR 22-ig
8h óra és 17h óra között lehet beiratni a gyermekeket!

PÓTBEIRATKOZÁST: 
2009. FEBRUÁR 9-én tartjuk (8h és 17h) tartjuk!

Az újonnan felvételt nyert gyermekek 2009. március 15-
vel kezdhetik meg az óvodát!

A beiratkozáshoz szükséges iratok:
A gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártya,
A szülôk személyi igazolványa, lakcímkártya, munkáltatói 

igazolás,
A gyermek oltási bizonyítványa,

A beiratkozás feltétele: 
ÜRÖMI ÁLLANDÓ BEJELENTETT LAKHELY!

Üröm, 2008. 12. 15.
Nádudvari Rudolfné

Óvodavezetô
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Hová lesznek az 
uniós milliárdok?
Célkeresztben 
Közép-Magyarország

Bosszankodott már a közmondásosan rossz minôségû 
magyar utak miatt vezetés közben? 60-as, sôt 30-as táb-
la az út szélén, jókora kátyúk az út közepén. „Persze 
egyszerûbb a 60-as táblát kitenni, mint az utat felújítani!” 
- állapíthatjuk meg bosszúsan, hozzátéve: „Hol vagyunk mi 
Európától?!”. Aztán a döcögôs, kátyús útszakaszt egyszer 
csak sima aszfalt váltja fel. Nocsak!  Az autó simán gurul. 
Mintha a táj is megváltozott volna körülöttünk: az útszéli 
fák is rendezettebbnek tûnnek. Egy járdasziget figyelmez-
tet arra, hogy lakott terület következik, ildomos sebessé-
get csökkenteni. Inkább a környezet rendezettsége, mint a 
KRESZ-táblák szigora szorít bennünket a szabálykövetés-
re. Kerekebb lett a világ. Na, igen! Ez Európa!

Az uniós támogatásból végzett térségi útfelújítások hasz-
nát a baleseti statisztikák javulásában, gazdasági fellendü-
lésben, települések jobb elérhetôségében, az életminôség 
javulásában is mérhetjük. Az utak, hidak, iskolák, óvodák 
ráadásul mindenkinek épülnek. Nem pártokról, politiká-
ról, hanem rólunk, mindannyiunkról szólnak. A Megyeri 
híd, egy körforgalmasított útkeresztezôdés, egy új óvoda 
vagy iskola átadása mind egy egy újabb lépés egy élhetôbb 
Magyarország felé. 

Utak

A rendszerváltás óta hivatalban lévô kormányok mind-
egyike fontosnak tartotta a biztonságos és gyors közle-
kedés feltételeinek megteremtését, ezért fejlesztési prog-
ramjaikban rendre szerepelt az autópályák hosszának 
növelése. A drága autópályaépítések ugyanakkor rendre 
elszívták a forrásokat az országos közúthálózat felújításá-
tól, melynek állapota évtizedek óta romlik, a kátyúk, úthi-
bák miatt életveszélyes útszakaszok hossza pedig roham-
léptekben nô. Ezen a tragikus helyzeten is változtathatnak 
az uniós támogatások. 

Az utóbbi évek legjelentôsebb infrastrukturális beruhá-
zása a közép-magyarországi régióban kétségtelenül az M0-
as elkerülô út újabb 26,5 kilométeres szakaszának közel-
múltbeli átadása volt. Ezzel jelentôsen javult a körgyûrû 

mentén elhelyezkedô települések megközelíthetôsége és 
az autózás biztonsága. A fejlesztési terv azonban különö-
sen fontosnak tartja a több számjegyû, alsórendû utak és 
azok csomópontjainak felújítását, átépítését, a kistelepülé-
sek megközelíthetôségének, az ott élôk életminôségének 
javítása érdekében. A közép-magyarországi régióban hat 
ilyen útszakasz felújítása kezdôdhet meg hamarosan az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv keretében, európai uniós 
támogatással. A nagy forgalmú és ma még balesetveszélyes 
monori csomópont körforgalmasítása mellett hamarosan 
megkezdôdhet Budakalász és Pilisvörösvár térségében a 
1108-as és a 11108-as jelû utak egy-egy szakaszának a fel-
újítása, 174,9 millió forintos, nagyobbrészt európai uniós 
támogatással. Felújítjuk a 3105-ös, a 3107-es, a 3111-es 
és a 3112-es utak egy-egy szakaszát is Monor, Sülysáp, 
Péteri, Zsámbok és Tóalmás térségében, összesen 14,6 
kilométer hosszan, 729,9 millió forintos, EU-támogatással. 
Alsónémedi, Dunavarsány és Majosháza térségében - szin-
tén uniós forrásból, mintegy 590 millió forintos beruházás 
eredményeként - hamarosan megújul a 4602-es, az 51108-
as és az 52101-es utak egy-egy szakasza, Nagykôrösnél 
pedig a 4601-es számú út egy szakasza kap új burkolatot. 
A Tápiószele-Újszilvás-Abony összekötô út építése és fel-
újítása is az idén kezdôdik, és 2009 végére fejezôdik be, 
amelynek köszönhetôen a 17 km-es - több mint 1,2 mil-
liárd forintos uniós támogatásból létesülô - útszakasz új, 
európai színvonalú kapcsolatot létesít az érintett telepü-
lések között.

További jelentôs forrást igényló beruházások való-
sulnak meg 2011-ig a környezetvédelem és a lakosság 
vízkártól történô megóvása érdekében: a Benta patak 
mederrehabilitációjával nô az érintett lakóterületek biz-
tonsága, a szúnyogi szivattyútelep rekonstrukciójával pe-
dig a belvízkárok elôzhetôk meg.

A jó infrastruktúra a régió gazdasági fejlôdésének alap-
feltétele.

Iskolák

Miközben a gazdasági rendszer átalakításában messze 
elôreszaladtunk, az oktatásunk elmaradt a piaci igények 
kielégítésében. Nincs vita ma a parlamenti pártok között 
abban, hogy az oktatás, ezen belül is a közoktatás helyze-
tének javítása az egyik legfontosabb közügy. 

Az óvoda és iskolafelújításokra fordítható uniós támoga-
tásokra érthetô módon óriási az igény, ami a kormányt - a 
regionális fejlesztési tanácsok kérésére - arról gyôzte meg, 
hogy a 2007-13-as idôszakra tartogatott keretbôl is meg-
növelje a támogatásra szánt keretet. Az elmúlt fél évtized 
legnagyobb iskola- és óvodafelújítási programja, a Nemze-
ti Iskolafelújítási Program keretében csak a közép-magyar-
országi régióban 14 pályázat kapott zöld utat az év eleje 
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óta, összesen 2,4 milliárd forint értékben. Pest megyében 
összességében 42 intézmény fejlesztésére jut - 9 milliárd 
forint - uniós forrás. A támogatások odaítélésénél nem-
csak a konkrét felújítási vagy korszerûsítési tervet tekin-
tették át a bírálók, de figyelemmel voltak esélyegyenlôségi, 
költséghatékonysági és fenntarthatósági szempontokra is. 
Ezért csak az az intézmény kaphatott most uniós pénzt 
felújításra, amely részben saját forrásait is a megújulásra, 
képzési színvonalának javítására használja fel.

A legutóbb eldöntött pályázatok alapján a 2009/2010-es, 
illetve a 2010/2011-es tanévekben már megújult óvodákba 
és iskolákba járnak az érintett településeken a gyerme-
kek.

Turizmus

A közép-magyarországi régióban különösen két nagybe-
ruházás vonta magára a figyelmet. A Szob-Nagybörzsöny 
kisvasút körülbelül 2 milliárd forintos turisztikai helyre-
állításával az öko- és aktív turizmus kaphat új lendületet. 
A Gödöllôi Királyi Kastély az Új Magyarország Fejlesztési 
Terv 1,45 milliárd forintos támogatásának köszönhetôen 
egy komplex, környezetbarát üzemeltetést is megvalósító 
újjáépítésen esik át. Ezeken túl, a regionális fejlesztési ta-
nács további 13 pályázat támogatásáról döntött, melyek 
többsége az önkéntes munkavégzés keretében megvaló-
suló, településképet javító tevékenység. Ceglédbercelen 
például így parkosítják az egykori agyagbánya gödrét, vagy 
rendezik meg a „KözépPont” Ország Közepe ôszi Kultu-
rális Fesztivált a dabasi kistérség 10 településén. A tanács 
a hátrányos helyzetû térségekben tevékenykedô vállalko-
zások infrastrukturális és ingatlan beruházásaira, kis és kö-
zépvállalkozások termékeinek és szolgáltatásainak piacra 
jutását elôsegítô projektek megvalósítására, közmunka-
programokra, tanácsadást nyújtó ifjúsági irodák kialakítá-
sára is ad pénzt a pályázóknak, összesen 276 millió forint 
értékben. 

Van még tennivalónk bôven, idônként mégis érde-
mes számba vennünk az eddig elért eredményeket és az 
elôttünk álló fejlesztéseket, hogy lássuk, merre tartunk. 
Mit tettünk, és tehetünk még egy élhetôbb Magyarország 
érdekében. 

Közép-Magyarországi 
Regionális Fejlesztési Tanács

További információ: www.kozpontiregio.hu

CALLANETICS
 TORNA 

HÖLGYEKNEK 

KÉPZETT OKTATÓVAL 
ÜRÖMÖN!

Ürömi Közösségi Ház, Üröm, Iskola u. 4.
2009. JANUÁR 09. PÉNTEK 9-10 ÓRÁIG

Mi a Callanetics?
Az egyik leghatékonyabb alakformáló és testtartást 

javító torna. Megelôzi és mérsékli a derék-, hát-, és 
térdfájdalmakat, a csontritkulást és meszesedést! A 
Callanetics torna során elsôsorban a mélyen fekvô 
izmok dolgoznak, ezáltal megelôzhetôek a derék és 
hátfájások, illetve csökkenthetôek a már kialakult 
fájdalmak. Ez a speciális torna enyhíti, illetve meg-

szüntetheti a térdfájdalmakat. Rendszeres gyakorlá-
sával megelôzhetô a csontritkulás és a meszesedés! 

Kitûnô a relaxáló, feszültségoldó hatása. Egyben 
olyan testformáló módszer, amellyel rövid idô alatt 

javíthatunk alakunkon, testtartásunkon, jelentôs 
hatással van közérzetünkre, kondíciónkra.

Kinek ajánlott? 
A hölgyek valamennyi korosztályának ajánlott, 

mert izületkímélô, nincs erôkifejtést igénylô szökde-
lés, ugrálás, ezért mindenki életkorra, testsúlyra való 

tekintet nélkül biztonsággal végezheti.

Részvételi díj: 1200 Ft/óra 

Érdeklôdés és jelentkezés az alábbi 
elérhetôségeken:

Tóth Mary tanfolyamvezetônél
Mobilon: 06-30-9216559

Email:  HYPERLINK „mailto:mary@golfcourses.
hu” mary@golfcourses.hu
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Szokásos év végi 
összegzés

Mögöttünk egy évvel és elôttünk egy gazdasági világ-
válság fenyegetettségével nehéz optimistán tekinteni a 
jövôbe. Persze minden csak szemlélet kérdése. Gondolja-
nak bele, hogy az 1930-as években, a nagy gazdasági világ-
válság idején indultak világhódító útjukra a latin amerikai 
zenék és táncok (szamba, rumba), hódított a swing. (Glen 
Miller, Benny Goodmann) 

Nálunk „Meseautón” utazott az egész ország és hitték, 
hogy a mesék kocsiján a boldogság megtervezhetô, az élet 
csupa napsugár. Aztán Hyppolit és Kabos Gyula és késôbb 
a 30-as évek vége felé, kevésbé vidám hangulatban, Karády 
búgta az agyunkba, hogy a sorsunk elôl úgysem menekül-
hetünk.

Ma már másak a mûvészek, de azért ma sem hagyják, 
hogy világválságos hangulatban legyünk, hiszen megnéz-
hetjük, ki mit fôz és azt hogyan fogyasztják el különbözô 
(nem minôsítem) vendégeik, vagy hogyan csinálnak ma-
gukból bohócot közéleti emberek.

Vagyis erôlködünk, erôlködünk, hogy a mindennapokat, 
a médiákból folyó fenyegetéseket, katasztrófákat, brutali-
tásokat ellensúlyozzuk.

Ki így, ki úgy. Nekünk a közmûvelôdésben dolgozóknak 
az a feladatunk, hogy lehetôséget adjunk az ellensúlyozás-
ra, a kikapcsolódásra. Ezt lehetôségeink szerint megtesz-
szük. Jó, ha ebben segítôkre találunk, akikkel együtt tudunk 
mûködni és közösen hozunk létre valamit, amitôl pár órá-
ra megint elhihetjük, hogy a boldogság megtervezhetô, az 
élet csupa napsugár.

Köszönöm az óvoda és az iskola pedagógusainak és mun-
katársainak, hogy együtt élvezhettük a gyerekelôadásokon, 
a mesevetélkedôn az önfeledt, rácsodálkozó vagy  elgondol-
kodó gyerekek látványát, az Ürömi Hagyományôrzô Egye-
sületnek a régi idôk felelevenítését, a tanfolyamvezetôknek 
fáradozásaikat, ahogy tudásukat próbálják lelkesen átadni. 
Megérdemlik, hogy név szerint mondjak köszönetet

A Néptáncmûhely tanárainak: Szilvási Károlynak, 
Szilvásiné Tarnai Ildikónak, Mozola Viktóriának, Végsô 
Miklósnak, Szilvási Beának, Gyémánt Ádámnak, Truppel 
Mariannak.

A hastánc “törzsanyjának” Király Vilmosnénak, 
Emmikének.

A Hip hop bájos tanárnôjének Rácz Remígiának.
A karate (aerokai-do) szigorú, de annál kedvesebb okta-

tóinak Flamm Csillának és Nándori Évának
A shaolin kung-fu kemény fizikumú, de báránylelkû okta-

tóinak Latyák Attilának és Boztheimer Györgynek.
Végül, de nem utolsó sorban a “szélhámos”, de roppant 

megbízható breakcsapat vezetôjének, Molnár Péternek.  
Az önkormányzat munkatársainak, akikhez minden 

csipcsup vagy nagyobb horderejû dologban is fordulha-
tunk segítségért.

Köszönöm mindenkinek, aki bármilyen módon segítette 
munkánkat és hozzájárult a Közösségi Ház szépítéséhez, 
kényelmesebbé tételéhez.. Ismét sikerült új eszközöket 
beszereznünk! Pályázati pénzbôl minidiscet, sörpadokat, 
asztalokat vettünk. (Készüljünk a nyári kerti partikra!) Az 
elôtérben új fotelek szolgálják a vendégek kényelmét. Kö-
szönet érte Bajcsi Józsefnek és Trunk Julinak. Köszönöm 
a “gepárd kommandónak” a munkaidejükön kívüli baráti 
segítséget és legfôképp köszönöm mindenkinek, akik meg-
tiszteltek minket bizalmukkal és ellátogattak programja-
inkra.

Babits Mihály soraival kívánok mindenkinek bol-
dog, békés ünnepeket, reményteli és örömökben 
gazdag új esztendôt!   

Karácsonyi ének
Mért fekszel jászolban, ég királya? 
Visszasírsz az éhes barikára. 
Zenghetnél, lenghetnél angyalok közt: 
mégis itt rídogálsz, állatok közt. 
Bölcs bocik szájának langy fuvalma 
jobb tán mint csillag-ûr szele volna? 
Jobb talán a puha széna-alom, 
mint a magas égi birodalom? 
Istálló párája, jobb az neked, 
mint gazdag nárdusok és kenetek? 
Lábadhoz tömjén hullt és arany hullt: 
kezed csak bús anyád melléért nyúlt… 
Becsesnek láttad te e földi test 
koldusruháját, hogy fölvetted ezt? 
s nem vélted rossznak a zord életet? 
Te, kirôl zengjük, hogy megszületett! 
Szeress hát minket is, koldusokat! 
Lelkünkben gyújts pici gyertyát sokat. 
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk 
törékeny játékunkat, a reményt. 

Rábóczki Zsuzsa
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A Közösségi Ház 
téli programjai

Január 24-én, vasárnap 15 órától - 

„A koffer”
Mi minden fér el egy kofferben? 

Egyszerû használati tárgyak, de lehetséges, hogy kuplék, 
kabaréjelenetek a 30-as évekbôl.
Nyissuk ki együtt azt a koffert !

Belépô: 800 Ft

Február 16-án, hétfôn 11 órakor- 

A kis hableány 
( bérletes meseszínház)

Andersen gyönyörû történetét biztosan sokan ismerik 
már filmekbôl, de a víz alatti világot, valamint Ariel és 
a herceg történetét talán most láthatják elôször zenés 
színpadon. Víz alatti zenés utazásunkat olyan ismert 

szereplôk is elkísérik, mint Sebastian és Ficánka. A Fogi 
Színháza elôadása

Hableány - Fogarassy Bernadett / Presits Bernadett / 
Pilván Glória 
Erik herceg - Presits Tamás / Pinczés Attila
Sebastian - Lénárt László / Bodrogi Attila
Ursula - Borbáth Ottilia / Balázs Andrea
Ficánka - Fogarassy András / Kecskeméti Róbert
Vizikirály - Zsolnay András / Benedek Gyula

 

Átdolgozta
Fogarassy Bernadett 

Zene
Harmath Imre
Versszövegek
Lénárt László

Jelmez
Várady Zsóka

 
Rendezô

Nádházy Péter

Február 15-én és március 22-én, vasárnap 16 
órától - 

Ürömi filmdélutánok
Új sorozatot indítunk a filmdélutánokkal. A filmet Önök 

választják ki. 
Amelyik filmre a legtöbb szavazat érkezik , azt vetítjük .
Kérjük szavazzanak az alábbi filmek közül melyiket néz-

nék meg szívesen: 
Para, Buhera mátrix, Apám beájulna

Moszkva tér, Macskafogó ( I., II.), Valami Amerika
Üvegtigris ( I.,II ), Fekete kefe

Konyec - Az utolsó csekk a pohárban

Szavazataikat várjuk a muvhaz@urom.hu e-mail címre.
Az elôadásokra a belépô: 600 Ft

Február 21-én, szombaton 16 órától -

„ Sej, haj fonóban …”
Az Ürömi hagyományôrzô Egyesülettel és a 

Néptáncmûhellyel 
19 órától - Farsangi bál

A báli hangulatról Kaiser Zoli gondoskodik
A bálra a belépô: 1500 Ft

A belépô tartalmaz egy welcome drinket

Március 7 -én,  szombaton 19 órakor - 

Koncz Gábor estjével 
köszöntjük a Hölgyeket

Belépô: 1000 Ft

Mácius 29-én, szombaton 17 órától - 

Tavaszköszöntô
Az Ürömi Hagyományôrzô Egyesület másodízben 

megrendezendô télbúcsúztató programja

2096 Üröm, Iskola u.10. Tel: 06-20/211-0851, e-mail: 
muvhaz@urom.hu, 

honlap: www. urommuvhaz.t-online.hu
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Újévi köszöntô!
Tisztelt Állampolgárok, Pest Megye Lakosai!

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Pest megye 
törvénytisztelô lakosainak mindazért a segítségért és 
támogatásért, amit 2008-ban nyújtottak a Pest Megyei 
Rendôr-fôkapitányság állományának településeink bizton-
ságosabbá tétele érdekében. Hiszem, hogy a 2009. év szin-
tén a kölcsönös segítségnyújtás jegyében fog eltelni.

A Pest Megyei Rendôr-fôkapitányság egy kihívásokkal 
teli, mozgalmas évet tudhat maga mögött. A Rendôrség 
- Határôrség integrációját követôen 2008. január 1-jétôl 
a Rendôrség és a Határôrség egy szervezetként, egységes 
arculattal és egységes fellépéssel, a XXI. század megújuló 
rendôrségeként tett eleget feladatainak.

A Rendôrség alapvetô feladata az állampolgárok bizton-
ságának szavatolása, a közbiztonság, a közrend és az állam-

határ rendjének védelme. Ez irányú nemzeti kötelezettsé-
günk immár nemzetközivé vált.

Közvetlenül, valamint az állampolgárokkal karöltve részt 
veszünk és közremûködünk abban, hogy polgáraink a ve-
lük született, az élethez és az emberi méltósághoz kötôdô 
alapjogaikat biztonsággal gyakorolhassák.

Ez alkalommal is köszönöm együttmûködésüket, mind-
azokat a bejelentéseket, melyekkel munkánkat segítették. 
Köszönöm jogkövetô, törvénytisztelô magatartásukat!

E gondolatok jegyében kívánok Pest megye minden la-
kosának boldog, meghitt ünnepeket és jó egészséget az 
újesztendôre!

Tisztelettel:
Dr. Ármós Sándor

Pest megye fôkapitánya

ÉRTESÍTÔ  
TÜDÔSZÛRÉSRE

Értesítjük az ürömi lakosokat, hogy Pest megyében a 
Regionális ÁNTSZ vezetôje minden 30. életévét betöltött 
állampolgár részére a tüdôszûrést kötelezôen elrendelte.

A vizsgálat alkalmas a tüdôbetegségek idôbeni felismeré-
sére. Panasz nélkül is lehet beteg.

A vizsgálat 
helye:  Üröm, Iskola utca 4. (Mûvelôdési Ház)
ideje:  2009. február 2. - 2009. február 12.
   
február 2. hétfô 12 órától  -  18 óráig,
február 3. kedd  8 órától  -  14 óráig,
február 4. szerda 12 órától  -  18 óráig,

február 5. csütörtök 8 órától  -  14 óráig,
február 6. péntek 8 órától  -  14 óráig,
február 9. hétfô 12 órától  -  18 óráig,
február 10. kedd 8 órától  -  14 óráig,
február 11. szerda 12 órától  -  18 óráig,
február 12. csütörtök 8 órától  -  14 óráig.

Fontos tudnivaló!

Aki egy éven belül volt tüdôszûrésen kérjük, hogy annak 
igazolását (személyesen vagy családtagjai által) szívesked-
jék bemutatni!

Személyi igazolványát, valamint TAJ kártyáját hozza ma-
gával.

Üröm Község Polgármesteri
Hivatala

KÖZLEMÉNY
Tájékoztatjuk Üröm lakosságát, hogy a 2008/2009-es 

téli hóeltakarításra és síkosságmentesítésre kiírt pályá-
zatunkat a Zeke és Fia Bt. nyerte el. Amennyiben ezen 

munkák során bármilyen probléma merülne fel, úgy kérjük 
közvetlenül a pályázatot elnyert szolgáltatót keresni.

Üröm Község Önkormányzat
Képviselô-testülete
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KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG 
- BALESETMEGELÔZÉS

BESZÉLJÜNK 
AZ ITTAS VEZETÉSRôL…

Az ünnepek közeledtével megnô a kül-
önbözô összejövetelek, zenés-táncos 
rendezvények száma, melyek rendsz-
erint növelik az alkoholfogyasztásokat 
is. 

Az ittas jármûvezetés már a szeszes italtól befolyásolt 
állapotban történô jármûvezetéssel megvalósul. Az alko-
holos befolyásoltság fennállása akkor állapítható meg, ha a 
véralkohol-koncentráció foka és a klinikai tünetek alapján 
arra a következtetésre lehet jutni, hogy a jármûvezetô a 
szeszesital fogyasztása miatt nem képes a biztonságos ve-
zetésre. Az alkohol ugyanis feloldja a morális, etikai gát-
lásokat, növeli a reakcióidôt, valamint csôlátás alakul ki, 
ilyenkor szûkül a látótér, a vezetô csak az elôtte lévô utat 
látja, az oldalt jelentkezô veszélyhelyzeteket nem érzékeli. 
A másik nagyon fontos, és „káros” hatása az alkoholnak az 
agresszivitás, a növekvô aktivitás és a feloldottság, csök-
ken a veszélyérzet. A legtöbb úgynevezett „Disco” baleset 
bekövetkezte az alkohol, ezen hatásaira vezethetô vissza.

Az ilyen esetek elkerülése érdekében kérjük, tanulmá-
nyozza az alábbi táblázatot, mely összefoglalja, hogy egy 
70-80 kg súlyú felnôtt szervezetbôl mennyi idô alatt szívó-
dik fel az alkohol.

Elfogyasztott szeszesital  Várakozási idô

Egy korsó (0,5 l) sör  legalább 2 - 3 óra
Egy dl asztali bor  legalább 2 - 3 óra
Fél dl vermouth   legalább 2 óra
Fél dl likôr   legalább 2 óra
Fél dl koktél   legalább 2 óra
Fél dl konyak, vodka  legalább 2 - 3 óra
Fél dl whisky   legalább 3 óra
Fél dl rum   legalább 3 óra
Fél dl pálinka   legalább 3 óra

Gyakori kérdésként merül fel az, hogy minimális 
mennyiségû alkohol fogyasztása után vezethetünk-e 
jármûvet? A válasz: a jelenlegi hatályos szabályozás szerint 

hazánkban jármûvet csak az vezethet, akinek a szerveze-
tében egyáltalán nincs szeszes ital, vagy szesztartalmú étel 
fogyasztásából származó alkohol. A szeszfogyasztás tilalma 
valamennyi jármû vezetôjére vonatkozik.

A véralkohol - koncentráció emelkedésével növekszik a 
halálos kimenetelû balesetek bekövetkeztének kockázata. 
Hogy mennyivel?

1 korsó sör, 2,5 dl bor, vagy 0,6 dl pálinka elfogyasztása 
esetén 1,4-szeresére,

7 dl sör, 3,5 dl bor, vagy 0,9 dl pálinka 11,1-szeresére,
1,4 l sör, 7 dl bor, vagy 1,8 dl pálinka 48-szorosára,
2,1 l sör, 1,5 l bor, vagy 2,6 dl pálinka 384-szeresére 

növeli a halálos balesetek bekövetkeztének kockázatát!

A Budaörsi Rendôrkapitányság állománya nagy figyelmet 
fordít az ittas jármûvezetôk kiszûrésére, hiszen a közleke-
dési balesetek jelentôs számát a gyorshajtás és az alkoho-
los befolyásoltság alatt történô vezetés okozza. 

A felelôsség mindenkié. Ne csak azért ne üljön ittasan 
volán mögé, hogy a rendôr ne büntesse meg, hanem azért 
is, mert felelôsséggel tartozik saját és embertársai 
épségéért! Ne feledje, mindenkit haza várnak!

Rendôrkapitányságunk munkatársai az elkövetkezendô 
hetekben fokozott közúti ellenôrzéssel kívánja kiszûrni a 
forgalomból az ittas jármûvezetôket.

ALKOHOL NÉLKÜL BIZTONSÁGOSABB!

Kanyog Andrea
sajtóreferens

www.urom.hu
kedvezményes hirdetési 

lehetôség

Üröm Község honlapján!
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EGYESÜLET KÖZHASZNÚ 
TEVÉKENYSÉGÉNEK 
rövidített tartalmi beszámolója.
2007. évrôl.

1. Saját fenntartású Teleházban teljes körû Internet 
szolgáltatás, számítástechnikai oktatások szervezése és 
oktatás e-tanácsadók közremûködésével.
E-ügyintézéshez, ügyfélkapu használathoz, adóbevallások 
készítéséhez tanácsadás, pályázatfigyelés, ingyenes jogi 
tanácsadás, álláskeresési lehetôség, térítésmentes Inter-
net használat biztosítása a rászorulóknak, helytörténeti 
kiállítás anyagának frissítése, kapcsolatépítés határon túli 
civil szervezetekkel. 

2. Létszám, 2007. december 31-én: 30 fô fizetô tag.

Alkalmazott: egy fô, pályakezdô bér és járulékait a Pest 
Megyei Munkaügyi Központ utólagos elszámolás alapján 
biztosítja.

3. Bevételeink: zömmel pályázatokból, államháztartáson 
kívül támogatásokból, valamint vállalkozók, cégek és 
magánszemélyek támogatásából származik.

4. Egyesület fôbb tevékenysége 2007. évben:
-határon túli civil kapcsolatok ápolása
-kulturális rendezvények szervezése /Hôsök Napja,   

     Fáklyás Körmenet/
-Karitatív tevékenység
-Képzés és önképzés

-2-

Egyesületünk vezetôsége és tagsága sem bér, megbízási 
díj vagy egyéb bérjellegû díjazásban nem részesül! Az 
Adózók 1%-os felajánlását az Egyesület által szervezett 
informatikai képzések szervezésére és oktatására hasz-
náltuk fel.
Pénzügyi nyilvántartásunkat - elôzetes idôpont egyezte-
téssel- bárki megtekintheti!
Az Egyesület 2007. évi Közhasznúsági jelentését, éves 
beszámolóját a Taggyûlés 2008. 05. 28 -án, egyhangúan 
jóváhagyta.

Üröm, 2008. 05. 28                                                                 
Flórián István elnök

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete 
a tulajdonát képezô 8904 m2 térmértékû 1000/22 
hrsz.-ú területbôl 3488 m2 térmértékû terület-
részét eladásra kijelölte. 

Az ingatlan vételárát minimum 15.000 Ft/m2+Áfa összeg-
ben határozta meg. Nyertes az lehet, aki a legkedvezôbb 
ajánlatot adja.

A vételár megfizetése két részletben történik, a 
szerzôdés megkötésekor 50%, míg a fennmaradó 50% a 
szabályozási terv elfogadása, illetve kihirdetését követôen 
fizetendô meg.

A meghirdetett terület közmûvesítetlen, a területen egy 
családi házat lehet elhelyezni, mely lehet ikerház is. A te-
rületre szabályozási terv a késôbbiek során készül. 

A pályázatokat jól lezárt borítékban kell elhelyezni, le-
adásának határideje 2009. január 15. 12.00 óra, Polgár-
mesteri Hivatal Titkársága (2096. Üröm Iskola u. 10.) 

A pályázat benyújtásával egyidôben 5.000.000 Ft kauci-
ót kell megfizetni az OTP Bank Zrt 11742001-15390280-
02130000 számú számlájára, mely a nyertes pályázónál a 
vételárba beszámításra kerül, mint foglaló. 

Az ingatlannal kapcsolatosan érdeklôdni lehet Buzás 
Istvánnénál az Építéshatósági Osztály vezetôjénél a 06-26-
350-054-es telefonszámon (118 mellék). 

A pályázatok elbírálására a benyújtást követôen 15 mun-
kanapon belül kerül sor. A pályázókat levélben értesítjük 
az elbírálás idôpontjáról. 

Üröm, 2008. december 15.
   Üröm Község Önkormányzat

Képviselô-testülete

Bevételek. /ezer Ft-ban / Kiadások. /ezer Ft-ban/

Ürömi önkorm:        50 Anyagjellegû: 1. 377
Állam ht. kívüli:  1. 999 Személyi jellegû: 1. 163
Egyéb támogatás: 208  Iparûzési adó: 5
TH Szövetség:        75
Tagdíj:   29
Egyéb bevétel:     156
1%-os támogatás: 28
Záró pénzkészlet: 833
Bevétel összesen: 3.378 Kiadások összesen: 2.545
                             
Pénztár nyitó, 2007. 01. 01. 832 
Bér, 2007 évben   2. 545
Kiadások   2. 544
Záró pénzkészlet 2007. 12. 31. 833
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Üröm Község Önkormányzat Képviselô-
testületének

19/2008 (XI. 27.) Kt. számú rendelete
a többszörösen módosított és egységes szerkezet-

be foglalt
17/2007 (IX. 24.) Kt számú rendelet módosítására

a helyi adókról.

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete az egy-
séges szerkezetbe foglalt helyi adókról szóló rendeletét 
(továbbiakban: Ör), figyelemmel az 1990. évi C. törvény-
re, továbbá az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
tv. 16 § (1) bekezdésére a következôk szerint módosítja: 

1§

Az Ör 15/D§ (1) (2) (3) bekezdése helyébe a 
következô rendelkezés lép:

„1) bekezdés helyesen: 

Mentes az építményadó alól a magánszemély tulajdoná-
ban álló építmény 190 m2 hasznos alapterülete, mely az 
ingatlan nyilvántartásban lakóház megnevezéssel van nyil-
vántartva.”

„2) bekezdés helyesen: 

Mentes az építményadó alól a magánszemély tulajdo-
nában álló lakás 90 m2 hasznos alapterülete, mely az 
ingatlan nyilvántartásban lakás megnevezéssel van nyilván-
tartva.”

„3.) bekezdés helyesen:
 
Mentes az építményadó alól a magánszemély tulajdoná-
ban álló önálló hrsz.-ú ikerházrész, és kétlakásos családi 
ház 190 m2 hasznos alapterülete, amennyiben az ingatlan 
legalább 550 m2-es nagyságú ingatlanon épült, amennyi-
ben az ikerházrész, illetve a kétlakásos családi ház 550 
m2 alatti ingatlanon épület fel, úgy 120 m2 hasznos alap-
területe, mely az ingatlan nyilvántartásban lakóházként, 
illetve ikerházként van nyilvántartva.”

2§

Az Ör egyéb rendelkezései nem változnak. 
A jelen rendelet 2009. január 01.-vel lép hatályba.
A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik. 

Üröm, 2008. november 26.

Laboda Gábor     Dr Balogh Szilvia 
polgármester     jegyzô

Záradék:

Kihirdetve és kifüggesztve: 
Üröm, 2008. november hó 27. nap  

Dr Balogh Szilvia 
jegyzô 

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-
testületének

20/2008 (XI. 27.) Kt. számú rendelete
az önkormányzati tulajdonú csatornaszolgáltatás

2009. évi díjának megállapításáról

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete az árak 
megállapításáról szóló módosított 1990. évi LXXXVII tv. 
7 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a csa-
tornaszolgáltatás legmagasabb árának megállapításáról az 
alábbi rendeletet alkotja: 

1 §

Üröm közigazgatási területén a 2009. évben a 
csatornamû szolgáltatásért a jelen rendelet 1 § (2) bekez-
désében meghatározott díjat lehet felszámolni. 

A biztosított szennyvíz elvezetés, szennyvíztisztítás és 
kezelés lakossági díja a 2009. évben: 

lakossági fogyasztás   395 Ft/m3+Áfa 
közületi fogyasztás   698 Ft/m3+Áfa 

A lakossági fogyasztók részére 2009. május 01.-tôl 
2009. Szeptember 30.-val bezárólag (azaz öt hónapos 
idôtartamra) a fogyasztás után 10 % locsolási kedvez-
mény kerül beszámításra. 

2 §

Abban az esetben, ha az e rendelet hatályba lépése és a 
fogyasztás leolvasása nem esik egy idôpontba, a számlázás 
alapjául szolgáló teljes mennyiség díjtételeit idôarányosan 
kell megosztani díjváltozás elôtti és utáni idôszakra. 
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3 §

Jelen rendelet 2009. január 01.-tôl hatályos, hatálybalépé-
sével egyidejûleg a 23/2007 (XII. 20.) Kt. számú rendelet 
hatályát veszti. 
A jelen rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik. 

Üröm, 2008. november 26.

Laboda Gábor     Dr Balogh Szilvia 
polgármester     jegyzô

Záradék:

Kihirdetve és kifüggesztve: 
Üröm, 2008. november hó 27. nap  

Dr Balogh Szilvia 
jegyzô 

Szelektív 
hulladékgyûjtés
Tájékoztató a szelektív hulladékgyûjtés rendjérôl az ün-
nepek alatt:

December 22-én hétfôn mûanyaghulladék
December 23-án kedden papírhulladék
December 24-én szerdán üveghulladék 
December 25-én és 26-án csütörtökön nincs begyûjtés
December 27-én szombaton mûanyaghulladék kerül 
begyûjtésre.
December 29-én hétfôn mûanyaghulladék
December 30-án kedden papírhulladék
December 31-én szerdán üveghulladék 
Január 1-jén csütörtökön nincs begyûjtés
Január 2-án pénteken mûanyaghulladék kerül begyûjtésre.
2009.január 5-étôl visszaállunk a korábban megszokott 
gyûjtési rendszerünkhöz.

Tisztelettel:
Az Ön környezetbarátja:
Saubermacher-Bicske Kft.
H-2060 Bicske  Csákvári u. 45.
Tel: +36 (06) 22 350 111 ][ Fax: +36 (06) 22 565 278/18]
[ Mobil: +36 (06) 30 289 62 06 

Köszönet

Az idén a Temp-
lom téren felállított 
fenyôfát a Vidákovits 
család biztosította.
Ezúton köszönjük 
az ürömiek lakosok 
nevében.

 (szerk.)

Márai Sándor: 
A négy évszak - December
“Ez a hónap az ünnep. Mintha mindig harangoznának, 
nagyon messze, a köd és a hó fátylai mögött.
Gyermekkorunkban e hónap elsô napján árkus papír-
ra, kék és zöld ceruzával, karácsonyfát rajzoltunk, ka-
rácsonyfát, harmincegy ággal. Minden reggel, dobogó 
szívvel, megjelöltük, mintegy letörtük e jelképes fa egyik 
ágát. Így közeledtünk az ünnep felé. E módszerrel si-
került a várakozás izgalmát csaknem elviselhetetlenné 
fokozni. A hónap közepe felé, amint közeledett az ünnep, 
már állandóan lázas voltam, esténként félrebeszéltem, 
hideglelôs dadogással meséltem dajkámnak vágyaimról. 
Mit is akartam? Gôzvasutat és jegylyukasztót, igazi szín-
házat, páholyokkal, színésznôkkel, rivaldafénnyel, sôt 
valószínûleg kritikusokkal és azokkal a szabónôkkel is, 
akik megjelennek a fôpróbákon, és rosszakat mondanak 
a darabról. Ezenfelül lengyel kabátkát akartam, továbbá 
Indiát, Amerikát, Ausztráliát és a Marsot. Mindezt persze 
selyempapírban, angyalhajjal tetézve. Egyáltalán, gyermek-
koromban mindig a világegyetemet akartam, az életet, 
amely egyszerre volt bicikli, kirándulás a Tátrába, anyám 
zongorázása a sötét társalgóban, bécsi szelet, almás rétes 
és diadal összes ellenségeim fölött.”

Nagyon boldog ünnepeket kívánunk!

Ürömi Tükör szerkesztôség



orvosi Ügyelet
Ürömi tükör

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

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE

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

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

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

Fax: 06-26-350-187 

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

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

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

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

A doktornô kéri kedves betegeit, hogy a rendelés elôtt telefo-
non egyeztetett idôpontban jelenjenek meg a rendelésen.

ÜRÖM ÉS PILISBOROSJENô KÖZSÉG ÖSSZEVONT
HÁZIORVOSI ÜGYELETI BEOSZTÁSA

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

 ügyeleti telefonszám: 06-30-992-9257

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

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

2009. január                              
01. Dr. Kovács Levente
02. Dr. Gaál Gabriella
03. Dr. Gaál Gabriella
04. Dr. Gaál Gabriella
05. Dr. Kovács Levente
06. Dr. Fehér Eszter
07. Dr. Horti Szilvia
08. Dr. Fehér Eszter
09. Dr. Gaál Gabriella
10. Dr. Kovács Levente

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

22. Dr. Fehér Eszter
23. Dr. Gaál Gabriella
24. Dr. Fehér Eszter
25. Dr. Fehér Eszter
26. Dr. Kovács Levente
27. Dr. Fehér Eszter
28. Dr. Horti Szilvia
29. Dr. Fehér Eszter
30. Dr. Gaál Gabriella
31. Dr. Fehér Eszter



horoszkóp
Ürömi tükör

december 23

Megjelenik havonta 3000 példányban, Kiadó: Üröm 
Község Önkormányzata, Telefon: 06/26/350 054, 

Fax: 06/26/350-187 
Felelôs kiadó: Kultúrális és Sportbizottság, Szerkesztés, 

nyomdai elôkészítés: Média Stúdió Kft. 1037 Bp, Jutas u. 190.
Szerkesztôség vezetôje: Csizmadia Gizella 
Tel./fax: 06-1-240-5806, 06/30/630-8980

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

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

Csak névvel ellátott, aláírt cikkeket áll módunkban közölni. 
A szerkesztôséghez küldött írásokat nincs lehetôségünk 
megôrizni vagy visszaküldeni. Az Olvasói levelek oldalon 

megjelenô írások nem feltétlenül tükrözik a szerkesztôség 
álláspontját. Azokért szerkesztôségünk felelôsséget nem 

vállal.

Impresszum:

FELNôTTRENDELÉS

ÜRÖM, ORVOSI RENDELô, 
Doktor u. 21. Tel.: 350-224 

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

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

Fekvô beteghez házhoz hívás hétköznaponként reggel 8-9 
között.

DECEMBER



LA-PE BT.
Építőanyag Gyártó és 

Értékesítő Betéti Társaság

2096 Üröm, 
Budakalászi út 0/64/7

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

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

CSECSEMŐMÉRLEG BÉRLÉSE, ÉS 
FORGALMAZÁSA
Mérleglabor Kft. 

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

Mobil: 30/308-8939

ÁLLATORVOSI RENDELŐ
Solymár, Terstyánszky u. 120.

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

Védőoltások, ultrahang, labor- 
vizsgálat, sebészeti műtétek

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

Műtétnap: szerda 9-13h

ZEKE ÉS FIA BT.

GÉPI FÖLDMUNKA 
TEHER-

FUVAROZÁS

2096 Üröm, 
Fő utca 1. (Ipartelep)

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

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

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

06/20/495-1170
Szolgáltatásaink:

- Ingyenes cégalapítás - ha nálunk 
könyveltet!

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

(adóproblémák kezelése)

INGATLANIRODA
ÜGYVÉDI   KÖZREMŰKÖDÉSSEL 

INGYENES   NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL 

Bejelentkezés telefonon:
06 26 350 671

06 70/210 5896
ÜRÖM, 

Dózsa György út 47.

Pilis Motor Bt.
Aprilia motorszerviz,

valamint vállaljuk olasz
és japán robogók,

motorkerékpárok szervizelését,
javítását.

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

H-P.: 8-17-ig

Platán Idősek Otthona/Üröm
felvételre keres:

szakácsot, kézilányt, takarítót.
Jelentkezni lehet:

06/26/551-500

AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZER
tervezése, telepítése, karbantartása.

TELJES KÖRŰ KERTÉSZETI 
SZOLGÁLTATÁS

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

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

T O Y O T A J A V I T Á S

ZÖLDKÁRTYA KÉZI AUTÓMOSÓ

GYORSSZERVIZ

FUTÓMŰÁLLÍTÁS GUMISZERELÉS

Mobil 1

M I N D E N A U T Ó T Í P U S R A

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

aprilis.indd   36 2006.05.26.   18:48:27

Szennyvízszállítás, 
gépi és kézi földmunka.

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

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

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

SPORTKIPUFOGÓK
THULE termékek!

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

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

Értékesít� Betéti Társaság Betéti Társaság

2096 Üröm, 
Budakalászi út 0/64/7

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

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

CSECSEMŐMÉRLEG BÉRLÉSE, ÉS 
FORGALMAZÁSA
Mérleglabor Kft. 

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

Mobil: 30/308-8939

ÁLLATORVOSI RENDEL�
Solymár, Terstyánszky u. 120.

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

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

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

M�tétnap: szerda 9-13h

ZEKE ÉS FIA BT.

GÉPI FÖLDMUNKA 
TEHER-

FUVAROZÁS

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

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

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

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

06/20/495-1170
Szolgáltatásaink:

- Ingyenes cégalapítás - ha nálunk 
könyveltet!

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

(adóproblémák kezelése)

INGATLANIRODA
ÜGYVÉDI   KÖZREM�KÖDÉSSEL 

INGYENES   NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL

Bejelentkezés telefonon:
06 26 350 671

06 70/210 5896
ÜRÖM,

Dózsa György út 47.

Pilis Motor Bt.
Aprilia motorszerviz,

valamint vállaljuk olasz
és japán robogók,

motorkerékpárok szervizelését,
javítását.

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

H-P.: 8-17-ig

AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZER
tervezése, telepítése, karbantartása.

TELJES KÖRŰ KERTÉSZETI 
SZOLGÁLTATÁS

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

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

T O Y O T A J A V I T Á S

ZÖLDKÁRTYA KÉZI AUTÓMOSÓ

GYORSSZERVIZ

FUTÓM�ÁLLÍTÁS GUMISZERELÉS

Mobil 1

M I N D E N A U T Ó T Í P U S R A

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

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

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

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

SPORTKIPUFOGÓK
THULE termékek!

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

Tel.: 240-5603 Tel./fax: 436-0356 �
�
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�

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

Gyógynövények, 
kozmetikumok, 

gyógyteák, biolevek, 
fogasztó kezelések és 

frissítő masszázs.

06/30/2815-789

UROLÓGIA 
ANDROLÓGIA 

Dr. Rózsahegyi József 
urológus, andrológus 
szakorvos, fôorvos 

orvostudomány kandidátusa 

KEDD, CSÜTÖRTÖK 
16.30-19.00 

Elôjegyzés: Tel..: 350-0631 

Mobil: 06/20/972-5592
 

1132 Budapest 
Babér utca 32. I.em 

Gönczöl és Babér u. sarok 
Parkolás a rendelô udvarán

www.urom.hu
kedvezményes hirdetési lehetôség

Üröm Község honlapján!



Mikulás-nap
December 5-én este a Közösségi 

Házba is eljött a Mikulás. Az idén közel 
kétszáz ürömi kisgyerek várta ezt a 
pillanatot.

Hogy a várakozás ne legyen unalmas errôl gondoskodott 
a József Nádor Mûvészeti Iskola tanára, Gombai Tamás, 
aki játszva tanította a gyerekeket a hangszerek ismeretére. 
A jutalom sem maradt el, bôven jutott szaloncukor a jól 
válaszoló kisgyereknek.

Volt ott talpalávaló muzsika, vers, énekszó is. A gyerekek 
észre sem vették az idô múlását, egyszercsak betoppant a 
várva várt Télapó, kiséretében a krampusszal.

 A lelkes gyerekek pedig nagy örömmel szavaltak, 
énekeltek, táncoltak neki is. Mindegy volt már, hogy 
egész évben kicsit rosszalkodtak is, az esti produkciót 
mindenképpen értékelte a Mikulás ajándékcsomaggal.

Köszönjük az Ürömi Öröm Néptáncmûhelynek a remek 
estét!

(Szerk.)

Ürömi öröm
Ürömi tükör

december 25



Diótörô
A Közösségi Ház bérletes meseszín-

ház sorozatát mivel is zárhattuk volna 
decemberben, mint a Diótörôvel? 

Ebbôl mutatunk egy kis ízelítôt.

közösségi ház
Ürömi tükör

december26

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

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

jaavor@mail.tvnet.hu

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET 
ÉS NAGYON BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!



közösségi ház
Ürömi tükör

december 27

Ünnepi Gála
Az idei karácsonyi gála szereplôi - Gergely Róbert, Mahó 

Andrea, Csengeri Attila, Vágó Zsuzsanna és Lengyel Kata-
lin - ismert operett, illetve musical dalbetétetekkel szóra-
koztatták a közönséget.

Köszönjük a Támogatóknak és a közönségnek a bevéte-
leket. Ezt az idén a József Nádor Általános Iskola számító-
gép rendszerének bôvítésére fordítjuk.

Támogatóink:
Ürömi Lángos és 
Pecsenyesütô
Bajcsi József
Bojánka Néni Zöldséges 
Üzlete
Ürömi Ajándék Bt.
Ürömi Hentes Bolt
Ürömi Bowling Club
LA-PE Bt.
Autómosó Ürömi út
Oktán 2003 Bt.
Kiss ABC
Amiplast Kft.
Hegyalja Kisvendéglô
KÔ-Tégla Stúdió
Családi Bt.
Mulex Kft.
Klímatechnika Kft.
Szerelvény Üzlet Ürömi út

Storcz Botond
Wéber Géza
Laboda Gábor
Lengyel Katalin
Kern Lujza
Szarvas József
Kocsák Tibor
Lökkös Attila
Hexavit Kft.
Vidákovits Tibor
Kosztyu Zoltán
Szirovatka Károly
Bada Trade Kft.
Németh Csaba



karitász
Ürömi tükör

28 december

ÜRÖM SZENT GYÖRGY 
PLÉBÁNIA 
KARITÁSZ CSOPORT

A Karitász szó jelentése: SZERETET

Rövid, képes tájékoztatóval szeretnénk bemutatni, hogy 
milyen események történtek Egyházközségünk, azon belül a 
Karitász  életében az elmúlt egy hónap alatt. Mind ezt tesszük 
azért, mert szeretnénk felhívni mindenki figyelmét arra, hogy 
vagyunk és mûködünk.  A megkeresésekre, a problémákra 
reagálunk, és ha van rá lehetôségünk segítünk. 

 Büszkék vagyunk arra, hogy egy lelkes közösségnek le-
hetünk a tagjai, akikre mindig lehet számítani, akikhez min-
dig lehet fordulni bármilyen probléma, megoldandó feladat 
esetén.

Az elmúlt egy hónap nagyon színes, sok-sok embert 
megmozgató események sorozatában telt el.

- November 9-én templomunkban vendégszerepelt a 
Dunabogdányi kórus.

- November 23-án Szent Erzsébet kenyerek megáldásá-
ra, majd szétosztására került sor. Külön köszönetet szeret-
nénk mondani a Kiss pékségnek, akik felajánlották a kenye-
reket.

- November 29-én délután az adventi koszorúk készíté-
sére került sor a plébánia épületében. 

Lelkes csapat gyûlt össze és készítette a szebbnél szebb 
koszorúkat, melyeknek a megáldása a másnapi Szent mise 
keretein belül történt.

- December 6-án pedig maga, Szent Miklós püspök láto-
gatott el a templomunkba, ahol népes gyermeksereg várta 
óriási lelkesedéssel, és izgalommal.

- December 7-én Visky András: Júlia címû monodrámája 
hangzott el Dér Denissza elôadásában.

- December 13-án a Pilisszentiváni Kórus vendégszere-
pelt templomunkban.

A felsorolt események megszervezéséért, és lebonyo-
lításáért szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak a 
Segítôtársaknak, akik önként, szabadidejüket nem sajnálva 
közremûködtek abban, hogy ez a sok program létrejöjjön. 

A közelgô ünnepek alkalmából, szeretnénk mindenkinek 
áldott, békés ünnepeket kívánni, valamint azt, hogy legyen 
mindenkinek ideje megállni, elcsendesedni, és legalább egy 
percre  szerettei felé fordulni.

Tájékoztató:

December 24-én, az Ürömi Római Katolikus templom-
ban du. 16:00 órakor: Misztérium Játékot adnak elô a fi-
atalok.

24:00 órakor: Éjféli Mise (A Mise után tábortûz, pogá-
csa, forralt bor)  

Karitász csoport nevében
Huszti Zoltánné



óvoda
Ürömi tükör

december 29

ADVENTI ÜNNEPEK, 
KÉSZÜLÔDÉS AZ 
ÓVODÁBAN

Advent idôszakába lépve mindannyi-
unk elsô nagyobb eseménye Szent Mik-
lós püspökre való emlékezés, aki ma-
napság Mikulás képében örvendezteti 
meg a gyermekeket.

A hagyományokat ôrzô és tovább örökítô óvodánkban 
is fontosnak tarjuk, hogy ne csak külsôségekben adjuk át a 
felcseperedô nemzedéknek a kultúrát, de belsô tartalom-
mal is megtöltsük azt. Ezért már november vége felé mesél-
tünk a gyerekeknek, hogy ki is volt valójában Szent Miklós 
püspök, s milyen jótéteménye miatt emlékezünk rá. 

Verseket, dalokat tanítottunk, s az igazi várakozással 
teli idôszakban óvodánkat is téli hangulatba öltöztettük. 
Ötletesebbnél ötletesebb alkotások kerültek csoportjaink 
faliújságjaira. A fantázia nem szab határt annak, hogy meny-
nyi, egyszerû lépésbôl álló dekoráció készíthetô már ilyen 
kicsi gyermekekkel is.

December 5-én végre elérkezett a várva várt nagy nap. 
Gyermekeink csillogó tekintete jelezte, hogy a lelkükben 
elvetett kis magocskák Mikulás napjára beértek.

Némelyik óvodásunk nemcsak maga számára „várt” 
ajándékot, hanem belsô késztetést érzett arra, hogy ô is 
megajándékozza a Mikulást egy kedves rajzával.

10 óra körül nagy csiviteléstôl volt hangos az óvoda 
folyosója. Az a hír érkezett, hogy a kertek alatt jár már a 
Mikulás, s lovaskocsival hozza ajándékait kicsinyeink szá-
mára.

Gyorsan felöltöztünk, s az óvoda elôtt vártuk érke-
zését. Vidáman énekeltünk, s még a járókelôk arcára is 
mosolyt csaltunk.

Egyszercsak megpillantottuk a lovaskocsit. - Ott a Mi-
kulás! Ott jön! - kiáltották a gyerekek.

A lópaták dobogása egyszercsak megállt. Megérkezett 
Mikulás bácsi két segítô krampuszával. A szelek szárnyán 
szálló énekeinkre egy kedves verssel válaszolt a jóságós 
apó, majd külön csoportonként is meghallgatta a róla 
szóló énekeinket, verseinket. Végül átadta az édességgel, 
gyümölccsel teli zsákocskáit mindenki számára. Még az 
óvónénik, dajkák is újra gyermeknek érezhették magukat, 
mert rájuk is gondolt a Mikulás, majd útját újabb helyszín 
felé vette.

Melegséggel szívünkben, vidám hangulatban tértünk 
vissza csoportszobáinkba, ahol fürkészô tekintettel bon-
togatták gyermekeink az ajándékokat.

A készülôdés tovább tart. December 17-én közösen 
ünnepeljük Jézus születését (Karácsonyt), s e napon és 
csütörtökön a csoportokban megtartandó mûsorainkra 
szeretettel várunk minden kedves érdeklôdôt!

Pálvölgyiné K. Henriette  
óvodapedagógus



öno
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30 december

HÍREK A KLUB 
ÉLETÉRÔL

A nyugdíjasaink számára elég mozgalmas volt az ôsz. Ok-
tóber végén nyugdíjas találkozóval egybekötött szüreti mu-
latságon vettünk részt Pilisvörösváron, majd piliscsabai nyug-
díjas vendégeink fogadására készültünk, november végén pe-
dig Erzsébet és Katalin Bált szerveztünk, melyre meghívtuk a 
pilisvörösvári Napos Oldal Idôsek Klubja tagjait is.

A klubok tagjai rövid mûsort adtak egymás tiszteletére, 
nyugdíjasaink pedig házi készítésû finomságokkal készültek a 
rendezvényre. A zene a tánc emelte a hangulatot és feledtet-
te a kort és a bánatot.

Szociális téren elengedhetetlen, hogy az idôskorúak mél-
tóságukat és egészségüket megôrizzék.

Ellátásuknak az állapotukhoz alkalmazkodónak kell lennie, 
ami magába foglalja a prevenciót, és rehabilitációt. Intézmé-
nyünkben a házi gondozás és a nappali ellátás keretében se-
gítünk idôseink számára a klubon belül és az ellátást igénylôk 
otthonába.

Idôseink leginkább társaságot keresve jönnek a klubba, így 
fô célunk, hogy akik napközben egyedül vannak számukra 

szórakozási lehetôséget, szükséges ellátást, meleg ételt és új 
kapcsolatokat biztosítsunk.

 Az idôsek körében nagy jelentôsége van a karácsonynak 
a szeretet ünnepének ilyenkor magányosabbnak érezhetik 
magukat. Fontos számukra a családias légkör kialakítása, az 
ünnepvárás szebbé tétele, és a családtagokkal a kapcsolattar-
tás elôsegítése.

A klubélet kiegészítheti a családi gondoskodást, és színe-
sebbé teheti az idôsek mindennapjait.

Az Idôsek klubja tagjai és dolgozói nevében minden Olva-
sónak, szeretetteljes békés karácsonyi ünnepeket, jó egész-
séget, és örömökben gazdag boldog újévet kívánok!

Szemerei Mihályné        
Intézményvezetô

 
ÉRTESÍTÉS AZ INTÉZMÉNYÜNK 
TÉLI SZÜNETI BEZÁRÁSÁRÓL.

2008. december 20-tól január 4-ig intézményünk mûködése 
szünetel.

 Nyitás: 2009. január 5-én.
A szünet ideje alatt a gondozásról és a felmerülô további 

házi gondozási és étkezési ellátás megszervezésérôl gondos-
kodunk.

A szünet ideje alatt az ellátást a Polgármesteri Hivatal Igaz-
gatási osztályán lehet igényelni.



Most már Ürömön is 
14 biztosító ügyintézése egyhelyen 

Tevékenységeink

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

Szerzôdött partnereink

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

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

• Biztosításközvetítés
• Kötelezô Gépjármû-   
felelôsségbiztosítás
• Egyéni és Flotta Casco biztosítás
• Lakásbiztosítás
• Társasház biztosítás
• Vállalkozói vagyonbiztosítás
• Egyéni és Csoportos Életbiztosítás
• Egyéni és Csoportos Balesetbiz-
tosítás

• Egyéni és Csoportos Egészségbiz-
tosítás
• Befektetési alapokhoz kötött 
életbiztosítás
• Szállítmánybiztosítás
• Felelôsségbiztosítások
• Utasbiztosítás
• Építés-szerelésbiztosítás
• Egyéb egyedi konstrukciójú biz-
tosítások

TRUNK
Építôanyag forgalmazó és fuvarozó vállalkozás

Konténeres, önrakodós, darus
és billenôplatós autókkal

sóder, homok, termôföld szállítás,
gépi földmunka.

ÉPÍTôANYAG ELADÁS
KEDVEZô ÁRON!
Érdeklôdés és konténer rendelés:

06-30/934-2838

Kalodás tûzifa 
kapható!




