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Páty díszpolgára 
lett az ürömi 
polgármester

A megtisztelô cím átadásakor, április 
15-én, beszélgettünk Páty polgármes-
terével, dr. Bognár András úrral.

R.Zs.:  Azt hiszem, jogosan kérdezhetjük, miként lesz az 
ürömi polgármester Páty díszpolgára?

B.A.: A pátyi képviselôtestület Laboda Gábornak, mint 
országgyûlési képviselônek adományozta a kitüntetést köszö-
netképpen. Ennek komoly és több évre visszanyúló elôzménye 
van. Páty komoly gondokkal küszködött.

R.Zs.: A területi elhelyezkedés - a Bécs felé vezetô út, az 
autópálya - a környezô települések fejlôdését is fellendítette. 
Önök miért nem tudtak élni a lehetôségekkel?

B.A.: A környezô településekre ipari-logisztikai parkok tele-
pültek, ami jelentôs bevételhez juttatta ôket. Nekünk is szándé-
kunkban állt az ilyen irányú fejlesztés. A környezô településekrôl 
a beruházók terjeszkedtek volna Páty felé, de nem tudtak.

R.Zs.: Miért? Pátyon is van megfelelô terület erre.

B.A.: Igen, de a 2005. évi agglomerációs törvény kimondta, 
hogy ne történjenek belterületbe vonások, mert az infrastruk-
turális háttér nem bírja el.

R.Zs.: Azzal együtt most már folynak a beruházások, ipari-
logisztikai park, golfpálya épül.

B.A.: Ebben segített nekünk Laboda úr. Megkerestük és a 
segítségét kértük. Önálló képviselôi indítvánnyal zöld utat tapo-
sott ki Pátynak a fejlesztés megkezdéséhez.

R.Zs.: Ezek szerint Önök régi, jó kapcsolatban voltak Laboda 
úrral.

B.A.: Dehogy! Ismeretlenül kerestük meg. Az elsô perctôl 
kezdve nagyon jó volt a kommunikáció! Laboda úr átlátta a 
problémánkat és készséggel segített. Az ô közbenjárása révén 
értük el, hogy az ipari park 200 hektáron fog mûködni, milli-
árdos nagyságrendû bevételhez juttatva a települést. Képzelje 
el azt, hogy a pátyi iparterületbôl befolyó adóbevétel hatszor 
nagyobb, mint Székesfehérváré. Emellett egy különleges sport-
övezet, egy golfpálya kialakítására is sor kerülhetett.

R.Zs.: Mire fordítják a bevételeket? Milyen terveik vannak?

B.A.: Elsôsorban infrastrukturális háttér fejlesztésére és szo-
ciális célokra. Rengeteg tervünk van. Végre megoldhatjuk a rég-
óta problémás csatornázást. Minden utat aszfaltossá tehetünk. 
Új iskolát, óvodát építhetünk. Az itt lakóknak nem kell épít-
ményadót fizetniük. Sok település lemaradt, mert nem jártak 
utána, nem keresték meg a segítô csatornákat. Mi szerencsések 
voltunk, hogy mertünk lépni és olyan emberhez fordultunk, aki 
végezve munkáját, hatalmas segítséget nyújtott. Irigylésre méltó-
ak az ürömiek. Ha a teljesen idegenek kérését ilyen önzetlenül 
segíti Laboda úr, Ürömön jól érezhetik magukat az emberek.

Egyébként hallottuk, hogy az Önök településén is milyen 
hatalmas változások történtek az elmúlt években. Utakat épí-
tettek, szép korszerû óvodájuk van, amit még bôvíteni szeret-
nének, mûfüves focipálya, gyönyörû közterek. Büszkék lehetnek 
a polgármesterükre. Egyébként mindezeket meg fogjuk nézni, 
mert meghívást kaptunk a Nyári Fesztiválra.

R.Zs.: Várjuk Önöket szeretettel. Köszönöm a beszélge-
tést.

Rábóczki Zsuzsa

díszpolgári kitüntetés
ürömi tükör
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Dr. Bognár András polgármester átadja a díszpolgári kitüntetést.

Laboda Gábor polgármester átveszi a díszpolgári kitüntetést.



Aktuális információk 
Tisztelt Lakótársaim!

Nemrégen érkezett egy kérelem, illetve megkeresés 
Üröm Képviselô-testületéhez, melyben a Pilisborosjenô 
Téglagyár-Malomdûlô rész lakossága kéri, hogy csatla-
kozhasson Ürömhöz. A kérelmezôk lakossági fórum ke-
retében, 90%-os többséggel döntöttek arról, hogy levál-
nak Pilisborosjenôrôl és közigazgatásilag is csatlakoznak 
Üröm közigazgatási területéhez. Ez a fórum egy bizott-
ságot is létrehozott, mely bizottság feladata a csatlakozás 
elôkészítése. Az elôkészítés elsô körében - a kérelem mel-
lett - ezt a bizottságot fogja meghallgatni Üröm Képviselô-
testülete, majd elôzetesen nyilatkozik arról, hogy pozitív 
népszavazás esetén fogadja-e a csatlakozást, vagy sem. 
Üröm Képviselô-testülete elôzetes döntését a júniusi tes-
tületi ülésén fogja meghozni. Az önkormányzat illetékes 
bizottsága már tárgyalta a kérelmet és nem emelt kifogást 
a csatlakozás ellen. Az ürömi Képviselô-testület elôzetes 
nyilatkozatát követôen kerülhet sor a pilisborosjenôi nép-
szavazás elôkészítésére és lebonyolítására. A népszavazás 
eredményétôl függôen pár hónap múlva ez a területrész 
Üröm közigazgatási területe lehet, és ezzel együtt, mint-
egy 600 fôvel gyarapodhat üröm lakosainak száma. Min-
denesetre elgondolkodtató ez a kezdeményezés, de min-
denképpen ez azt bizonyítja, hogy Üröm egyre vonzóbb 
településa és Pilisborojenônek ez a településrésze e kez-
deményezéssel azt reméli, hogy jobban fog fejlôdni, mint 
ahogyan ez az eddigiek során történt. 

Bizonyára örömmel tapasztalták, hogy a templom és a 
takarékszövetkezet elôtti tér megújult, és egy üde szín-
foltja lett településünknek.

Rendszeres gondozással és ápolással egész nyáron, késô 
ôszig fognak a kiültetett virágok pompázni. Ezt biztosítja a 
kiépített locsolórendszer is.

 
Megkezdôdött a Boglárka utca felújítása, amelyet a ko-

rábbi években kiépített felszíni vízelfolyó balesetveszélyes-
sé válása is indokolt. A balesetveszélyessé vált felszíni víz-
elfolyó teknô új, 15 cm betonalapot kapott, és körülbelül 
10 cm vastagságban és 50 cm szélességben került aszfalto-
zásra úgy, hogy a víz továbbra is az úttest közepén folyjék 
el, illetve biztosított legyen a csapadékvíz elvezetése. Ezzel 
a munkálattal a korábbi balesetveszély is megszûnt. 

Ezzel párhuzamosan a Péterhegyi út vízelvezetésének 
javítására 8 db szikkasztó aknát építettünk ki, bízva abban, 
hogy enyhíteni fogja a nagyobb záporok esetén lezúduló 
csapadékvíz okozta problémákat.

A Radnóti utcában az úttest megindult az árok felé, és 
beszakadt az árokba. Szakaszos helyreállítás lehetséges a 
közvetlen balesetveszély elhárítására, ugyanakkor az utca 
teljes rekonstrukciós felújítására 2009. évben fog sor ke-
rülni. 

Minden alkalommal említést teszek - így most is - a 2008. 
évre tervezett útépítések helyzetérôl. Tájékoztatom tehát 
Lakótársaimat arról, hogy hamarosan elkezdôdnek a kivi-
telezési munkák.

A közbeszerzési eljárás rövidesen befejezôdik, így júni-
us végén indulhat a beruházás, az Úttörô utca II. ütem, 

Önkormányzat
ürömi tükör
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Folynak a parkosítási munkálatok.

Befejezés elôtt a parkosítás.

Épül a Boglálra utca.
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Tücsök utcában, József nádor utca, Rákóczi és a Pillangó 
utcákban.A konkrét idôpontról az érintett utcák lakóit  
szórólap eljuttatásával fogom tájékoztatni

Folyik az óvoda bôvítés-felújítás közbeszerzési eljárá-
sa is, ezzel párhuzamosan a pályázatok elbírálása szintén 
folyamatban van. A közbeszerzés lezárása június végére 
várható, tehát júliusban a bôvítés- felújítási munkákat a 
nyertes pályázó megkezdheti.

A pályázati kiírás szerint elsôként a felújítási munkákat 
kell elvégezni, majd a bôvítést. A teljes beruházás futam-
ideje 7 hónap, költsége az új berendezéssel együtt (kony-
ha, csoportszobák) kb. 220 millió Ft.

Ezzel a beruházással minden valószínûség szerint megol-
dódnak azok a feszültségek, melyek évrôl - évre jelentkez-
nek az óvodai felvételeknél. Köztudott, hogy az igények 
évrôl-évre meghaladják lehetôségeinket. Így az önkor-
mányzatnak ezt a beruházást akkor is meg kell valósítania, 
ha a megismételt óvoda pályázatunkkal nem nyerünk el 
támogatási összeget. Ez esetben az önkormányzatnak kell 
elôteremtenie a teljes beruházási költséget. 

A költségvetésbe betervezett kettô darab játszótér 
elôkészítési munkálatai folyamatban vannak, a helyszínek 
kijelölései is megtörténtek. Az egyik játszótér elhelyezé-
se az önkormányzat tulajdonában lévô 791 m2 nagyságú 
terület egy részén kerül kialakításra, míg a terület többi 
része közpark funkciót kap. Ez a terület a Táborföldön 
van. A másik játszótér helye a temetô feletti terület, a 
Rókahegyi út mellett lesz. Ez a játszótér a Rókahegy - 
Péterhegy lakóinak igényeit kell, hogy kielégítse. Ebben az 
évben kezdôdnek meg a tervezés-engedélyezés elôkészítô 
munkái, várható a kivitelezés jövô tavasszal.

Ugyanezen a területen fog megépülni a mûfüves futball-
pálya, amelynek elôkészítési munkái (tervezés-engedélye-
zés) szintén ebben az évben kerül elvégzésre, kivitelezés 
2009-es év.

Üröm, 2008. május hó     
 Laboda Gábor 

Polgármester 

Hirdetmény
Üröm Község Önkormányzata eladásra meghirdeti Hunday 
típusú, 2500 cm3-es, turbódízeles kisteherautóját. (fék- és 
turbóhibás) 
Ajánlatokat 2008. június 10 és 2008. június 20.-a között 
lehet Üröm Polgármesteri Hivatalának titkárságán írásban 
leadni. 

Minimum vételár: bruttó 200.000 Ft. 

Péterhegyi szikkasztó árok.

Elkészült az új park.



RENESZÁNSZ MULAT-
SÁG VOLT ÜRÖMÖN

Május 24-én 17 órától élvezhették a résztvevôk a „Mátyás 
király udvari” hangulatot. 

Nagy sikere volt a középkori társasjátékoknak, amelyek 
rendkívül igényesen megmunkált darabok voltak.

Reneszánsz hangulatú zenét játszottak az Operaházy Bor-
lovagok: Laczó András, Kuncz László és Sztankovits Béla. 

Színes látványt és mókás hangulatot a gólyalábasok pro-
dukciója nyújtott.

Izgalmas mutatványokkal a Történelmi Bajvívó Egyesület 
csapata kápráztatott el bennünket.

Finom sült malacok kerültek az asztalokra és frissen sü-
tött cipók. A középkori lakoma fogyasztása korhûen, kézzel 
történt. 

A Company Canario Táncegyüttes visszavarázsolt a kö-
zépkorba, megtáncoltatva a Reneszánsz Est résztvevôit is.

Köszönjük Ráboczki Zsuzsának és Mozola Viktóriának, 
hogy idevarázsolták ezt a csodálatos reneszánsz hangulatot 
az Ürömre.

 (szerk.)

A Reneszánsz Est létrejöttéhez nyújtott segítségért 
és támogatásért köszönetet mondunk: 

- Üröm Község Önkormányzatának 
- Reneszánsz Kôfaragó Zrt-nek
- Boros Andrásnak 
- Bajcsy Józsefnek 
- Szabó Gyulának 
- Kôfaragó József grafikusmûvésznek 
- Fogarassy Bernadettnek és Fogarassy Andrásnak (Fogi 
Színháza) 
- Fehér Daninak és barátainak (Nap Társulat) 

R.Zs.

reneszánsz est
ürömi tükör
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kitelepített svábok
ürömi tükör
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Ha Pünkösd, akkor 
svábok!

Több éves hagyománya van annak, hogy a tavaszi pünkösdi 
hétvégét egy busznyi kitelepített németországi „ürömi” emléke-
zéssel tölti nálunk. 

Andreas Nick - a látogatók vezetôje és koordinátora már hó-
napokkal a kirándulás elôtt személyesen ellátogatva és E-ma-
ilen keresztül lelkesen szervezte honfitársainak magyarországi 
kiruccanását. Igazi német úriemberhez méltó precizitással és 
odaadással készítette elô minden eseményét a találkozásnak.

Szombat délelôtt a mûvelôdési ház gyönyörûen berendezett 
nagytermében Laboda Gábor  polgármester úr megnyitójával, a 
községünk fejlôdésérôl tartott rövid tájékoztatójával kezdôdött 
sváb vendégeink fogadtatása.

Majd a Napraforgó Óvoda középsô- és nagycsoportosainak, 
a József Nádor Általános Iskola ügyes tanulóinak másfél órás 
német nyelvû mûsora kápráztatta el a „hazalátogatókat”. A ma-
gyarországi rokonokkal folytatott rövid beszélgetés, emlékezés 
után az iskola ebédlôjében hazai ízekkel igyekeztünk kedves-
kedni vendégeinknek. A délutáni koszorúzás és szabadprogram, 
valamint a vasárnapi ünnepi mise után még néhány napos ki-
sebb-nagyobb kirándulásokat szerveztek hazánkban.

Hogy hogyan érezték magukat nálunk? Pontosan nem tudha-
tom. Számomra mindenesetre úgy tûnt, hogy kellemes és barát-
ságos volt a viszontlátás. Leghûebben talán az akkor készített  
képek beszélhetnek.  

Tóthné Török Mária  
iskolaigazgató 

Andreas Nick a látogatók vezetôje, Laboda Gábor polgármester, 

Lengyel Katalin alpolgármester



Megemlékeztünk a Föld 
Napjáról 

A Föld napja alkalmából Ürömön áprilisban Tisztasági Napot 
tartottunk. A József Nádor Általános Iskola felsôs tanulói 
segítségével a Kis-domb és annak környezete került megtisztításra 
az ott lerakott illegális szemétkupacoktól Az iskolások másik 
csoportja a Fô utcai parkban tisztogatott, illetve segített a 
talajtakaró mulcs kihelyezésében. Remélem, hogy az ÖKO iskola 
tanulóinak ez a “terepmunka” a környezettudatos szemléletét 
segíteni fogja.

A Tisztasági nap keretében az Önkormányzat alkalmazottai 
megtisztították a temetô környékét az ott “elhagyott“ 
nagymennyiségû szeméttôl. A kihelyezett 6 köbméteres 
konténer sajnos színültig telt rövid idôn belül. Kitûzött céljaink 
között szerepelt a Budai út környékének megtisztítása. Az itt 
lerakott, fôként építési törmelék mennyisége elképzeléseinket 
sokszorosan felülmúlta, hiszen itt 20 db 8 köbméteres 
konténer telt meg, ez közel 500 e Ft költséget jelentett az 
önkormányzatnak.

A település megtisztításában segítséget kaptunk 
magánszemélyektôl, civil szervezetektôl. Közülük is név szerint 
meg kell említeni Schäffer Mihályt, illetve az Ürömiek Baráti 
Társaságát, továbbá a Társutas Civil Szervezôdést, akik minden 
évben segítik munkájukkal a település megtisztítását.

A lakott környezet közvetlen közelébôl összegyûjtött 
hulladék fôként építési törmelékbôl, kommunális hulladékból, 
illetve komposztálható zöldhulladékból állt. Ez utóbbi 
nyesedéket, levágott és bezsákolt vagy “csak” kiöntött 
füvet jelent. Egyértelmûen olyan anyag, amely a kertekben 
újrahasznosítható, aprítható, komposztálható és késôbb a 
növények tápanyagigényét kielégítheti.

A Föld Napja és a Tisztasági Nap csak egyetlen pillanat az 
évben, egy akció. Ahhoz, hogy a felnövô generációk is egy élhetô 
világot, ezen belül is egy élhetô települést örököljenek az év 365 
napjában közösen kell óvnunk, vigyáznunk!

Régi hiányt pótoltunk
Május hónapban a Képviselô-testület határozata alapján 50 db 

utcai szemétgyûjtôedény került kihelyezésre a településen. Ennek 
köszönhetôen mostmár a Táborföld területén, a Széchenyi-
telepen, az Ófaluban, illetve a Rókahegyi lakóparkban lehet utcai 
szemétgyûjtôedényekben elhelyezni a séta közben, kultúrált 
idôtöltés alatt keletkezô szemetet. A gondozott, ápolt település 
megteremtése mindannyiunk közös érdeke, amelynek egyik 
kicsiny, de igen hatékony módja a gyûjtôedények használata. 
Kérem Önöket, hogy településünk nagyobb tisztasága érdekében 
éljenek a kihelyezett szemétgyûjtôedények adta lehetôséggel.

Megújult a Templom tér
Az ürömi Templom tér parkja, zöld felületei májusban 

megújításra kerültek. Az Önkormányzat koncepciója szerint a 
tér, illetve az azt határoló zöld felületek a “virágos település” 
szívét szolgálják. Az itt elhaladó egy virágos,  zöld szigetet 
talál, amely a mindennapok taposómalmában egy üde pillanatot 
jelent. A park tervezésekor, kialakítása folyamán figyelembe 
vettük, hogy a közelben mûködô kút található. Az automata 
öntözôberendezés ennek a kútnak a szabad vízbázisát használja 
fel, ezzel is csökkentve az éves fenntartási költséget. Figyelmet 
fordítottunk olyan kulturális eseményekre, amelyek a térhez 
köthetôek, így az adventi jászol állításra, és a fenyô állításra. 
Ezen eseményeknek is a megújult Templom téren tudunk 
kiépített, szebb helyet biztosítani. Az átalakítás során a köztéri 
telefonfülke is áthelyezésre került a Posta mellé. (Ez napokon 
belül ismét bekötésre kerül, hogy a lakosság használni tudja.)

A település parkjainak fenntartása állandó feladatot, kihívást 
jelent az Önkormányzat számára. Az erre fordított szellemi-, 
anyagi- és munkaerô megtérül, amikor halljuk az Önök elismerô 
szavait, és látjuk, hogy egyre több lakóingatlan elôtt tesznek 
rendszeresen rendet, ültetnek virágokat, fákat. Kicsiben, de 
Önök is parkosítanak.

Vidákovits Tibor 
Környezetvédelmi és Településfejlesztési

Bizottság elnöke

kÖrnyezetvédelem
ürömi tükör
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Budai út menti szeméttelep.



Anyák napja  az 
Idôsek Klubjában

Május 5-én ünnepeltük az Idôsek Klubjában az Anyák 
napját.

Intézményünkben az óvodások és az iskolások vidám 
mûsorral  ajándékkal, virágokkal köszöntötték a község 
nagymamáit, dédmamáit, akik több gyermek, unoka, és 
dédunoka útját egyengették, és féltô szeretettel kísérték.

A nagymamák is  készültek: süteménnyel vendégelték 
meg a gyerekeket és versekkel,  anyák napi dalokkal tették 
színesebbé az ünnepet.

Bozsó Kálmánné és Sásdi Ernô  bácsi saját költeményeikkel 
leptek meg bennünket.

Az anyák napja mindenki számára talán a legfontosabb, 
legbecsesebb ünnep. Legyen gyermek vagy felnôtt, az 
édesanya különleges helyet foglal el minden ember 
szívében.

 Május elsô vasárnapján sokan megköszönthetjük, de 
van aki csak emlékezhet édesanyára.

                                                        

Köszöntô Anyák napjára (részlet)

Köszönettel hálával tartozunk nektek,
kik az éjszakákat nappallá cseréltétek.
Anyák napján nektek mindent köszönünk,
sokáig maradjatok meg velük.
Mint napsugár életünket, ragyogja át,
velünk vagytok az élet viharán.

Édesanyám te tanítottál meg járni, beszélni,
Minden este kiskezem imára kulcsolni.
Sok éjszakát ôrködtél felettem,
Fáradhatatlan jóságodat köszönöm ezerszer.
Talán nem is tudjuk mindezt megköszönni
De szívbôl tudjuk mindezért ôket szeretni.

Sokan vagyunk kiknek szíve elszorul,
nem tudjuk köszönteni ôket, felettük sír domborul.
Sohasem múlik el az a szeretet,
Mikor még együtt voltunk veletek.
Minden este, reggel, hozzád szól imánk,
a jóistent kérjük helyettünk ô vigyázzon rád.

  Antóni Sándor

Ezúton is megköszönjük a József Nádor Általános és 
Népmûvészeti Iskola tanulóinak és a Napraforgó Óvoda 
kicsinyeinek szép mûsorát és a felkészítô pedagógusoknak  
Kis Gyulának, Pestiné Hégdi Ágnesnek, Schmidt Laurának, 
Krausz Ferencnének,  Tamásiné Erzsikének a munkáját.

  Szemerei Mihályné

Öno
ürömi tükör
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A Víz Világnapja 
és a Föld Napja az 
óvodában

    
A Víz világnapját 1992 óta március 22-én ünnepeljük. 

Erre a jeles napra az óvodásokkal is minden évben lelkesen 
készülünk. Idén a tavakkal és azok élôvilágával ismerkedtünk 
a gyerekek által készített szemléltetôeszközök 
segítségével. Hatalmas kék anyagból tavat készítettünk, 
majd festettünk különbözô színû halakat, megfigyeltük 
pikkelyes kültakarójukat. Készítettünk tavirózsákat 
papírból, melyek szirmait behajtogattuk, majd vízre 
tettük. A gyerekek hatalmas lelkesedéssel és örömmel 
figyelték, ahogy saját készítésû kis tavirózsáik kinyílnak 
a vízben. Az óvodások számára talán legérdekesebb 
élôlény a béka volt. Szívesen hallgatták a róla szóló 
mesét (német nyelven is), utánozták mozgását, hangját, 
lerajzolták, báboztak a kedvenc békabábjukkal. Emelett, 
akinek kedve volt, hajtogathatott egy kis állatot, amit a 
tavunkhoz tettünk. Ezzel azonban még nem teljes a sor, 
hiszen egy szép tó mellôl a pillangók sem hiányozhatnak. 
Mindenkinek lehetôsége volt papírból kivágni, és a saját 
ízlése szerint díszíteni egyet, így hamarosan gyönyörû, sok 
színben pompázó pillangók is ékesítették a közös tavunk 
környékét. A gyerekek örömét és lelkesedését fokozták a 
különbözô, német és magyar nyelvû, tavakkal kapcsolatos 
témájú énekek, mondókák és játékok.

    Óvodánkban minden évben április 22-én ünnepeljük 
a Föld Napját. Annak érdekében, hogy az óvodásokkal 

is megismertessük ezt az ünnepet, a gyerekekkel virágot 
ültettünk közvetlen környezetünkben, az óvoda udvarán. 
A Silvanus Óbuda és a Fitoland Bécsi úti kertészetektôl 
nagy értékben kaptunk virágokat, többek között muskátlit, 
petuniát, margarétát. Németh Csaba vállalkozó virágládákat 
és virágtartó edényeket ajándékozott az óvodának, amit 
szintén szeretnénk megköszönni. A gyerekek is hoztak 
magukkal reggel virágpalántákat.  A délelôtt folyamán 
az óvó nénik segítségével mindenki beültethette a saját 
kis virágát. Az óvodások nagy lelkesedéssel és örömmel 
vettek részt ebben a munkában. Izgalommal várták, hogy 
mikor kerülnek sorra, és ültethetik be saját kis növényüket. 
Figyelték, ahogy az udvaron egyre több és több virág 
pompázik a legkülönfélébb színekben. Az ültetés után a 
növények gondozásába is bepillantást nyerhettek, hiszen a 
virágok locsolása is elengedhetetlen része a munkának. A 
gyerekek lelkesedésének és munkájának eredménye, hogy 
az óvoda udvarát még sokáig fogják díszíteni a gyönyörû, 
különbözô színekben pompázó virágok.

Schieszl Mónika
Német nemzetiségi óvodapedagógus

óvoda
ürömi tükör
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Üröm szégyene
Tisztelt Lakótársak!

Lehet, hogy meglepi Önöket a cikk 
címe, de úgy gondolom, hogy nincs más 
kifejezés arra, ha valaki saját fészkébe 
piszkít és ellensége annak a település-
nek ahol él! 

Mirôl is van szó? Nem másról, mint arról, hogy az ürömi 
„önreklámozó” (Ürömiek Lapja) újságban a közelmúltban 
olvasni lehetett egy cikket, mely a helyi adórendelettel 
kapcsolatos Alkotmánybírósági határozatot próbálja értel-
mezni, sajátos formában. Ezért is fordulhatott elô, hogy a 
cikkbôl a lényeg kimaradt. Kimaradt tehát az, hogy a magu-
kat üröminek reklámozók Alkotmánybírósághoz fordultak 
az ürömiek ellen, sérelmezve, hogy nekik miért nem jár az 
a mentesség az építményadóban, amely az állandóra beje-
lentett ürömieket megilleti. Úgy gondolták, ha nekik nem 
jár, akkor senkinek se járjon. A mérhetetlen egoizmust és 
pofátlanságot jelzi, hogy még büszkék is e tettükre, és úgy 
próbálják feltüntetni, mintha ôk lennének a törvényesség 
ôrei, s íme megint rajtakapták az Önkormányzatot.

Ehhez csak annyit, hogy azt is „kifelejtették” glosszá-
jukból, hogy az a mentesség, amit Üröm Önkormányzata 
rendeletében biztosított, közel 6000 embert érint (adó-
zók 80 %-a) és ennek a 6000 embernek biztosította a la-
kásfenntartási képessége megôrzését, tehát figyelemmel 
volt a lakóingatlanok szociális funkciójára.

Egyébként mindezeken kívül a „törvényesség bajnokai” 
azt is kihagyták közlendôjükbôl, hogy az önkormányzatok 
szinte mindegyike, biztosította építményadó rendeletében 
azt a mentességet, melyet Üröm is biztosított.

Lökkös úrék, gratulálok! Most már valóban büszkék le-
hetnek magukra, valóban az Alkotmánybíróság döntése 
szerint most már senkinek nem jár kedvezmény. Még jó 
hogy az alkotmánybírák tisztában vannak azzal, hogy egy 
ilyen döntés milyen helyzetbe hozhatja év közben az ön-
kormányzatokat, ezért 2008. december 31-ével lép hatály-
ba az Alkotmánybíróság döntése. Az alkotmánybírákat ez 
érdekelte, de Lökkös úrékat nem! És még egy ilyen ember 
akart itt képviselô lenni. Gratulálok, képviselet a lakosság 
ellen. Úgy képviselet, hogy hátrányos helyzetbe hozom 
a többséget, szûk érdekeimet pedig elôtérbe állítom. Ez 
igen! Arcátlanságát mutatja, hogy tettét még propagálja is. 
Ez Önnek Lökkös úr biztosan jó, de nekünk ürömieknek 
ez nagyon nem jó! Az Alkotmánybíróság döntése fiatal 
családot, nyugdíjast egyaránt sújtja. Még egy pár ehhez ha-
sonló tettel, minden bizonnyal növelheti hírnevét, de úgy, 
hogy „ez az az ember aki demagóg módon képviseletnek 
kívánja beállítani azt a tettét, mely valójában a többség el-
leni bûn elkövetése!”

Csak remélni tudjuk, mi Ürömiek, hogy Üröm polgár-
mestere Laboda Gábor úr 2008 januárjában az „Ürömi 
tükörben” megjelent tájékoztatójában foglaltak valóra vál-
nak és Üröm Önkormányzata 2009-tôl nem vezeti be a 
lakóingatlanokra az értékalapú ingatlanadót. Így Lökkös úr 
elkerülhetjük, hogy az Önök jóvoltából az a teher, amit 
sikerült elérniük, nem fog mindenkit sújtani.

Üröm, 2008. május hó
Tarapcsik Jenô 

olvasói levél
ürömi tükör
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Álláshirdetés
A József Nádor Általános és Mûvészeti Iskola felvételt hirdet a 

2008/2009. tanévtôl az alábbi álláshelyekre:

matematika – informatika vagy angol szakos tanár
testnevelés – angol vagy informatika szakos tanár.

Jelentkezés: 06/26/350-165 és a 06/20/289-8054 telefonszámon történô 
elôzetes telefonos bejelentkezés alapján

2008. június 30-ig munkanapokon 08.00 – 15.00 óráig. Július – augusztus hónapban az 
iskola ablakában kiírt ügyeleti napokon.

Önéletrajz szükséges.



Önkormányzat
ürömi tükör
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Pályázati felhívás
Üröm Község Önkormányzata pályáza-
tot ír ki, a tulajdonát képezô alábbi he-
lyrajzi számú és térmértékû ingatlanok 
értékesítésére és hasznosítására: 

3152 hrsz.-ú 19837 m2 térmértékû, belterületi ingatlan, 
természetben Üröm Dózsa György utcától dél-keletre 
helyezkedik el. 

Az ingatlan funkciója: kereskedelmi-szolgáltató, ven-
déglátó, egyéb.

Az ingatlan vételára: 600.000.000 Ft+Áfa (azaz 
hatszázmillió Ft+Áfa) 

Pályázni csak a részletes pályázati feltételeket tartal-
mazó tájékoztató felvételével lehet, melyet Üröm Község 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Titkárságán le-
het átvenni, 2008. június 25.-én 10.00 óráig. (2096 Üröm 
Iskola u. 10. tel: 06-26-350-054) 

A pályázatok leadási határideje, és helye: 2008. 
június 30.-a 16.00 óra, Üröm Polgármesteri Hivatal Tit-
kársága. 

Üröm Község Önkormányzat eladásra hirdeti 
meg az alábbi ingatlanait:

3219 hrsz.-ú, 1338 m2 térmértékû, belterületi, családi 
házzal beépíthetô, közmûvesítetlen ingatlan, minimum vé-
telár 20.070.000 Ft + áfa (azaz húszmillió-hetvenezer Ft 
+ áfa) 

3177 hrsz.-ú, 1245 m2 térmértékû, belterületi, családi 
házzal beépíthetô, közmûvesítetlen ingatlan, minimum 
vételár 18.675.000 Ft + áfa (azaz tizennyolcmillió-hatszá-
zhetvenötezer Ft + áfa)

3178 hrsz.-ú 903 m2 térmértékû, belterületi, családi 
házzal beépíthetô, közmûvesítetlen ingatlan, minimum vé-
telár 13.545.000 Ft + áfa (azaz tizenhárommillió-ötszázne-
gyvenötezer Ft + áfa)

3209 hrsz.-ú 919 m2 térmértékû, belterületi, családi ház-
zal beépíthetô, közmûvesítetlen ingatlan, minimum véte-
lára 13.785.000 Ft + áfa (azaz tizenhárommillió-hétszázny-
olcvanötezer Ft + áfa) 

3216 hrsz.-ú 883 m2 térmértékû, belterületi, családi ház-
zal beépíthetô, közmûvesítetlen ingatlan, minimum vételár 
8.830.000 Ft + áfa (azaz nyolcmillió-nyolcszázharmincezer 
Ft) 

Pályázni csak a részletes pályázati feltételeket tartal-
mazó tájékoztató felvételével lehet, melyet Üröm Község 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Titkárságán le-
het átvenni, 2008. június 25.-én 10.00 óráig. (2096 Üröm 
Iskola u. 10. tel: 06-26-350-054) 

A pályázatok leadási határideje, és helye: 2008. 
június 30-a 18.30 óra, Üröm Polgármesteri Hivatal testül-
eti ülésterme. 

A pályázatok érvénytelenné nyilvánításának a jogát a pá-
lyázat kiírója fenntartja. 

NOSZTALGIA BULI
2008. JÚNIUS 28. 19 -22 ÓRÁIG

AZ ÜRÖMI KÖZÖSSÉGI HÁZBAN
A WINE NOT ZENEKARRAL

A legjobb zenék az 50-es évektôl  a 80-as évekig 

Zene, tánc, büfé

BELÉPÔ: 500 Ft

2096 Üröm, Iskola u. 4. tel/fax: 26/550-013
e-mail: muvhaz@urom.hu  www.urommuvhaz.t-online.hu
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Miért védekezzünk 
a kullancsok ellen? 

Itt a nyár! Egyre többet tartózko-
dunk a szabadban, a családi programok 
nagy része a természetben zajlik. Jó, 
ha tudunk a kullancsok által terjesztett 
betegségekrôl, ismerjük az ellenük való 
védekezés lehetôségeit.

A kullancsok szezonja az áprilistól szeptemberig tartó 
idôszak. Magyarországon leginkább fertôzött a nyugati ha-
tárvidék, az egész Kisalföld, Zala megye, Pilis, Börzsöny, 
a budai hegyvidék. Az élôsködôk a tengerszint felett 800 
méternél magasabbra nem költöznek és nem szeretik a 
fenyôerdôt. Mivel a déli erôs napsütést sem kedvelik, leg-
aktívabbak a reggeli és kora esti órákban.

A kullancs önmagában is okozhat  egészségkárosodást 
(bôrgyulladást, allergiát). A kullancsok nagyobb gondot 
mégis akkor jelentenek, amikor a szúrás során kórokozó 
tartalmú nyálat fecskendeznek be, s így fertôzik meg áldo-
zataikat. Sokféle emberre veszélyes betegséget okoznak, 
ezek közül háromnak van a legnagyobb jelentôsége.

A vírusos tavaszi-nyári agyvelôgyulladás a kullancs csípé-
se után 7-10 nappal influenzaszerû tünetekkel jelentkez-
het, majd 4-5 nap elteltével alakulnak ki az agyvelôgyulladás 
tünetei: magas láz, aluszékonyság, fejfájás, izombénulások, 
eszméletvesztés. Az igen súlyos, akár halálhoz is vezetô 
betegség kezelése csak kórházi körülmények között meg-
oldható, ezért gyanú esetén is azonnal kórházba kell szál-
lítani a beteget. 

Habár a kullancsoknak csak 1-2%-a fertôzôdött a ví-
russal, így viszonylag kicsi az esélye a megbetegedésnek, 
mégis a betegség súlyossága miatt fontos a megelôzés. 
A megelôzés leghatékonyabb eszköze a védôoltás, ami 
minden egy év  feletti gyermeknek javasolható. A víru-
sos agyvelôgyulladás ellen kétféle oltás létezi. Az egyik az 
aktív forma, amely a szervezetet ellenanyag termelésre 
serkenti. Az alapimmunizáció három részoltásból áll. Az 
elsô oltást célszerû a kullancsszezon kezdetén beadni a 
kora tavaszi hónapokban, a másodikat 1 hónap múlva, míg 
a harmadikra egy év múlva kerül sor. Emlékeztetô oltá-
sokra három évenként van szükség. Már az elsô két oltás 
95%-os védettséget ad a vírusos agyhártyagyulladás ellen, 
a harmadik oltás után pedig biztos a védettség. Létezik egy 
ún. gyorsított oltási rend is, eszerint a nyári hónapokban 
az elsô két oltás között csak két hét telik el.

A másik védôoltás forma, amikor kész ellenanyagokat 

viszünk be a szervezetbe. Kullancscsípést követôen 48 
óráig adható be és csak 1 hónapig nyújt védelmet.

A megelôzés fontos eszköze a különbözô kereskedelmi 
forgalomban használható rovarriasztó szerek használata, 
melyeket kenôcs, aerosol formájában lehet beszerezni, 
elsôsorban a ruhával nem fedett testtájékokra kell hasz-
nálni. 

A homeopátiás orvoslás is lehetôséget ad a megelôzésre: 
Ledum palustre 9Ch-ban naponta 2X5 golyó hatékonyan 
megelôzi a kullancscsípést. 

A másik gyakori, kullancsok által terjeszett betegség a 
Lyme-kór, amiben egy baktérium a kórokozó. A tünetek 
korai felismerésének azért van nagy jelentôsége, mert az 
idôben elkezdett antibiotikus kezeléssel jól gyógyítható 
a betegség. A legjellemzôbb tünet a csípés helyén mini-
mum 48 óra elteltével, de akár hetek múlva kialakuló 3-5 
cm átmérôjû bôrpír, amely kezelés nélkül hetekig fennáll. 
További tünetek hetek, hónapok múlva jelentkezhetnek: 
ízületi fájdalmak, fáradékonyság, perifériás idegbénulások, 
szívizomgyulladás.

A legújabban azonosított kullancsok által terjesztett be-
tegség a tibola, melynél legtöbbször a hajas fejbôr érin-
tett. Fô tünetei a csípés helyén kialakuló, nehezen múló 
fekélyes seb és a duzzadt környéki nyirokcsomók. Ez a 
betegség is jól kezelhetô antibiotikumokkal.

A kullancsok fôként a fûben és az alacsonyabb bokro-
kon találhatók, a fûszálak és a levelek fonákján, könnyen 
beakadnak az ember bôrére, és elmásznak a melegebb he-
lyekre: térdhajlatba, hónaljba, ahol belefúródnak a bôrbe. 
A betegségek megelôzése miatt igen fontos mielôbbi el-
távolításuk. Csipesszel a kullancs testének összenyomása 
nélkül kell kitépni a kullancsot a bôrbôl. Nem baj, ha a feje 
beszakad, mert a kórokozók a kullancs bélrendszerében 
találhatók. Olajozni, zsírozni, kenegetni nem szabad, mert 
a fuldoklás során „belehányja” a kórokozókat a vérbe.

    Dr. Gaál Gabriella
                  gyermekorvos



Üröm Község Önkormányzat 5/2008.(IV. 21) Kt. 
számú rendelete a település 

2007. évi költségvetésének végrehajtásáról

(Zárszámadás)

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete az Államháztartásról 
szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv.  82.§-a, továbbá 
ennek végrehajtására kiadott többszörösen módosított 249/2000.(XII. 
24.) Korm. rendelet 6.§.-7.§.-saiban foglalt rendelkezések figyelembe-
vételével a 2007. évi költségvetése végrehajtásáról az alábbi rendeletet 
alkotja.

1.§.
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete a település 2007. 
évi költségvetésének végrehajtását 1.087.190.000-Ft. /azaz egymilliárd 
nyolcvanhétmillió-százkilencvenezer forint/ bevételi fôösszeggel, és 
916.522.000.-Ft /azaz kilencszáztizenhatmillió-ötszázhuszonkettôezer 
forint/ kiadási fôösszeggel, 170.668.000.-Ft /azaz százhetvenmillió-hat-
százhatvannyolcezer forint/ záró egyenleggel jóváhagyja.

2.§.
A település 2007. évi pénzmaradványát 157.557.000-Ft-tal /azaz százöt-
venhétmillió-ötszázötvenhétezer forinttal/ hagyja jóvá, a jelen rendelet 
14.)-15.) és 16.)-os számú mellékteleiben foglalt részletezéssel .

A feladattal terhelt pénzmaradványt 157.557.000 Ft-tal /azaz  százöt-
venhétmillió-ötszázötvenhétezer forinttal/ hagyja jóvá.

3.§.
A jelen rendelet 1.§.-ban rögzített 2007. évi bevételek forrásonkénti 
alakulását a jelen rendelet 1.számú mellékletében részletezettek sze-
rint hagyja jóvá.

Ezen belül:
a.) Az önkormányzat mûködési és saját folyó- és átengedett bevéte-
leit 417.596.000.-Ft-ban /azaz négyszáztizenhétmillió- ötszázkilencven-
hatezer forintban/ 
b.) Felhalmozás és tôke jellegû bevételeit 101.039.000.- Ft-ban /azaz 
százegymillió-harminckilencezer forintban/ 
c.) A normatív állami hozzájárulások teljesítését 227.798.000.- Ft-ban 
/azaz kettôszázhuszonhétmillió-hétszázkilencvennyolcezer forintban/
d.) Társadalombiztosítástól és egyéb átvett pénzeszközt 
315.720.000.-Ft-ban /azaz háromszáztizenötmillió-hétszázhúszezer fo-
rintban/
e.) Hitelek, támogatások, visszatérülésének fôösszegét 12.911.000.- 
Ft /azaz tizenkettômillió-kilencszáztizenegyezer forintban/
f.) Átfutó, kiegyenlítô és függô bevételek fôösszeget 11.727.000.- Ft-
ban /azaz tizenegymillió-hétszáz huszonhétezer forintban/
g.) Elôzô évi pénzmaradvány igénybevételét 399.000.-Ft-ban /azaz há-
romszázkilencvenkilencezer forintban/ állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2007. évi bevételeinek alakulását, gazdálkodókét 
a rendelet 21. számú melléklete tartalmazza. 

4.§.
(1) A Képviselô-testület a jelen rendelet 1.§-ában rögzített kiadási 
fôösszegen belül:
a.) személyi juttatások kiadási fôösszegét  324.587.000.- /azaz három-
százhuszonnégymillió-ötszáznyolcvanhétezer forintban/ 
b.) munkaadót terhelô járulékok fôösszegét 105.096.000.-Ft- /azaz 
százötmillió kilencvenhatezer forint/

c.) dologi és egyéb folyó kiadások fôösszegét 195.676.000.-Ft /azaz 
százkilencvenötmillió hatszázhetvenhatezer forint/
d.) mûködési célú pénzeszközátadás fôösszegét  13.111.000.-Ft /azaz 
tizenhárommillió száztizenegyezer forint/ 
e.) felhalmozás célú pénzeszköz átadás fôösszege 5.080.000 Ft (azaz 
ötmillió nyolcvanezer Ft)
f.) társadalom és szociálpolitikai juttatás 53.921.000.-Ft /azaz ötven-
hárommillió kilencszázhuszonegyezer forint/
g.) felhalmozási kiadások fôösszegét 167.922.000.-Ft /azaz százhat-
vanhétmillió kilencszázhuszonkettôezer forintban hagyja jóvá, és meg-
állapítja, hogy a felhalmozási kiadásokon belül a felújítási kiadásokat 
célonként a rendelet 22. számú melléklete tartalmazza.
h.) hitel-törlesztés kiadás fôösszegét 52.513.000.-Ft-ban /azaz 
ötvenkettômillió ötszáztizenháromezer forint/
i.) függô átfutó, kiegyenlítô kiadások fôösszegét -1.384.000.-Ft-ban 
/azaz mínusz egymillió-háromszáznyolcvannégyezer forintban/ hagyja 
jóvá a jelen rendelet 2.számú mellékletében részletezettek szerint.

2.a.) Polgármesteri Hivatal összkiadását 538.697.000 Ft /azaz ötszáz-
harmincnyolcmillió hatszázkilencvenhétezer forint / fôösszeggel hagyja 
jóvá a rendelet 2/A. és 24-es számú mellékletében részletezettek sze-
rint.

A jóváhagyott kiadási fôösszegen belül:

- Személyi jellegû kiadásait 119.426.000 Ft-tal /azaz száztizenkilenc-
millió négyszázhuszonhatezer forinttal/ 
- Munkaadói járulékokat: 35.483.000 Ft-tal /azaz  harmincötmillió 
négyszáznyolcvanháromezer forinttal/ 
- Dologi és egyéb folyó kiadásait 97.217.000 Ft-tal /azaz kilencven-
hétmillió kettôszáz tizenhétezer forinttal/
- Felhalmozási és finanszírozás kiadását: 162.096.000 Ft-tal /azaz 
egyszáz hatvankettômillió kilencvenhatezer forinttal/
- Társadalmi és szocpol kiadását: 53.921.000 Ft-tal /azaz ötvenhá-
rommillió kilencszázhuszonegyezer forinttal/
- Mûködési célú pénzeszközátadás 13.111.000.-Ft-tal /azaz 
tizenhárommillió-száztizenegyezer-forinttal/
- Fejlesztési célú pénzeszközátadás 4.930.000.-Ft-tal /azaz-
négymillió-kilencszázharmincezer-forintttal/
- Hiteltörlesztés kiadását 52.513.000.-Ft-tal /azaz ötvenkétmillió-
ötszáztizenháromezer-forinttal /hagyja jóvá.

b.) József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény kiadását 148.006.000 Ft-tal /azaz száznegyvennyolcmillió hatezer 
forint/ fôösszeggel hagyja jóvá a rendelet 2/A., valamint a 24. számú 
melléklete szerint.

A jóváhagyott kiadási fôösszegen belül:

- Személyi jellegû kiadásait 98.795.000 Ft-tal /azaz kilencvennyolc-
millió hétszázkilencvenötezer forinttal/ 
- Munkaadói járulékokat 32.224.000 Ft-tal /azaz harminckettômillió 
kettôszáz huszonnégyezer forinttal/
- Dologi kiadásait 16.084.000 Ft-tal /azaz tizenhatmillió nyolcvan-
négyezer forinttal/
- Felhalmozási kiadás: 753.000 Ft-tal / azaz hétszázötvenháromezer 
forint/
- Pénzeszközátadás 150.000 Ft-tal ( azaz százötvenezer forinttal)
hagyja jóvá. 

c.) Napraforgó Óvoda kiadását 115.899.000 Ft-tal /azaz száztizenöt-
millió nyolcszázkilencvenkilencezer forinttal/ hagyja jóvá a 2/a. sz. mel-
léklet szerint.
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A jóváhagyott kiadási fôösszegen belül:

- Személyi jelegû kiadását 67.155.000 Ft-tal / azaz hatvanhétmillió 
százötvenötezer forinttal/ 
- Munkaadói járulékokat 23.032.000 Ft-tal /azaz huszonhárommillió 
harminckettôezer forinttal/
- Dologi kiadásait 22.352.000 Ft-tal /azaz huszonkettômillió három-
százötvenkétezer forinttal/ hagyja jóvá.
- Felhalmozási kiadása: 3.360.000 Ft /azaz hárommillió háromszáz-
hatvanezer forinttal/ hagyja jóvá.

d.) Kossuth Lajos Mûvelôdési Ház és Könyvtár kiadását 25.109.000 Ft /
azaz huszonötmillió egyszázkilencezer forint/ fôösszeggel hagyja jóvá a 
2/A. számú melléklet szerint.

A jóváhagyott kiadási fôösszegen belül:

- Személyi jellegû kiadásait 9.202.000Ft-tal /azaz kilencmillió 
kettôszázkettôezer forinttal/
- Munkaadói járulékokat 2.913.000 Ft-tal /azaz kétmillió kilencszáz-
tizenháromezer forinttal/
- Dologi kiadásait 11.474.000 Ft-tal /azaz tizenegymillió négyszáz-
hetvennégyezer Ft-tal
- Felhalmozási kiadásait: 1.520.000 Ft-tal /azaz egymillió ötszázhúsz-
ezer forintal/ hagyja jóvá.

e.) Településüzemeltetés költségeit 32.171.000 Ft /azaz 
harminckettômillió egyszáz hetvenegyezer forint/ összegben hagyja 
jóvá a rendelet 24. mellékletében részletezettek szerint.

Ezen belül:
- Személyi jellegû kiadásokat  14.658.000 Ft-tal / azaz tizennégymil-
lió hatszázötvennyolcezer forinttal/
- Munkaadói járulékokat 4.681.000 Ft-tal /azaz négymillió hatszáz-
nyolcvanegyezer forinttal/
- Dologi kiadásokat 12.639.000 Ft-tal /azaz tizenkettômillió hatszáz-
harminckilencezer forinttal/
- Beruházás 193.000.-Ft-tal /azaz százkilencvenhárom-ezer forinttal/ 
hagyja jóvá.

f.) Védônôi Szolgálat kiadását 6.644.000 Ft /azaz hatmillió hatszáznegy-
vennégyezer forint/ fôösszeggel hagyja jóvá a 2/A. számú melléklet sze-
rint.

A jóváhagyott kiadási fôösszegen belül:

- Személyi jellegû kiadásait 4.583.000 Ft-tal /azaz négymillió ötszáz-
nyolcvanháromezer forint/
- Munkaadói járulékokat 1.426.000Ft-tal /azaz egymillió négyszázhu-
szonhatezer forinttal/
- Dologi kiadásait 635.000 Ft-tal /azaz hatszázharmincötezer forint-
tal/ hagyja jóvá.

g.) Idôsek Napközi Otthona (Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés) 
kiadását 14.997.000 Ft /azaz tizennégymillió kilencszázkilencvenhétezer 
forint/ fôösszeggel hagyja jóvá a rendelet 2/A. számú melléklete sze-
rint. 

A jóváhagyott kiadási fôösszegen belül:

- Személyi jellegû kiadásait 6.858.000 Ft-tal /azaz hatmillió nyolc-
százötvennyolcezer forinttal/ 
- Munkaadókat terhelô járulékokat 2.248.000 Ft-tal /azaz kettômillió 

kettôszáznegyvennyolcezer forinttal/
- Dologi kiadásait 5.891.000 Ft-tal /azaz  ötmillió nyolcszázkilenc-
venegyezer forinttal/ hagyja jóvá.

h.) Családsegítô szolgálat kiadásait 5.524.000 Ft-tal /azaz ötmillió öt-
százhuszonnégyezer forinttal/ hagyja jóvá a rendelet 2/A. számú mel-
léklete szerint.

A jóváhagyott kiadási fôösszegen belül:

- Személyi jellegû kiadásait 2.914.000 Ft-tal /azaz  kétmillió kilenc-
száztizennégyezer forinttal/
- Munkaadókat terhelô járulékokat 936.000 Ft-tal /azaz kilencszáz-
harminchatezer forinttal/
- Dologi kiadását 1.674.000 Ft-tal /azaz egymillió hatszázhetven-
négyezer forinttal/ hagyja jóvá.

i.) Intézményi vagyon mûködtetésére 29.475.000.-Ft.-ot (azaz huszon-
kilencmillió négyszázhetvenötezer forint) hagy jóvá a rendelet 2.sz. 
melléklete szerint.

A jóváhagyott kiadási fôösszegen belül:

- Személyi jellegû kiadásait 996.000 Ft-tal /azaz  kilencszázkilencven-
hatezer forinttal/
- Munkaadókat terhelô járulékokat 2.153.000 Ft-tal /azaz kettômillió-
százötvenháromezer forinttal/
- Dologi kiadását 27.710.000 Ft-tal /azaz huszonhétmillió hétszáztíz-
ezer forinttal/ 
- Függô átfutó tételek kiadásait -1.384.000.-Ft-tal /azaz egymillió-
háromszáznyolcvannégyezer-forinttal/hagyja jóvá.

5.§.
A képviselô-testület az önkormányzat vagyonának, adósságállományá-
nak jövedelmi és létszámhelyzetének, költségvetési feladatmutatóknak 
és normatívák alakulásának elszámolását a rendelet 3-as, 4-es, 5-ös, 
6-os, 7-es, 8-as, 9, és 10-es, 23-as és 24-es számú mellékletekben fog-
laltak szerint hagyja jóvá.

6.§.
A képviselô-testület a zárszámadás auditáláshoz szükséges könyvvi-
teli mérleget egyszerûsített tartalmú éves pénzforgalmi jelentést, a 
mûködési bevételek és  kiadások, a mérlegadatokat alátámasztó táb-
lázatokat, az éves leltárt, az egyszerûsített pénzmaradvány elszámolást 
és felhasználást a rendelet 11-es, 12-es, 13,14,15,16 és 17. 18. számú 
mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Az éves zárszámadás elemzését tartalmazó Pénzügyi bizottsági jelen-
tést, továbbá a Könyvvizsgálói jelentést a jelen rendelet 19, 20-as mel-
léklete szerinti tartalommal megismerte és tudomásul vette.

7.§.
A képviselô-testület megállapítja, hogy a 2007-es gazdasági évben fel-
adatelmaradás nem volt, szoros gazdálkodás mellett ugyan, de likviditá-
si gondok nem merültek fel. Az eredeti költségvetésében megfogalma-
zott célkitûzéseket teljesítette. 

8.§.
A képviselô-testület a 2007. évi költségvetés végrehajtását alátámasztó 
szöveges indokolást elfogadja

9.§.
A Képviselô-testület megállapítja, hogy több éves kihatással járó köte-
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lezettségvállalás -kivéve a rendelet 19. számú mellékletében feltûntetett 
csatorna beruházási hitelek- nincsenek. 

Megállapítja, hogy a 2007-es gazdasági évben közvetett támogatások 
körébe tartozó adóelengedés nem történt. 

Megállapítja, hogy 2007-ben kedvezményes étkeztetés címén 
7.815.000.-Ft /azaz hétmillió-nyolcszáztizenötezer-forint/ felhasználá-
sára, illetve kifizetésére került sor.

10.§
A jelen zárszámadási rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.

Üröm, 2008. április 17.

Laboda Gábor   Dr. Balogh Szilvia
polgármester   jegyzô

Záradék: 
Kifüggesztve, és kihirdetve:

Üröm, 2008. április hó 21 nap.
     Dr. Balogh Szilvia
     jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-
testületének

6/2008.(IV. 21.) Kt. sz. rendelete a 1/2008.(III. 03.) 
számú rendelet módosítására a település 2008. évi 

költségvetésérôl 
a 2008.-2009.-2010. évi gördülôtervérôl.

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete az államháztartásról 
szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65.§-ban, vala-
mint az ennek végrehajtására kiadott 217/1998.(XII. 30.) Korm. számú 
rendeletben foglalt felhatalmazás alapján a 2008. évi költségvetését az 
alábbiak szerint módosítja: 

1.§.
Az Ör. 2.§.(2) bek. a.) b.) c.)és g.) pontjai helyébe a következô rendel-
kezés lép:

„(2) bek. a.) pont
Személyi juttatások módosított fôösszegét 368.247.000.-Ft-ban /azaz 
háromszázhatvannyolcmillió kétszáznegyvenhétezer-forintban/”

„(2) bek. b.) pontja
Munkaadókat terhelô járulékok módosított fôösszegét 120.426.000.-Ft-
ban /azaz százhúszmillió-négyszázhuszonhatezer-forintban/”

„(2) bek. c.) pontja
Dologi és egyéb folyó kiadások módosított fôösszegét 191.918.000.-Ft-
ban /azaz százkilencvenegymillió-kilencszáztizennyolcezer-forintban/”

 „(2) bek. g.) pontja

Felhalmozási kiadásainak módosított fôösszegét 120.542.000.-Ft-ban /
azaz százhúszmillió ötszáznegyvenkétezer forintban/állapítja meg.”

2.§.
Az Ör.3.§.(1)(2) bekezdése helyébe a következô rendelkezés lép:

„(1) bek.
A képviselô-testület a 2008. évi költségvetési általános tartalék módo-
sított összegét 12.983.000.-Ft-ban /azaz tizenkétmillió kilencszáznyolc-
vanháromezer forintban/ állapítja meg.”

„(2) bek.
A 2008. évi céltartalék módosított fôösszegét 44.411.000.-Ft-ban /azaz 
negyvennégymillió négyszáztizenegyezer forintban/ állapítja meg.”

3.§.
Az Ör. 4.§.(2) bek. helyében a következô rendelkezés lép:

„(2) bek.
A Polgármesteri Hivatal, továbbá a községgazdálkodási feladatok 
2008. évre jóváhagyott kiadási elôirányzatának módosított fôösszegét 
645.002.000.-Ft-ban /azaz hatszáznegyvenötmillió kétezer-forintban/ 
hagyja jóvá a módosított rendelet 2.számú mellékletében részletezet-
tek szerint.

Ezen belül:

Személyi juttatások módosított elôirányzatát: 157.926.000.-Ft
Munkaadói járulékok módosított fôösszegét: 49.586.000.-Ft
Dologi és egyéb kiadások fôösszegét: 123.151.000.-Ft
Pénzeszköz átadás fôösszegét: 19.551.000.-Ft
Társadalmi és szocpol.juttatás fôösszegét: 28.468.000.-Ft
Felújítások fôösszegét: 130.400.000.-Ft
Beruházások fôösszegét: 132.958.000.-Ft
hiteltörlesztés fôösszegét: 2.962.000.-Ft 

4. §
Az Ör 5.§( 1) bekezdésének létszámadatokra vonatkozó rendelkezése 
az alábbiak szerint módosul 

„Az intézmény 2008. évi költségvetési létszámkeretét 46 fô közalkal-
mazottban határozza meg.” 

5.§.
Az Ör. egyéb rendelkezései nem változnak.
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.

Üröm, 2008. április 17.

Laboda Gábor   Dr. Balogh Szilvia
polgármester   jegyzô

Záradék: 
Kifüggesztve, és kihirdetve:

Üröm, 2008. április hó 21 nap.
     Dr. Balogh Szilvia
     jegyzô
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Üröm Község Önkormányzat Képviselô-
testületének

7/2008.(IV. 21.)Kt. sz. rendelete a 2/2008.(III. 03.) 
Kt. sz. rendelettel a 7/2006 (IV. 28.) Kt. számú ren-
delettel a 23/2003 (XII. 01.) Kt. számú rendelettel 
a 7/2004 (III. 01.) Kt. számú rendelettel, a 21/2005 
(VIII. 26.) Kt. számú rendelettel, a 26/2005 (X. 12.) 

Kt. számú rendelettel, és a 16/2006.(XI.10.) Kt. 
sz. rendeletekkel módosított rendelete a szociális 

gondoskodás helyi szabályairól

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete (továbbiakban, 
Képviselô-testület) -a helyi önkormányzatokról szóló többször módo-
sított 1990. évi LXV. Tv. 16 §(1) bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva- a szociális igazgatásról, és szociális ellátásokról szóló többször 
módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt) 25. § (3) bekezdés, 
26.§ 47. §, és a 138. §-ban foglaltak alapján a törvény helyben történô 
végrehajtására a szociális gondoskodás helyi szabályaira alkotott rende-
letét az alábbiak szerint módosítja.

1.§
Az Ör. rendelet 17.§.(2) bekezdése helyébe az alábbi új (2) bekezdés 
lép:
„2.bek. 
A kérelem évente egy alkalommal nyújtható be, tárgyév augusztus 
31-ig. A kérelmek elbírálására tárgyév szeptember 30-ig kerül sor.”

2.§.
Az Ör. egyéb rendelkezései nem változnak.
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.

Üröm, 2008. április 17.

Laboda Gábor   Dr. Balogh Szilvia
polgármester   jegyzô

Záradék: 
Kifüggesztve, és kihirdetve:

Üröm, 2008. április hó 21 nap.
     Dr. Balogh Szilvia
     jegyzô

6/2004.(III.01.) Kt. számú rendelettel, továbbá a 
15/2007 (VI. 27.) Kt. számú rendeletekkel módosí-
tott 22/2002.( XII.18.) Kt. számú rendelet módosí-

tására a háziorvosi körzetekrôl.

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete az egészségügyi köz-
szolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének 
formáiról szóló 2001. évi CVII. törvény 25.§.(7) bekezdése, az önálló 
orvosi tevékenységrôl szóló 2000. évi II. törvény 2.§. (2) bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a helyi önkormányzatokról 
szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§.(1)  bekez-
désében foglaltakra Üröm háziorvosi,  házi gyermekorvosi és védônôi 
körzeteirôl alkotott 22/2002.(XII.18.) rendeletét az alábbiak szerint 
módosítja.

1.§.
Az Ör. 2.§. (6) bekezdése helyébe a következô rendelkezés lép.

„Az eddigi kettô védônôi szolgálat helyett, három védônôi szolgálatot 
mûködtet, I, II, III. megjelöléssel.”

Az Ör 2.§ új (7) bekezdéssel egészül ki:
„A védônôi szolgálatok mûködtetése a jelen módosító rendelet 3. szá-
mú mellékletét képezô mûködési körzetfelosztás szerint történik.”

2.§.
A rendelet egyéb rendelkezései nem változnak.
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetésrôl a jegyzô gondoskodik.

Üröm, 2008. április 17.

Laboda Gábor   Dr. Balogh Szilvia
polgármester   jegyzô

Záradék:  Kifüggesztve, és kihirdetve:

Üröm, 2008. április hó 21 nap.
     Dr. Balogh Szilvia
     jegyzô

3. sz. melléklet.
I. számú védônôi 
körzet

Alexandra Pavlovna köz
Alkonyat sétány
Asztalos utca
Bécsi út
Boglárka utca
Borostyán utca
Csillaghegyi út
Csókavár utca
Fagyöngy utca
Fenyves utca
Fülemüle utca
Galagonya köz
Görgey utca
Honvéd utca
József Nádor utca
Kalmár utca
Kárókatona utca
Kormorán utca 
Kócsag utca 
Mészégetô köz
Mészégetô utca
Nefelejcs köz
Óvoda köz
Patak utca
Péterhegyi út
Pillangó utca
Rókahegyi út
Rózsa utca
Szeder köz
Szegfû utca
Szikla köz
Szikla utca
Táncsics Mihály utca

II. számú védônôi 
körzet

Templom tér
Tücsök utca
Ürömi út
Úttörô utca
Vörösbegy utca 
Akó utca
Hegyköz utca 
Must utca 
Óbor sétány
Présház utca 
Sajtár utca 
Szôlôskert utca
Vesszô utca
Ady Endre utca 
Barackos út
Batthyány 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
Fô utca
Gábor Áron sétány

III. számú védônôi 
körzet

Gólyahír utca
Határkô 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
Körte utca
Kôbánya utca
Lobogó utca
Magyar utca
Mandula utca
Petôfi Sándor utca
Pipacs utca
Présház utca
Radnóti M. utca
Rákóczi Ferenc utca
Rákóczi Ferenc köz
Régi utca
Rózsa utca
Sadove út
Szilva utca
Szirom utca
Táborföld út
Tátika utca
Tulipán utca
Tüzér utca
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A Közösségi Ház 
nyári nyitva tartása
A tanfolyamok, klubok július 4-étôl nyári 

szünetet tartanak.

Június 30-tól augusztus 4-ig
ÉLMÉNY-M TÁBOR

Július 7-tôl augusztus 1-igaz ingyenes internet 
hozzáférés biztosított.

Nyitva tartás:
Hétfôn, pénteken: 12-18 óráig, Kedden, szer-

dán, csütörtökön: 9-15 óráig

A Közösségi Ház ebben az idôszakban vár-
ja azokat a gyerekeket is, akik szeretnének 
kézmûves foglalkozásokon részt venni. A 

kézmûves foglalkozások ingyenesek.

Augusztus 2-tôl 24-ig 
nyári szünet.

Augusztus 25-29-ig 
KARATE TÁBOR

Koordináció fejlesztô gyakorlatok, önvédelmi 
gyakorlatok, kûzdô gyakorlatok és sok játék !

Elôképzettség nem szükséges.

Táborvezetô:
 EB és többszörös magyar bajnok

Részvételi díj: 19.000 Ft
Jelentkezés: július végéig Nádori Évánál  

(06-30/258-3489)

EROTIKUS KOMÉ-
DIA AZ ÓKORBÓL

2008. július 17. (fôpróba), 18., 19., 25., 26.  19 óra

Aquincumi Múzeum
(III., Szentendrei út 139.)

ARISZTOPHANÉSZ
LÜSZISZTRATÉ
Arany János és Devecseri Gábor 

fordításának felhasználásával
mai színpadra feldolgoza: SZEPES ERIKA
Lüszisztraté - BEDE FAZEKAS ANNA

Mürrhiné - NYERTES ZSUZSA
Kleoniké - VARGA KATA

Lampitó -  ANDRESZ KATI
Kinésziász -  SZAKÁCS TIBOR

Philurgosz -  MASZLAY ISTVÁN
Drakész - URMAI GÁBOR

Spártai - MARANCZI ZALÁN

Közremûködik a TRIGONON EGYÜTTES
Zeneszerzô: SCHMIDT FERENC  

Koreográfus: DÉKÁNY EDIT
Jelmez: RÁTKAI ERZSÉBET 

Az “emberparavánokat” PAPP LUCA tervezte
Rendezô: PAPP JÁNOS

Fellázadnak az athéni és spártai asszonyok. Megtagad-
ják a szerelmet a férfiaktól, amíg azok be nem fejezik a 
háborút, és békét nem kötnek. A csodálatos helyszínt 
kínáló aquincumi romok között elevenedik meg a köz-
ismert történet. Arisztophanész fergeteges komédiája 
kiváló szerepeket kínál a színészeknek, a nézôknek pe-
dig nagyszerû szórakozást, amellett, hogy gondolkodás-
ra késztet: nem kéne-e a ma asszonyainak az egykorvolt 
athéni és spártai elôdök példáját követni.

Jegyek 2500 forintos áron (fôpróba: 1000 Ft) 
megvásárolhatók az Aquincumi Múzeumban, az Óbu-
dai Társaskörben, a Békásmegyeri Közösségi Házban 

és az ismert jegyirodákban.

INFORMÁCIÓ: 06/1/250-16-50
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Rendôrségi 
felhívás

Ismételten felhívom a lakástulajdonosok figyelmét, hogy 
értékeik megôrzése érdekében ingatlanjaik nyílászáróit – 
a meleg ellenére is – tartsák zárva, ugyanis újból feltûntek 
településünkön az ún. „besurranó tolvajok”! Ezek a sze-
mélyek kihasználják, hogy a meleg nyári éjszakákon az aj-
tót, ablakot nyitva hagyták, és amíg a tulajdonos pihen, 
addig megszabadítják értékeiktôl. Ha lakásuk riasztóval 
van felszerelve, akkor ne felejtsék el aktiválni azt.

Újból kérem Önöket, hogy ha idegen, gyanús személye-
ket, jármûveket látnak lakókörnyezetükben, akkor azt a 
06 26 330 130-as telefonszámon jelezzék a Pilisvörösvári 
Rendôrôrsre vagy a körzeti megbízottnak. 

Tisztelt szülôk!
Megkérem Önöket, hogy mielôtt gyermekeiket a nyári 

szünet alatt kerékpározni, motorozni engedik, hívják fel 
figyelmüket a közlekedés alapvetô szabályaira.

Motorkerékpárral csak abban az esetben engedjék köz-
lekedni gyermeküket, ha rendelkezik vezetôi engedéllyel.

Hívják fel figyelmüket minden esetben a védôfelszerelések 
(bukósisak), valamint az esti órákban a világító és 
fényvisszaverô berendezések, eszközök használatára.

Felügyelet nélkül ne hagyják kiskorú gyermekeiket köz-
területen játszani, utazni!

A nyári szünet alatt fokozottabb veszélynek vannak 
kitéve a tizenévesek. Ilyenkor nagyobb számban fordul 
elô, hogy alkohollal és droggal kerülhetnek kapcsolatba. 
Figyeljék gyermekük viselkedését, és ha szükségesnek lát-
ják, kérjék szakember tanácsát.

Balogh Ferenc r.zászlós 
körzeti megbízott

Szakítsunk idôt a 
mozgásra!

A Pilisborosjenô és Üröm határában lévô Hotel Aura 
területén a négy éve nem mûködô teniszpályákat az 
OpenTennisClub az idén teljesen felújította.

A pályák új salakot, vonalakat, szélfogó és elválasztó há-
lókat kaptak, a locsoló rendszer és padok pedig felújításra 
kerültek. A teniszpályák egy gondozott, ôsfás, körbekerí-
tett parkban találhatók, ahol teniszedzô, nádfedeles szalet-
lik és játszótér várja a sportolókat és a gyerekeket.

Míg a szülôk teniszeznek, addig a gyerekek játszhatnak a 
játszótéren vagy sportolhatnak a kézilabda pályán.

Az OpenTennisClub látogatóinak lehetôsége van az 
Aura Hotel egyéb szolgáltatásainak az igénybevételére, 
mint például a szauna és a konditerem. A teniszpálya mel-
lett közvetlenül elhelyeztünk egy televízió készüléket, ahol 
a nyáron megrendezésre kerülô nagy sport eseményeket,

foci Eb-t és a nyári olimpiát lehet figyelemmel kísérni.

Az OpenTennisClub egy olyan klub szeretne lenni, 
amelyet a teniszt kedvelô sportemberek és családtagjaik 
örömmel látogatnak, ezért június 21-22-én amatôr te-
niszversenyt rendezünk, férfi-nôi egyes és páros számok-
ban. Július hónaptól pedig 6-14 éves gyerekek részére 
egy hetes turnusokban tenisz sporttáborokat szervezünk 

teniszedzôvel, étkeztetéssel és egyéb, kiegészítô sport 
foglalkozásokkal.

Az OpenTennisClub és Hotel Aura személyzete min-
dent elkövet annak érdekében hogy Ön és családja nyu-
godt, békés környezetben megújult pályákon sportolhas-
son, pihenhessen.

Berec András
20-934-6374
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Csatornázási Üzem
2000, Szentendre, Ipar u 
Hibabejelentés (éjjel-nappal):  06-26-310-796
TIGÁZ Rt. 2000 Szentendre, Paprikabíró 16.  06/26/501-100
ELMÛ: Eurocenter 1032 Budapest, Bécsi út 154.
ELMÛ Szentendre: 06-26-318-051, (26)318-050
Kéményseprô Vállalat: 
1054 Budapest, Steindl Imre u. 12.  06/1/269-2599
Tûzoltóság: Pilisborosjenôi Weindorf Önkéntes Tûzoltó E.
Komlós Tibor parancsnok: 06/26/350-622
Kucsera László parancsnok-h.  06/30/254-8772
Érd Városiv. Tûz. 2045 Törökbálint, Pf. 17.  06/23/335-505
DMRV Szentendre 06/26/501-650
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Igazgatási Igazgatóság: 1014 Bp. 
Táncsics M. u. 1.
ÁNTSZ: 1117 Bp. Karinchy F. u. 3. V. em.
Szippantós Budakalász  06-26-340-817, (26)340-278
Gyámhivatal Pilisvörösvár Puskin utca 8  06-26-330-402
Iparkamara Szentendre, Dunakorzó  06-26-317-918
Iparkamara Budapest. Bajcsy Zs. út  06-1-269-5974
APEH Budapest 06-1-412-5400
Egészségügyi Pénztár Szentendre 06-26-302-112
Mûvelôdési Ház 06-26-350-064, 550-013
Általános Iskola  06-26-350-165, 350-158
Könyvtár  06-26-350-199
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

2008. június                               
01. Dr. Fehér Eszter
02. Dr. Fehér Eszter
03. Gelencsér Tamás
04. Kovács Levente
05. Kovács Levente
06. Osváth Tibor
07. Osváth Tibor
08. Osváth Tibor
09. Fehér Eszter
10. Gelencsér Tamás

11. Kovács Levente
12. Fehér Eszter
13. Osváth Tibor
14. Gelencsér Tamás
15. Gelencsér Tamás
16. Fehér Eszter
17. Gelencsér Tamás
18. Kovács Levente
19. Fehér Eszter 
20. Osváth Tibor

21. Fehér Eszter
22. Kovács Levente
23. Fehér Eszter
24. Gelencsér Tamás
25. Kovács Levente
26. Fehér Eszter
27. Osváth Tibor
28. Fehér Eszter
29. Fehér Eszter
30. Fehér Eszter
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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.

Kos 
március 21. - április 20.

Túl sokat vállal magára és ez egy 
kicsit megviseli. Fáradt, bár ez egy 
jólesô fáradtság.
Próbáljon meg pihenni is egy kicsit.

Bika
április 21. - május 20.

Ebben az idôszakban nem éppen 
a munka jár az eszébe. Inkább az 
foglalkoztatja, hogyan mehetne sza-
badságra.
Legszívesebben elutazna nyaralni. 
Ha megteheti, tegye ezt!

Ikrek
május 21. - június 21.

Gondoljon arra, hogy ritkán van 
együtt minden. Most kitünô munkát 
végzett, el is ismerik.
Remekül érzi magát. Talán a család-
ra, kedvesére nem fordított annyi idôt 
és ez most visszaüt.

Rák
június 22. - július 22.

Feladata megsokszorozódnak a nyá-
ri szabadságolások miatt. Elég nagy 
teher ez, de bírja, bírnia kell, míg 
Önre kerül a sor.

Oroszlán
július 23 - augusztus 23.

Nagyon sok mindent vállal magára és 
amikor rájön, hogy ezt nem tudja ma-
radéktalanul megoldani, bizony nem 
esik jól.
Mondjon nyugodtan nemet bizonyos 
feladatokra, ne vállalja túl magát!

Szûz
augusztus 24. - szeptember 23.

Nagyon nehéz a változtatás, holott 
már évek óta cipeli azt a terhet, amit 
réges régen le kellett volna raknia.
Meg kell oldania a problémáit. Ne 
halogassa, mert elôbb-utóbb az 
egészsége fogja bánni.

Mérleg
szeptember 24. - október 23.

Hol jó dolgok történnek Önnel, hol 
pedig kellemetlenek. Minden nap tart 
valamilyen „meglepetést”.
Legalább nem unalmasak a napjai.

Skorpió
október 24. - november 22. 

Ritkaság, hogy lelkileg és fi zikailag is 
jól érzi magát. Próbálja meg minél to-
vább „megôrizni” ezt az állapotot. 
Mindenesetre az allergia gyógyszerét 
tartsa készenlétben!

Nyilas
november 23. - december 21.

Hónapok óta húzódó ügye oldódik 
meg hamarosan. Ráadásul az Ön 
ebbôl profi tálhat.
Ne izgassa fel magát, mert árt az 
egészségének!

Bak
december 22. - január 20.

Elég nehéz Önnek a kedvébe járni. 
Hiába próbálkoznak, zárt ajtókat 
találnak. Szinte senki nem enged kö-
zelbe.
Így nehezen lesznek barátai. Legyen 
egy kicsit nyitottabb!

Vízöntô
január 21. - február 20.

Már tervezi a nyári szabadságot. 
Gyorsan elvégzi a munkáját és utánna 
a lehetôségeket kutatja, hogy hová 
menjen nyaralni.
Ez is egy kellemes idôtöltés.

Halak
február 21. - március 20.

Kár olyasmin erôlködni, ami már nem 
elérhetô. Racionális gondolkodásával 
már rájött arra, hogy amit elszalasz-
tott, azt nem lehet visszacsinálni.
Lépjen túl ezen mielôbb!

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.



LA-PE BT.
Épít anyag Gyártó és 

Értékesít  Betéti Társaság

2096 Üröm, 
Budakalászi út 0/64/7

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

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

CSECSEMŐMÉRLEG BÉRLÉSE, ÉS 
FORGALMAZÁSA
Mérleglabor Kft. 

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

Mobil: 30/308-8939

ÁLLATORVOSI RENDEL
Solymár, Terstyánszky u. 120.

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

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

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

M tétnap: szerda 9-13h

ZEKE ÉS FIA BT.

GÉPI FÖLDMUNKA 
TEHER-

FUVAROZÁS

2096 Üröm, 
F  utca 1. (Ipartelep)

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

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

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

06/20/495-1170
Szolgáltatásaink:

- Ingyenes cégalapítás - ha nálunk 
könyveltet!

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

(adóproblémák kezelése)

INGATLANIRODA
ÜGYVÉDI   KÖZREM KÖDÉSSEL 

INGYENES   NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL 

Bejelentkezés telefonon:
06 26 350 671

06 70/210 5896
ÜRÖM, 

Dózsa György út 47.

Pilis Motor Bt.
Aprilia motorszerviz,

valamint vállaljuk olasz
és japán robogók,

motorkerékpárok szervizelését,
javítását.

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

H-P.: 8-17-ig

Platán Idősek Otthona/Üröm
felvételre keres:

szakácsot, kézilányt, takarítót.
Jelentkezni lehet:

06/26/551-500

AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZER
tervezése, telepítése, karbantartása.

TELJES KÖRŰ KERTÉSZETI 
SZOLGÁLTATÁS

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

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

T O Y O T A J A V I T Á S

ZÖLDKÁRTYA KÉZI AUTÓMOSÓ

GYORSSZERVIZ

FUTÓM ÁLLÍTÁS GUMISZERELÉS

Mobil 1

M I N D E N A U T Ó T Í P U S R A

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

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

ÉpítÉpít�anyag Gyártó és anyag Gyártó és 
Értékesít� Betéti Társaság Betéti Társaság

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

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

Mérleglabor Kft. 
2096 Üröm, Rákóczi u. 19.

Tel.: 26-550-057 
Mobil: 30/308-8939

ÁLLATORVOSI RENDEL�
Solymár, Terstyánszky u. 120.

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

06-30-964-2160
Véd�oltások, ultrahang, labor- 

vizsgálat, sebészeti m�tétek

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

M�tétnap: szerda 9-13h

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

ÜGYVÉDI   KÖZREM�KÖDÉSSEL 
INGYENES   NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL

Bejelentkezés telefonon:
06 26 350 671

06 70/210 5896
ÜRÖM,

Dózsa György út 47.

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

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



ISMÉT NÉMET 
TÁBOR…!!!

Iskolánk tanulóival két felnôtt kíséretében május 
11-én Németországba, Waldkirchenbe (Passautól pár 
kilométerre) utaztunk egyhetes nyelvi táborba. Minden 
napra jutott a tanulás mellett egy-egy érdekes program. 
Passauban megnéztük a Magyarországhoz kötôdô Gizella 
királynô sírját, hajókáztunk a három folyó találkozásánál, 
és meghallgattuk délben Európa legnagyobb - több mint 
17 000 síppal rendelkezô - orgonáját. Ellátogattunk egy igazi 
vadnyugati városba (Pullmann City), ahol részesei voltunk 
postakocsi támadásnak, bankrablásnak, valamint igazi indián 
táncnak és felvonulásnak is. Mindezt egy igazi western 
kocsma teraszáról nézhettük végig. Jártunk grafitbányában 
160 m mélyen, és körbejártunk egy skanzent is, ahol a 
kiállított házakról német nyelven feladatsort töltöttünk 
ki. Egyik este a fogadó pincéjében egy igazi középkori 
lakomával leptek meg minket. Utolsó nap pedig egy 
üvegfúvó mûhelyben 1000 Celsius fokos kemence mellett 
mindenki egyénileg, szájjal fújhatottt üveget. A programok 
után minden nap délutánonként iskolába mentünk, ahol 
tanulóink német anyanyelvû pedagógusokkal tanulhattak. 
Iskola után, a vacsorát követôen esti fagyizás, séta és 
egy kis kikapcsolódás várt ránk lefekvésig.  Ezúton is 
köszönjük szépen Laboda Gábor polgármester úr anyagi 
támogatását!

Jövôre is várunk szeretettel minden érdeklôdôt!

Pestiné Hégely Ágnes
Németh Csaba

Pest Megyei 
            „Ki Mit Tud?

A Pest Megyei „Ki Mit Tud?” érdi elôdöntôjén április 
19-én, a komolyzene kategóriában zongorázott szép 
sikerrel: Kocsis Adrien.

Szeretnénk az újság múlt számában véletlenül kimaradt  
versenyzô nevét pótlólag megemlíteni:  Kiss Dorottya 
népi hegedûst. Sáfrán László tekerôn II. helyezett lett.

“Fújnak a fellegek Somogy megye felôl…”

Sötét felhôk és esô fogadta azokat, akik április 19-én 
délelôtt Balatonbogláron a Somogy-Zalai Evangélikus 
Egyházmegye Hagyományôrzô Ifjúsági Napjára igyekeztek. 
A rendezvénynek - melyet a MEVISZ Ladik szakcsoportja 
szervezett Visnyei Emôke vezetésével - a Varga Béla 
Kulturális Központ adott otthont. Erre az eseményre 
kapott még az év elején felkérést a József Nádor Általános 
és Mûvészeti Iskola népzenei és képzômûvészeti tagozata 
is, melynek nagy örömmel tettek eleget.

A nap kezdetén felcsendült a népdal, melynek kezdô 
sora az esemény mottója lett: „Fújnak a fellegek Somogy 
megye felôl…” - énekelte Zsíros András balatonboglári 
lelkész, a nap házigazdája. 

A nap programja a néphagyományok megismerését, 
felidézését szolgálta: Agócs Gergely népi hangszereket 
mutatott be, illetve szólaltatott meg, majd Somogy megyei 
népmesével bûvölte el a legkisebbeket. Sándor Ildikó, a 
Hagyományok Háza munkatársa a népmûvészet erejérôl, 
a hagyományok megôrzésének fontosságáról beszélt.

A délelôtt zárásaként a Mûvészeti Iskola növendékei 
közül elsôként Fritsch Boglárka és Dócs Nikolett - 

iskola
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tanáruk Tolvaj Annamária és Hanvay Hajnalka - somogyi 
népdalokat énekelt, majd Kürtösi Csilla - aki Gombai Tamás 
tanítványa - ádámosi és nagysajói dallamokat szólaltatott 
meg hegedûn Juhász Tamás (kontra) és Márkovits Balázs 
(bôgô) közremûködésével. Végül a “Karakán Karakterek” 
nevû bábcsoport „Tedd ide, tedd oda” címû fergeteges 
elôadása következett - felkészítô tanáruk Kovács Marianna. 
Késôbb, a délután folyamán a képzômûvészeti tagozat két 
tanára, Kovács Marianna és Pók Tímea a bábos gyerekek 
segítségével nagy sikerû kézmûves foglalkozást tartott a 
nap résztvevôi számára.

Közben elállt az esô, kisütött a nap, így a közös ebédet - 
melyet a helyi gyülekezet és a Gaal Gaston Cserkészcsapat 
tagjai készítettek -, már a szabad ég alatt fogyaszthatták el 
a vendégek.

Délután került sor Szilágyi Piroska festômûvész 
kiállításának megnyitójára, akinek Feltámadás címû 
festménye szolgált a rendezvény plakátjának hátteréül. 
Ebbôl az alkalomból a két népi énekes növendék egy 
moldvai népdallal köszöntötte a mûvésznôt.

Boka Gábor produkciója sajátos színfoltja volt a napnak: 
Petôfi Sándor János vitéz címû mûvét jelenítette meg 
egyéni felfogásban, kicsiket-nagyokat egyaránt bevonva az 
elôadásba.

A Misztrál együttes koncertjén az idén 100 éves Nyugat 
címû folyóirat alkotói elôtt tisztelgett, külön megemlítve 
a 70 esztendeje elhunyt Dsida Jenôt, de a megzenésített 
verseken kívül népdalfeldolgozásokat is hallhattak a 
jelenlévôk.

A Tatros együttes a moldvai népzenébôl hozott ízelítôt, 
azután a Seremoj néptánccsoport tartott bemutatót, 
majd táncházat, melyhez a Tatros zenekar szolgáltatta a 
muzsikát.

A címben szereplô népzenei idézet a napot minden 
tekintetben meghatározó jelképpé vált, hiszen a ragyogó 
idô ellenére is egész nap “fújtak a fellegek”, de talán 
nemcsak Somogy megye felôl...

Koós István 

Bábtalálkozó
Az ürömi Mûvészeti Iskola Karakán Karakterek 

bábcsoportjának sikeres bemutatkozása a XI. Koós 
Iván gyermekbábos találkozón

Május 17-én, szombati napon rendezték meg a 
Pest megyei XI. Koós Iván Gyermekbábos Találkozót 
Biatorbágyon, amely az egyetlen, és egyben legrangosabb 
találkozó ezen a szakmai területen. Céljuk a bábkészítés, 
és bábjáték mûfajának fenntartása, tanítása, továbbképzések 
nyújtása pedagógusoknak, és egyben legfontosabb feladata 
a gyerekekkel megszerettetni a bábjátékot, amely remek 
lehetôséget nyújt az önkifejezésre egy megszemélyesített 
tárgyon keresztül. A József Nádor Általános és Mûvészeti 
Iskola is meghívást kapott erre a gyermekbábos találkozóra. 
Ebbôl az alkalomból alakult meg a 12 fôs Karakán 
Karakterek bábcsoport, ami fôleg 6. osztályos diákokból 
áll, néhány külsôs diákkal kiegészítve. Az iskolában második 
éve tanítom a gyerekeket bábkészítésre, és ez volt az 
elsô fellépésük az én felkészítésemmel. A felkészítés 
során sok segítséget nyújtottak a mûvészetis kollégáim, 
a rendezésben, a díszletek elkészítésében. Célunk a 
fellépéssel elsôsorban tapasztalatszerzés volt, valamint 
lehetôséget adni a gyerekeknek megismerni más iskolák 
bábos munkáját, fellépéseit, a nálunk technikai okokból nem 
kivitelezhetô bábok  mûködését élôben látni. A rendezvény 
egész napos volt, sorban léptek fel a különbözô iskolák, 
összesen tíz elôadást láthatott a közönség egymás után 
kisebb szünetekkel. A gyerekeket a kísérô tanárokkal együtt 
ebéddel vendégelték meg. Délután az elôadások után, a zsûri 
tagjai, szakmai kerekasztal beszélgetést folytattak a jelenlevô 
bábkészítést tanító pedagógusokkal, és értékelték a látott 
elôadásokat. Ez idô alatt bábkészítô kézmûves foglalkozáson 
vehettek részt a gyerekek. Az ürömi Karakán Karakterek 
bábcsoport egy rövid, de annál mulattatóbb zenés varieté 
mûsort adott elô a bábtalálkozón. A szakmai zsûri oklevéllel, 
és apró ajándékokkal jutalmazta a gyerekek munkáját. 
Örömüket fejezték ki, hogy elfogadtuk a meghívást, valamint 
azért, hogy tinédzser korú diákjaink nagyon lelkesen, és 
odaadóan játszottak, remek csapatmunkával. 

A csapat tagjai:
Bajcsi Bettina, Buday Lili, Frigyes Laura, Glavanovits 

Boglárka, Gyôrfy Boglárka, Juhos Nikolett, Kabai Réka, 
Kunovics Fanny, Koszó Hanna, Linczenbold Nadin, Mihálffy 
Dávid, Poros Anna, Richter Diana, Téglás Zsanett

Kovács Marianna
Textil-bábkészítô szaktanár
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Ürömi 
„örömködések”

Hetedik alkalommal került megrendezésre az Ürömi Gyermek 
Néptánc- és Népzenei Fesztivál. A következô táncegyüttesek 
vettek részt a fesztiválon:

Bem Együttes Ifjúsági Csoport, Bihari Együttes, Cédrus 
Táncegyüttes, Fóti Népmûvészeti Szakközépiskola 
Néptánctagozata, Gyimesközéploki Táncegyüttes, Lenvirág 
Együttes, Kerekes Táncegyüttes, Kisújszállási Néptáncegyüttes, 
Miklós Táncegyüttes, Pilisszentiváni Német Nemzetiségi 
Iskola tánccsoportja, Szentendre Néptáncegyüttes, Szilas 
Néptáncegyüttes, Táncmûvészeti Fôiskola Néptánc, Színházi 
Tánc Tagozata, Ürömi Öröm Néptáncmûhely. Résztvevô 
zenészek: Kalász Mûvészeti Iskola, Nádasdy Kálmán Mûvészeti 
Iskola, Óbudai Zeneiskola, Ürömi Népmûvépszeti Iskola, 
Vujicsics Tihamér Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény. 

Szakmai körökben már hagyománnyá vált, hogy az Országos 
Táncház Találkozót megelôzô napon - mintegy ráhangolódásként 
- Ürömre látogasson.

A néptánc oktatással foglalkozó szakemberek számára ez 
a fesztivál lehetôség munkájuk bemutatására gyermekeik 
versenyeztetése nélkül: szakmai mûhely, kapcsolatteremtési- és 
tartási lehetôség - fórum - amelyben megvitatják az óvodákkal az 
általános és mûvészeti iskolákkal, néptáncmûhelyekkel szemben 
támasztott követelmények, elvárások mikéntjét, lehetôségeit.

Minden néptánc pedagógus elsôsorban nem táncost, hanem 
„embert” nevel. A tevékenység öröme motiválja tanítványai 
tudását, felkészültségét. A fesztivált ezen gondolatok tükrében 
szervezi az Ürömi Öröm Néptáncmûhely Alapítvány immáron 
hetedik éve. 

Ebben az évben is a rendezvény fôvédnöke Osskó Endréné 
Magdi néni volt. Megtiszteltetés számunkra, hogy a szakma egyik 
polihisztora megosztotta velünk észrevételeit, gondolatait.

A tánc- és népzenei együttesek bemutatkozása után jó 
hangulatú szakmai beszélgetés keretében a zsûri - Zórándi 
Mária, a Magyar Táncmûvészeti Fôiskola tanszékvezetôje, 
Végsô Miklós, a Magyar Táncmûvészeti Fôiskola tanára, Sára 
Ferenc, együttesvezetô, N. Papp Ágnes, a Magyar Pedagógiai 
Társaság Hagyománymûvészeti Szakosztály Elnökségi Tagja 
szakmai eszmecserét folytatott az együttesek vezetôivel, 
miközben a résztvevô gyerekek közös táncházzal ünnepelték 
találkozásukat. 

Köszönet Laboda Gábor polgármester úrnak, a képviselô-
testületnek, a Tiszta Formák Alapítványnak, Huszti Gábor 
- Kovács András borosgazdáknak, Molnárné Balázs Zsuzsa 
vállalkozónak, s mindazon szponzoroknak, akik anyagi támogatást 
nyújtva lehetôvé tették a fesztivál megrendezését. 

Köszönet a résztvevôknek, a közel négyszáz táncosnak, 
népzenésznek „Szalonnának és Bandájának”, akik 
közremûködésükkel igazi táncünnepet varázsoltak.

Köszönjük Üröm!
N. Papp Ágnes

gyermekfesztivál
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Szalkai örökzöld telep
Budapest III., Zsófia u. 16. (Aquincum)

Tel.: 06/ 30/ 940-8355



Az ürömi Római Katolikus 
Egyházközség 

Az elmúlt hetekben sokunk örömére három jelentôs 
esemény tarkította a Római Katolikus Egyházközség 
életét.

- Április 26-án az esti szentmisén a Kodály Zoltán 
Magyar Kórusiskola Exultate Fiúvegyeskara színvonalas 
közremûködését csodálhattuk. A szentmise után az 
újjáalakult Karitász agapéval vendégelte meg a híveket, majd 
dr. Csókai András agysebész tanúságtételét hallgathattuk.

Vasárnap Székely János püspök celebrálta az ünnepi 
misét, prédikációját néma csend kísérte. Majd a Mûvelôdési 
Házban az Ürömi Szent György Egyesület szervezésében 
ízletes ebéd várta az érdeklôdôket. Köszönet minden 
támogató segítségéért, Badacsonyi Lászlónak a finom 
levesért, a Kiss Pékségnek a kenyérért és pogácsáért. 
Délután az Egyesület sárkány-, forgó- és pajzsgyártó 
kézmûves foglalkozást tartott, valamint a közönség nagy 
örömére bámulatos módon elôadta a Szent György 
legendát. A nap végén a kitartóbbak sárkányt eregethettek 
a Kis-dombon.

- Május 3-án Erdô Péter bíboros, prímásérsek Bakos 
Zsolt plébániai kormányzó meghívására rózsafüzért 
mondott az esti szentmise elôtt, majd együtt celebrálták 
a szentmisét a zsúfolásig telt templomban. Bakos Zsolt 
atya, valamint Kerékjártó János diakonussal köszöntötték 
a Erdô Péter bíboros urat.

-  Május 11-én a pünkösdi ünnepi kétnyelvû szentmisén 
a kitelepített svábok népes csoportja vett részt. Vezetôjük 
Andreas Nick ajándékokat adott át Bakos Zsolt 
plébánosnak és a kórusvezetônek. Párbeszédüket tolmács 
segítette.

Rákóczi M.

egyház
ürömi tükör
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Balról jobbra Kerékjártó János, Erdô Péter, Bakos Zsolt





III. ÜRÖMI KÔFARAGÓ 
ALKOTÓTÁBOR
2008. Június 11-15.

A verseny témája: 2008. A vizek éve
Rendelkezésre álló kô: tardosi vörös 

márvány, 504012 cm

Rendezô: Üröm Önkormányzat
Szakmai védnök: Kôfaragó és Mûkôkészítô 

Vállalkozók Országos Ipartestülete
Helyszín: Üröm, Önkormányzat elôtti tér

Ellátás: a versenyen résztvevôk számára 
teljes ellátást (reggeli-ebéd-vacsora) 

biztosítva van.

Tervezett program

június 11
szállás elfoglalása (vacsora)

június 12
8óra Tábornyitás az Önkormányzat 

elôttitéren
9-16 óra kiválasztott feladat faragása

Június 13-14
8-16 óra kiválasztott feladat faragása

Június 15
8-12 óra kiválasztott feladat faragása

16 óra eredményhirdetés, táborzárás,
ökörsütés

Minden érdeklôdôt, illetve a kôfaragás fogásait 
kipróbálni óhajtó gyermeket és felnôttet a tábor 

ideje alatt szeretettel várunk!

További információ kérhetô:
Kosztyu Zoltántól a 06-26-350-359 vagy 

06-30-944-2305 illetve
Vidákovits Tibortól a 06-30-950-3328 számon.

A 2008.évi tábor megrendezéséhez 
anyagi támogatást a 

11742001-15390280-as számlára 
“KÔFARAGÓ TÁBOR 

MEGRENDEZÉSÉRE”
 hivatkozással várunk.
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Így ünnepeltük 
Május 1-jét 
A hagyományos fôzôversenyre az idén 22 induló neve-

zett be. Az ételeket a csapatok a helyszínen bográcsokban 
fôzték.

A Zsûri az  I. helyezést a Csipet csapat fôztjének ítélte, 
akik tárkonyos pulykalevest készítettek.

II. helyezést Ernesto babgulyása, a III. helyezést Bada 
marhapörköltje nyerte.

Különdíjat kapott Erk Rita, aki puliszkát készített.

A másik nagy versengés a focipályán zajlott. 17 csapat 
nevezett és a három legjobb helyezést a következô csa-
patok nyerték:

I. Ürömi Farkasok

II. Ürömi Sport Club Öregecske Fiúk

III. Színes Csapat

A díjakat Laboda Gábor polgármester adományozta.

Focirajongók figyelmébe!
Az EB idején minden este június 7. - június 29. 18.00 órá-

tól szúrkoljunk együtt 2,5 m x 2 m-es kivetítôn a sportpá-
lyánál. Az EB összes mérkôzése megtekinthetô!

 Lehel Dénes



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

A tavaszi akció meghosszabbítva 
június 15-éig, illetve a készlet erejéig!

III., Bécsi út 387. 
Nyitva: H-P: 8-20 óráig Sz-V: 8-18 óráig

Többszázféle szobai és kerti növénnyel és
sok-sok kertészeti kellékkel 
várjuk kedves vásárlóinkat ! 

Virágboltunkban 
gyönyörû csokrokat is rendelhet!

 

AKCIÓ! Dracaena /Sárkányfa/ 30cm + színes kérámia 
1.740.-Ft helyett 990.-Ft 

Ficus Microcarpa 80cm-es 6.690.-Ft helyett 3.990.-Ft 
/Az akció a készlet erejéig tart/






