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2010. Augusztus-Szeptember

Üröm új bölcsôdéje és udvara (cikk a 2. oldalon)

A felújított tagóvoda (cikk a 3. oldalon)
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BölcSôde
Ürömi Tükör

Az ürömi Hóvirág Bölcsőde épületének avatási ünnepsé-
gére 2010. 09. 10-én került sor. Az épület átadásával meg-
nyitott Üröm Község legújabb közintézménye, mely maxi-
málisan 52 kisgyermek fogadására alkalmas.

Az épületavató rendezvényen Laboda Gábor polgár-
mester úr bemutatta az épület kivitelezésének egyes 
mozzanatait, szépségeit, nehézségeit, különleges mű-
szaki megoldásait. Megtisztelte jelenlétével az avatót 
Bakos Zsolt atya is, aki beszéde után meg is áldotta, il-
letve megszentelte az épületet.

A szalag átvágásával aztán a leendő bölcsődések és 
szüleik, a dolgozók, valamint a kedves érdeklődők birtok-
ba vették az épületet. Megtekinthették a csoportszobákat, 
a gyermekek legnagyobb örömükre kipróbálhatták a játéko-
kat, melynek nagy része már a polcokon várta a játszópajtá-
sokat. Sajnos az időjárás miatt az udvar nem volt alkalmas 
játékra, de azt hiszem így is láthatta mindenki, igyekeztünk 
úgy berendezni azt, hogy a pici gyermekek minden moz-
gásigényét kielégíthesse.

Némi harapnivalóval is próbáltunk kedveskedni a látoga-
tóinknak, majd lassan véget is ért ez a számunkra oly fontos 
esemény. Jó szívvel gondolok arra, hogy a gyermekek a já-
tékba belefeledkezve szinte nem is akartak hazaindulni. Bí-
zom abban, hogy ez októberben is így lesz délutánonként, 
különösen, ha a gondozó nénik megkezdik az épület ottho-
nosabbá tételét, dekorálását, valamint kialakul majd a gyer-
mekek és gondozójuk között egy meghitt kapcsolat.

A szülők és mindannyiunk nevében is köszönjük a 
döntéshozóknak, a bölcsőde tervezőinek, a kivitelező-
nek és mindazoknak, akik a berendezésben, a kiviteli 
munkák ellenőrzésében hozzájárultak e szép gyermek-
intézmény létrehozásához.

Természetesen köszönet illeti azokat a kedves vendé-
geket is, akik a zord időjárás ellenére velünk ünnepeltek.

Csordásné Tôkés Katalin
bölcsôdevezetô

Az ürömi Hóvirág Böl  csô 
de ünnepélyes átadása

Laboda Gábor polgármester tájékoztatója a bölcsõde avató ünnepségén

Bakos Zsolt atya és 
Laboda Gábor 
polgármester
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ÓvodA
Ürömi Tükör

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy idén szeptember 
1-jén, újra megnyitotta kapuit a „Tagovi”.

2009. áprilisában, úgy tűnt, hogy a 9 csoportra bővült 
csodálatosan nagy és korszerű Fő utcai óvoda, elegendő 
lesz az ürömi óvodáskorú gyerekeknek!

Idén tavasszal a beiratkozás után kiderült, kinőttük a 9 
csoportos „nagyovit”.

Polgármester úr és a Képviselő-testület hamar meg-
hozta a döntést, hogy minél kevesebb ovis korú gyerme-
ket kelljen elutasítani, nyissuk meg a Tagovit! Nyár ele-
jén kezdődtek a munkálatok! Új tetőt és vakolatot kapott 
az épület kívülről. Belülről is teljesen megújult! Az udvar 
gyepszőnyeget kapott, a játszóvár alá gumitégla került. 
Új vödrök, lapátok, sziták, kisasztal-napernyővel, vizes-
homokozójátékkal gazdagítottuk.

A csoportszobák új bútorokkal, függönyökkel és új fes-
téssel még szebbek lettek, mint voltak! Csodaszép babák, 
legók, logicók, kisautók, szőnyegek, stb. dobják fel a cso-
portszobák hangulatát! 4 óvó néni és 2 dajka néni várja 
minden nap a 36 kisóvodást! Aki arra jár, bátran kukkant-
son be, szeretettel várjuk!

Az ovisok nevében
Stoffer Judit

óvodavezetô

Újra nyílt a Tagóvoda

Csoportszoba

Tagovi 2010

Az udvar a mûsziklával‚ s a gumitéglával

Kézmosó
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Iskolakezdés
2010/2011
Még emlékszem arra az örömujjongásra, amikor a júniusi 
tanévzáró ünnepségen a diáksereg harsogó lelkesedéssel 
köszöntötte a nyár kezdetét. Azóta eltelt több mint két hó-
nap, s lám újra a padokban találtuk magunkat, elkezdve a 
2010/2011-es tanévet. 

A szünidő ideje alatt – amíg gyermekeink a nyaralás 
örömeit és a nap melegét élvezték – az iskolában nem állt 
meg az élet. Takarítás, festés, lomtalanítás, felújítások, 
tisztítások folytak lázasan, fürgén, gyereksereg nélkül.

Az önkormányzat támogatásával és ellenőrzésével 
minden teremben sikerült a tisztasági festést elvégezni. 
Nemcsak a falaink újultak meg, hanem a padjaink is. A be-
iratkozó első osztályos évfolyamon nagy örömünkre há-
rom osztályt indíthattunk. Míg a két elsős osztály padjait 
a nagyoktól sikerült átörökítenünk – amelyeket természe-
tesen gyönyörűen felújíttattunk –, addig a harmadik elsős 
csapat vadonatúj padokat kapott. A felső tagozat berende-
zéseit is újjávarázsoltuk. A IV./a osztály termét felcsiszol-
tattuk és lelakkoztattuk. Augusztus elejére tisztán, felfris-

sült állapotban  vehettük át a termeket, nem volt csúszás, 
nem volt késés. Hálás köszönet azoknak a munkaszerve-
zőknek, dolgozóknak és intézőknek, akik segítettek az is-
kolakezdés feltételeinek javításában. 

Udvarunkon színes virágok illatoznak, a József nádor 
szobor körüli bokrok dús hajtásaikkal díszítik az iskola be-
járatát és előkertjét. Ilyen módon is igyekszünk gyermeke-
inkben a természet szeretetét megőrizni. 

Elkezdődött az iskola. Új tanév, új kihívások, új ígére-
tek. Tanintézményünk létszáma évről-évre növekedik, az 

Már várja a gyerekeket a számítógépterem

A polcokon rend van

iSkolA
Ürömi Tükör
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idén átléptük a bűvös 300 főt. Örömmel fogadjuk a kicsi-
ket, kívánjuk, hogy nagyon jól, érezzék magukat iskolánk 
falai között. 

Ebben a tanévben is változatos iskolai programokkal 
gazdagítjuk gyermekeink tanulással töltött hétköznapjait. 

Október hónapban tartjuk ÖKO napjainkat, amelyeket 
érdekes és nagyon hasznos programokkal kívánunk érde-
kessé tenni.

 A hagyománnyá vált novemberi Márton-napi lámpás fel-
vonulást az óvodás csoportok és iskolásaink együttes felvo-
nulásával kívánjuk községi szintű eseménnyé tovább gazda-
gítani. Ez évben a felvonulók – jó idő esetén – az önkormány-
zat előtti téren fognak gyülekezni, ahol az apró kis lámpások 
sokasága hangulatos fényt fog varázsolni a téren. 

Minden kedves ürömi lakost hívunk és várunk novem-
ber 11-én, Márton napján a főtérre. 

Az őszi hónapok szombat délelőttjein szeretettel invitál-
juk a község nagycsoportos óvodásait az intézményünkben 
szervezendő játékos iskola-előkészítő programjainkra. 

A december hosszú sötét napjait a hagyománnyá vált ad-
venti vásár, és a nagyon színvonalas karácsonyi ünnepsé-
günk megtartása teszi minden évben vidámmá és meghitté.

A tanév első félévét január 14-én zárjuk, amelyet érté-
kelés és bizonyítványosztás követ.

 Februárban elmaradhatatlanok a farsangi mulatsága-
ink, külön a felső- és külön az alsó tagozat szervezésé-
ben. Évek óta kiemelt és megtisztelő eseménynek tartjuk 
a szülők-pedagógusok jótékonysági bálját, amelynek be-
vételét a szülői munkaközösség intézményünk tanulmányi 
feltételeinek javítására fordítja. 

A március 15-ei községi ünnepség szereplői minden 
évben iskolánk alsó- és felső tagozatos diákjaiból tevődik 
össze. 

Áprilisban várjuk a beiratkozó leendő elsőseinket, név-
adónkról József nádorról szintén áprilisban emlékezünk 
meg. Ebben az évben szerényebb körülmények között, Jó-
zsef Nádor Kupa futóversenyt szervezve diákjaink számára.

Május hónap végén iskolánk udvarán tartjuk az évek 
óta sikeres családi- és gyermeknapot, amely a szülők és 
pedagógusok egységes szervezésében történik sok-sok 
játékkal és finom ételek készítésével. 

Az idén júniusban látogatnak haza a svábok, iskolánk a 
német nemzetiségi nap keretén belül fogadja őket, megle-
petéssel, egész napos programmal kívánunk kedvesked-
ni vendégeinknek.

A tanévet a június 15-én tartandó ballagással fejezzük 
be, majd az azt követő hétvégi Ürömi Nyári Fesztivál prog-
ramja nyitja meg a várva várt vakációt. 

Gondolatban végig is futottunk a tanévünkön. Iskolán 
kívüli rendezvényeink segítik gyermekeinket és bennünket 
nevelőket abban, hogy szokásaink, programjaink hagyo-
mányokká fejlődjenek. Hagyományaink ápolása pedig se-
gít minket abban, hogy szívesen kötődjünk ahhoz a hely-
hez, ahol élünk. 

Ha tanulóink évről-évre, szép gyermekkori emlékekkel 
gazdagodnak, előbb-utóbb kiegyensúlyozott ifjú felnőttek-
ké válhatnak. 

2010. szeptember
Tóthné Török Mária

iskolaigazgató

Frissen lakkozott parketta

A tanári

Új helyére került a tábla

iSkolA
Ürömi Tükör
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SporT
Ürömi Tükör

Repül az idô!
Üröm labdarúgó csapata az Ü.S.C. ma 
(2010. szeptember 5én) megkezdi sze
replését – ezúttal 4. alkalommal – a 
megyei bajnokságban. Labdarúgó csa
patunk 2007óta egyre elôbbre jut a ta
bellán. Az elmúlt szezonban az 5. he
lyezést érték el. Elôttük álló cél az 
élmezôny elsô három helye közül az 
egyik. Reményeiket alátámasztja, hogy 
csapatunk létszáma idén új igazolt já
tékosokkal gyarapodott. Egyre több 
szurkoló, támogató veszi ôket körül, 
akik szabadidejükben maguk is szíve
sen sportolnak. 

Örömmel közölhetem az olvasókkal, hogy átadásra ke-
rült egy szinte minden igényt kielégítő 84 m2-es öltöző. Az 
épületet az Önkormányzat vásárolta, felújítására az anya-
gok költségeit biztosította. A felújítási munkálatokat az 
Ü.S.C. vállalta. 

Két hónapja napról-napra láttam, hogy szinte éjjel-nap-
pal dolgoztak, szépítették az épületet. Külön öröm volt 
számomra, hogy a lakosság köréből egyre többen és töb-
ben kapcsolódtak be az önkéntes, ingyenes munkába. 
Legszívesebben nagybetűkkel írnám le azoknak az ürömi 
sportszerető embereknek a nevét, akik szabadidejüket fel-
áldozva segítő kezet nyújtottak. 

A közösség ereje megmutatkozott.
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SporT
Ürömi Tükör

PLUSSZ
El a kezekkel a sportpályánktól!

Örömömbe egyre gyakrabban keserűség vegyül az ellen-
drukkerek támadásai miatt. 

Legyen itt néhány válasz azoknak, akik egy Ürömön 
megjelenő hirdetési kiadványban írogatnak. 

A kákán is csomót keresve! – A rendszerváltozás óta 
MINDEN polgármester a választások előtt ígéretet tett a 
pálya megépítésére. 

A jelenlegi Önkormányzat volt az, amely meg is való-
sította ígéretét. Gyönyörű műfüves pályát adott a spor-
tolni vágyó fiataljaink számára. A cikk egyik állítása, 
hogy a pálya jogtalanul, tilos helyen épült. Azok állítják 
ezt, akik maguk , társaikkal együtt használják a sportlé-
tesítményt! 

Tévedés, mi, akik évtizedek óta szerettük volna ezt a 
pályát, többször kikértük a területre vonatkozó építési sza-
bályokat. 

A Kálvária-domb természetvédelmi terület. A sportpá-
lya területe (T.V.T. K.) természetvédelmi tájkörzet, melyre 
óvoda, iskola, játszótér, sportlétesítmény építhető. 

A másik állítás az úgynevezett átemelő szivattyú ügye: 
A létrehozása 1993-ban történt, ha természetvédelmi te-

rület lenne, nem engedélyezték volna a megépítését. (Ér-
deklődni az akkor hivatalban lévő Önkormányzatnál kelle-
ne.) Megszüntetését és a terület értékesítését a jelenlegi 
Önkormányzat intézte. Sajnálatos, hogy a választási kam-
pány hevében máris megjelentek olyan emberek, akik a 
gyors meggazdagodás reményében szeretnék kisajátítani 
mindazt, ami a lakosság adóforintjaiból épült. Írogatónk és 
a mögötte állók, talán csukott szemekkel járnak, nem lát-
ják, mi minden épült itt nyolc év alatt! Utak, parkok, óvo-
da, bölcsőde, játszótér, labdarúgópálya, toronyóra. (Igaz 
lánc nélkül) 

Sokan vagyunk, akik születésünk óta, vagy nagyon 
hosszú ideje itt élünk. Tanúsíthatjuk ötven év alatt nem fej-
lődött községünk annyit, mint az eltelt nyolc év alatt. Em-
berek nézzetek és lássatok! Ezért, az igazán ÜRÖMÉRT 
aggódó, az eddig elkészült létesítményeket használó, iga-
zi patriótákhoz fordulok. Gyermekeik jövőjét szem előtt 
tartva, mielőtt a szavazó helyiségbe lépnek gondolkodja-
nak: Mi a lényeges? 

A homályos tervek, melyeket számunkra szinte isme-
retlen emberek ígérnek vagy a nyolc év alatt elvégzett si-
keres MUNKA? 

Számunkra ez nem kérdés! VÁLASSZATOK! 

Üröm, 2010.09.06.
– POTI – 



Augusztus-Szeptember8

önkormányzAT
Ürömi Tükör

Aktuális 
információk
Tisztelt Lakótársaim! 

Az év folyamán rendszeresen számot adtam és rész
letesen beszámoltam az önkormányzat által 2010es 
gazdasági évre tervezett és indított beruházásokról. 
Miután ez az év egyben a választási ciklus zárása, így 
a jelen kiadványban megtalálják a képviselôtestület 
úgynevezett „cikluszáró”, illetve értékelô beszámo
lóját is, amelynek áttanulmányozását ajánlom min
den kedves lakótársamnak, hiszen az értékelés a 4 
éves gazdasági program megvalósításáról, a vállalt 
és végrehajtott többlet feladatokról, illetve az egy
két elmaradt feladatról ad számot.

A 4 év összefoglaló anyaga ellenére úgy gondolom, kü-
lön tájékoztatom lakótársaimat a négy csoportos bölcsőde 
ünnepélyes átadásáról, a Dózsa György u.18. szám alatti 
épület felújítási munkáinak állásáról, a soron kívüli feladat-
ként jelentkező Fagyöngy utcai csapadékvíz elvezetésé-
nek munkálatairól, a Kossuth Lajos utcai tagóvoda felújítá-
si munkáiról, és egyéb aktuális és végrehajtott feladatokról.

Négycsoportos bölcsôde

2010. szeptember 10-én ünnepélyes keretek közt sor ke-
rült a Petőfi S. utca 22. szám alatt felépített 4 csoportos, 
52 férőhelyes bölcsőde ünnepélyes átadására. Az épület 
bruttó alapterülete 545 m2 nettó 435 m2. Az épülethez tar-
tozó zöldterület 1030 m2. Négy csoportszoba van, egyen-
ként 40 m2-es alapterülettel. Két-két csoportszobához kü-
lön-külön tartozik 14 m2-es fürdőszoba, játékraktár, pelen-
kázó, öltöző átadó, ennek alapterülete 22 m2, alkalmazot-
ti mosdó, WC, és 40 m2-es terasz, valamint 7,5 m2-es ba-
bakocsi tároló. 

Hóvirág Bölcsõde
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önkormányzAT
Ürömi Tükör

Az épületben kialakításra került még:
• ruhaátadó
• szennyes és tisztaruha tároló
• tápszerkonyha
• fehér mosogató
• hulladéktároló
• vezetői iroda
• gondozónői szoba/étkező
• melegítő konyha
• zuhanyozó, öltöző és mosdó

Az épület az 1800 m2-es telken a nyugati oldalhatár-
ra lett elhelyezve. Az utcai oldalon egy magas tetős rész-
be kerültek a bölcsőde kiszolgáló funkciói, a csoportszo-
bák pedig egy fél nyeregtetős tömbben, a telek belső ré-
szén kaptak helyet. A kialakításnál az volt az elsődleges 
szempont, hogy a csoportszobák azonos feltételeket kap-
janak. Az épületrészek a belső kert felé nyitott, lapos tetős 
folyosóval lettek összekötve. A csoportszobák déli tájolá-
súak és nagyméretűek, 40-40 m2-es félig fedett terasszal 
és saját játszókerttel lettek kialakítva. Külön játszóudvar 
épült ki, amelyet adott esetben minden csoport akár egy-
szerre is használhat.

Az épülethez – funkciójához igazodva – több bejárat ke-
rült kiépítésre. Az utcáról közvetlenül a „főbejárat” helyezke-
dik el, amelyen áthaladva a vezetői irodához, az összekötő 
folyosókhoz, illetve a nevelői pihenőhelységhez és a tálaló-

konyhához lehet a legegyszerűbben eljutni. Külön gazda-
sági bejáratot kapott a kiszolgáló szociális blokk. A csoport-
szobák tömbjének a kert felől elhelyezett külön bejárata-
ik vannak. Mindegyik bejárat előtetővel, tehát védetten ke-
rült kialakításra. A jelentős méretű teraszok burkolata csú-
szásmentes, fagyálló greslap. A nyílászárók borovi fenyő-
ből készültek hőszigetelő üvegezéssel. Tűzgátló ajtók ke-
rültek beépítésre horganyzott fóliázott felületű ajtólapokkal. 
A helyiségek laminált parketta és csempe burkolatot kap-
tak. A vizes helyiségek 2,1 m magasságig csempeburkolat-
tal készültek, kivéve a konyhát, ahol mennyezetig készült el 
a burkolat. Elkészült az épület érintés- és villámvédelme, az 
épület használóinak védelmét pedig a beépített egyéb szer-
kezetek és a biztonsági üvegezés biztosítja. 

Úgy gondolom a teljesség igénye nélkül bemutatott 
„Ürömi Hóvirág” bölcsődénkben sok kis gyermek leli majd 
örömét és ezáltal sok ürömi családnak szerez majd örö-
met és hozzájárul ahhoz, hogy mindkét szülő munkát tud-
jon vállalni, vagy az édesanya folytatni tudja korábbi mun-
káját. Az elkészült új gyermekintézmény októbert 1-től fo-
gadja a beíratott és az intézményben felvételt nyert gyerme-
keket. A gyermekek ellátását, gondozását 12 fő alkalmazott 
fogja biztosítani. A gyermekintézmény beruházásával tehát 
az önkormányzat 12 munkahelyet létesített a településen, a 
felvett dolgozók valamennyien ürömi lakosok. Mindeneset-
re elmondható, hogy az új intézmény átadásával ez a tele-

A bölcsõde udvara
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önkormányzAT
Ürömi Tükör

pülés ismét gazdagabb lett, s bár a bölcsődei ellátás nem 
kötelező feladat ellátása az önkormányzatnak, de október 
1-től újabb magas színvonalú szolgáltatást tud nyújtani a 
kisgyermekes családoknak. 

Az intézményt Üröm-Pilisborosjenő Egyházközsé-
gek kormányzó plébánosa Bakos Zsolt úr szentelte fel. 
Az átadó ünnepségen közel 100 résztvevő volt, akik el-
sőként tekintették meg a modern, magas színvonalú el-
látás biztosítására felépített és berendezett gyermekin-
tézményt.

Kossuth Lajos 3. szám alatti tagóvoda

A korábbi tájékoztatómban jeleztem, hogy az önkormány-
zat szeptember 1-re tervezi azt, hogy a tagóvoda fogadni 
tudja 2 csoportban az óvodáskorú gyermekeket.

A kivitelező határidőre elkészült, augusztus közepétől 
már a hiányzó berendezések pótlása, és a belső csinosítá-
si munkák folyhattak. Igen barátságos és otthonos lett az in-
tézmény. A felújítás során megújult a belső udvar, teljes tető-
csere és homlokzat felújítás dryvit szigetelés történt az épü-
leten. Új eresz- és lefolyócsatorna felszerelésére is sor került.

Ezzel a felújítással minden bizonnyal hosszú távra 
megfelelő körülményeket tudtunk teremteni az intézményt 
igénybevevő óvodáskorú gyermekeink számára

Gábor Áron sétány 11. elôtti munkálatok
Ugyancsak lakossági igényként jelentkezett a Gábor Áron sé-
tány 11. előtt a szennyvíz visszaduzzadásának és ennek kö-
vetkezményeként az ingatlanok elöntésének megakadályo-
zására az ott levő forgalomcsillapító küszöb felszedése, újra 
rakása és burkolása. Ezzel egy időben elkészült a csővezeték 
lefektetése, valamint szikkasztó akna kiépítése. A forgalom-
csillapító küszöb meg lett hosszabbítva és a gyalogjárda alá 
is csővezeték került beépítésre. Ezzel a szennyvíz lefolyása 
a jövőben megoldott, tehát az évek óta jelentkező kellemetlen 
probléma végére tettünk pontot remélhetőleg.

Fagyöngy utcai csapadékvíz elvezetés
Az augusztusi rendkívüli csapadékos időjárás következ-
tében a Fagyöngy utca egyes ingatlanait a lezúduló víz 
elöntötte, így az ingatlanok védelme érdekében azonna-
li intézkedések megtétele vált szükségessé. A képvise-
lő-testület döntött a költségek biztosításáról, tehát soron 
kívül megkezdődhettek a kiviteli munkálatok. A munká-
latokat a beadott árajánlatok elbírálása eredményeként 
helyi vállalkozó végezte el. 75 fm-en készült el az árok 
burkolása. A 75 fm-ből 22 fm fedett árok, 22 fm-en nyílt 
és 31 fm rácsos-folyókás az árok kiépítése.

Általános Iskola festése

Elvégeztettük a nyári szünetben az általános iskola bel-
ső tisztasági festését. Közel 5800 m2 falfelület festé-
se történt meg, így tanulóinkat a tanévkezdéskor tiszta 
osztálytermek és zsibongó fogadta.

Fagyöngy utcai 
csapadékvíz 
elvezetés

Az udvar a mászókával és a gumitéglával
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Dózsa György u. 18. közössé
gi ház és könyvtár felújítása

Jó ütemben haladnak a munkálatok. 
A jelen tájékoztató megjelenéséig, a te-
tőfedés és a külső homlokzat felújítási 
munkái befejeződnek. A belső szakipa-
ri munkák október végéig készülnek el, 
tehát a szerződéses határidőt valószínű 
tartani tudja a kivitelező. Mint azt korábbi 
tájékoztatóimban jeleztem, a felújított in-
gatlan a civil szervezetek közösségi te-
re lesz, és ez az épület ad majd helyet a 
fiatatok helyi szervezeteinek is. Az épü-
let hasznosítására vonatkozóan a helyi 
érintett szervezetekkel az egyeztető tár-
gyalást rövid időn belül megtartjuk.

Csatornadíj csökkentése

Örömmel adhatok számot arról, hogy 
Üröm Község Önkormányzat képvise-
lő-testülete már a korábbi években tár-
gyalásokat kezdeményezett a Fővá-
rosi Csatornázási Művek felé annak 
érdekében, hogy az igen magas csa-
torna-használati díjakat hogyan tud-
nánk mérsékelni. E kezdeményezés eredménye, hogy az 
elmúlt napokban sor került egy megállapodás aláírására a 
Fővárosi Csatornázási Művekkel. Az aláírt megállapodás 
lehetővé tette, hogy a képviselő-testület – figyelemmel az 
árképzésre, ill. befogadási díjára – bruttó 124 Ft-tal csök-
kentette 2010. X. hó 1. naptól a 2010-re megállapított dí-
jakat. Természetesen ez az árcsökkentés figyelembe lesz 
véve a 2011-es díjak megállapításánál is. Úgy gondo-
lom valamennyi lakótársam számára kedvező az ön-
kormányzat ez irányú intézkedése és döntése, hiszen 
a most végrehajtott árcsökkentés lakásonként havi át-
lagban 1200–4000 Ft közötti megtakarítást jelent.

Díszpolgári kitüntetések átadása

A „Kosztyu Zoltán” Kőfaragó Tábor ünnepi eseményeként a 
2010-es év díszpolgárainak Csoóri Sándor költő, írónak és 
Báldi Tamásné Beke Mária Dr.-nak átadásra került az ön-
kormányzat által alapított emlékplakett és oklevél. A „Dísz-
polgári” cím odaítélésekor a képviselő-testület Csoóri Sán-
dor személyében az elismert költőt, esszéírót kívánta meg-
tisztelni azért, hogy tevékenységével, munkásságával öreg-
bítette Üröm jó hírnevét, és közvetlenül segítette a település 
kulturális élete színvonalának emelését.

Báldi Tamásné Beke Mária Dr. Ürömért végzett mun-
kásságát ismerte el a képviselő-testület. Azt a munkássá-
got kívánta jutalmazni, amit az „Üröm az idő sodrában” 
című könyv szerkesztésével, illetve az ürömi tanösvény 
létrehozásban végzett.

Kitüntetetteinkkel készült részletes interjút az „Ürömi 
Tükör” következő számában olvashatják Lakótársaim.

Burgonya, hagyma kiszállítása

A képviselő-testület döntött – korábbi évek gyakorlatának 
megfelelően – a 2010. évi burgonya, hagyma, mint ter-
mészetbeni juttatás odaítéléséről. Ebben az évben is egy 
zsák burgonya és egy zsák  hagyma házhoz történő ki-
szállítására kerül sor még szeptember hó folyamán, úgy 
mint eddig minden évben.

A természetbeni juttatást minden 60. évet 2010. de-
cember 31-ével betöltött ürömi lakótársunk meg fogja 
kapni.

Üröm, 2010. szeptember hó

Laboda Gábor
polgármester

Üröm ujonnan kitüntetett dísz-
polgárai, Csoóri Sándor költõ, 
író, Báldiné Beke Mária Dr., 
középen Laboda Gábor 
polgármester
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2010. augusztus 2629 között került megrendezés
re az V. Ürömi Kôfaragó Alkotótábor, amely elhunyt 
képviselôtársunk emlékére a Kosztyu Zoltán emlék
verseny nevet kapta.  

A idei verseny résztvevői kültéri padlábakat faragtak, me-
lyek az ősz folyamán kerülnek kihelyezésre a települé-
sen. Ezúton szeretnék külön köszönetet mondani a Re-
neszánsz Zrt.-nek, illetve Balogh Miklós úrnak, aki a süttői 
köveket ingyen bocsátotta a tábor szervezőinek a rendel-
kezésére. 

A legjobb alkotások készítői 2011-ben az angliai világ-
versenyen Magyarországot képviselik. 

Az Alkotótábor szakmai fővédnöke a Kőfaragó és Mű-
kőkészítő Vállalkozók Országos Ipartestülete volt.

A Kôfaragó Tábor megrendezését támogatta: 
Üröm Település Önkormányzata, Reneszánsz Zrt., La-
boda Gábor, DekorStein Kft., WEHA Kft., Antiqua Kft., 
Varázskó Kft.

Vidákovits Tibor
Környezetvédelmi és Településfejlesztési 

Bizottság elnöke

Emlékverseny Kosztyu Zoltán tiszteletére

kőfArAgÓ TáBor
Ürömi Tükör
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2010. október 3-án ismét választ 
az ország. Most az önkormány-
zati választáson a tét az, hogy 
az Ürömön 8 évvel ezelőtt meg-
kezdett és 8 évig töretlenül tartó 
fejlődés megtorpan, netán meg-
áll, vagy folytatható tovább. A vá-
lasztás lehetősége egyedül és ki-
zárólag Önökön múlik. A jelenlegi 
képviselő-testület az Önök bizal-
mából nyolc éven át egységben, 
széthúzás és egyéni ambíciók 
elsődlegességének érvényesí-
tése nélkül dolgozott, Ürömért, 

Önökért. Ez az összefogás és tenni akarás volt a kulcsa 
annak a vitathatatlan fejlődésnek, amely településünkön 
megvalósult. Intézményeket építettünk, bővítettünk, szinte 
az egész településen megépültek a szilárdburkolatú utak, 
járdaépítési programunkat indítottuk és kiváló színvona-
lon működtettük a települést és annak intézményhálóza-
tát. Mindezek mellett megháromszoroztuk az önkormány-
zat vagyonát. Mára a 2002-es induláskori 1,5 milliárdos 
nettó vagyon hat milliárd fölött van. Hitelállományunk mini-
mális, készpénztartalékunk több száz millió.

A most bemutatott és velem induló nyolc független képvi-
selő-jelölttel együtt vállaljuk, hogy Üröm megkezdett fejleszté-
sét tovább visszük. Ehhez azonban ismét az Önök szava-
zatára és bizalmára van szükségünk 2010. október 3-án.

A velem induló független képviselô-jelöltek:

Tisztelt Választópolgárok! Tisztelt Lakótársaim!

Bertalan János:
Nyolc éve a Pénzügyi és Gazda-
sági Bizottság elnöke. Felelősség-
teljes és komoly szaktudást igény-
lő munkát végzett az elmúlt évek-
ben, és ezzel jelentősen hozzájá-
rult a település jelenlegi kiegyen-
súlyozott gazdasági helyzetéhez, 
a megvalósított fejlesztésekhez, 
intézményhálózat jó színvona-
lú működtetéséhez. Az irányítása 
alatt működő bizottság valamennyi 

pénzügyi tárgyú önkormányzati döntést előzetesen vélemé-
nyezett és konkrét javaslatokat dolgozott ki a képviselő-tes-
tület döntésének elősegítéséhez.

Dr. Bodó Tibor:
A 2002-2006-os választási cik-
lusban 4 évig volt képviselő, és 
egyben a Pénzügyi és Gazda-
sági Bizottság tagja is. A jelenle-
gi ciklusban, mint külsős bizottsá-
gi tag vett részt a Környezetvé-
delmi és Településfejlesztési Bi-
zottság munkájában. Javaslatai 
mindig konstruktívak és problé-
ma megoldóak voltak. Jogi, ügy-
védi gyakorlatával és tapasztala-
tával nagyban hozzájárult az önkormányzat fejlesztései-
nél, szerződéskötéseknél ahhoz, hogy jogszerű és elő-
nyös döntéseket hozzon a képviselő-testület.

Buzás Katalin:
Nyolc éve a Szociális-, Család-
ügyi- és Egészségügyi Bizott-
ság elnöke. Az általa vezetett 
bizottság átruházott hatáskör-
ben konkrét érdemi döntéseket 
hozott a településen jelentkező 
szociális ellátásokat érintően. 
Folyamatos munkát igénylő fel-
adata volt, melyet nagy empáti-
ával és szociális érzékenység-
gel és munkabírással végzett. 

Szívügyének tekintette a HPV vírus elleni védőoltás meg-
szervezését és végrehajtását azoknál a fiatal lányoknál, akik 
szociálisan is rászorultak az önkormányzati támogatásra. Is-
meri a helyi problémákat, rendszeresen látogatja a családo-
kat. Munkája szerteágazó és sokoldalú, melyet nyolc éven át 
a lakosság megelégedésére végzett.

Dr. Császár Albert:
Nyolc éve települési képviselő, 
egyben a Szociális-, Család-
ügyi- és Egészségügyi Bizott-
ság tagja. Képviselői munkája 
során mindvégig szívügyének 
tekintette a település egész-
ségügyi alapellátásának javí-
tását, ennek érdekében elő-
segítette az EKG-defibrillátor 
készülék beszerzését, több 
kórháznál eljárt és képvisel-

fizeTeTT válASzTáSi hirdeTéS
Ürömi Tükör

Laboda Gábor polgármester-
jelölt – független
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te hogy fogadják az ürömi betegeket, és mindent elköve-
tett azért, hogy a központi ügyeleti ellátás megvalósuljon. 
A 2011. évre tervezett új orvosi rendelő tervezési mun-
kái egyeztetésénél, mint koordinátor vállalt szerepet. Ak-
tív részvételével segítette a szociális bizottság munkáját.

Lengyel Katalin Andrea:
Négy éve tagja a képviselő-
testületnek, s mint alpolgár-
mester azonnal konkrét fel-
adatokat vállalt a település-
fejlesztési munkák, döntések, 
kivitelezések előkészítésé-
ben. Következetesen szorgal-
mazta a Péter-hegyi játszó-
tér, Táborföldi játszótér meg-
építését, a biztonságos közle-
kedés megteremtése érdeké-
ben gyalogos átkelők létesíté-
sét. Kezdeményezésére épült 

ki a Fagyöngy u. és a Fenyves utcában a csapadékvíz el-
vezetés. Rendszeresen figyelemmel kísérte a Rókahegy 
és Péterhegy téli hó-eltakarítási és síkosság-mentesítési 
munkáit, szükség esetén konkrét intézkedéseket kezde-
ményezett. A településfejlesztési munkák mellett a tele-
pülés kulturális munkájában is aktív részt vállalt, a „kará-
csonyi koncertek” megszervezésével adományokat gyűj-
tött konkrét közfeladatok támogatásához. Az oktatási in-
tézményeinkben képviselte a tanulók, gondozottak ottho-
nosabb, egészségesebb környezetének megteremtését, 
az óvoda élelmezés javítását. Részt vett a csatornadíjak 
csökkentését szorgalmazó tárgyalásokon, eredménnyel.
Munkabírása, éleslátása elismerésre méltó. Az általa fel-
vállalt és képviselt feladatban mindvégig következetes.

Storcz Botond Norbert:
Négy éve vesz részt a kép-
viselő-testület munkájában. 
Szakterülete az önkormány-
zat sportfeladataiba való dön-
tések előkészítése, a hozott 
döntések végrehajtása. Ak-
tív kezdeményezője volt a Tá-
borföldi településrészen a for-
galomcsillapító küszöbök tele-
pítésének, a Görgey út kiépí-
tésének és a vízelvezetésnek. Kezdeményezésére épült 
meg a Dózsa György úti buszmegállótól a Táborföldet ösz-
szekötő gyalogjárda, a patakon átívelő híd, és elektromos 
megvilágítás. Javaslatára vettük fel programunkba a Tá-
borföld mögötti 5000 nm-es területre erdősáv telepítését.

Szilvási Károly:
Nyolc éve aktív és fáradhatat-
lan tagja a képviselő-testület-
nek. Szervezi, irányítja és bo-
nyolítja az évenként megren-
dezésre kerülő „Nyári feszti-
vál” és „Gyermek fesztivál” kul-
turális rendezvényeit. Szervezi 
a gyermeküdültetést. Az „Ürö-
mi Öröm” néptáncműhely veze-
tője. 150 fő gyermek- és felnőtt 

néptáncos oktatását végzi, és ápolja a különböző helyi ha-
gyományokat. Minden délutánját és estéjét vállalt feladatai-
nak magas színvonalon történő ellátására fordítja. Képviselői 
feladatát a választók bizalmát komolyan veszi és ennek meg-
felelően munkálkodik.

Vidákovits Tibor:
Nyolc éve tagja a képviselő-tes-
tületnek. Mindvégig a Környe-
zetvédelmi és Településfejlesz-
tési bizottságot vezette. Az álta-
la vezetett bizottság az önkor-
mányzat elé kerülő valamennyi 
fejlesztési tárgyú előterjesztést 
véleményezte, és konkrét dön-
tési javaslatokat fogalmazott 
meg. Mint bizottsági elnök szor-
galmazta, és tevékeny közreműködésével elősegítette az ún. 
„víznyelő” és környékének kitisztítását, körbekerítését. Kez-
deményezésére és részvételével készült el az önkormányzat 
Környezetvédelmi Programja, Budapest és az agglomeráció 
zajrendelete. Javaslatára indította az önkormányzat az éven-
te megrendezésre kerülő „Kőfaragó tábort”, tisztasági napok 
megrendezését szervezte és bonyolította. Szívügyének te-
kinti az egészséges életmódot, ezért is szervezi és bonyolít-
ja az évenkénti „Critical Mass” bringás felvonulást. Rendsze-
resen jelen van a településen, észreveszi a környezetet, te-
lepülésképet csúfító műtárgyakat, plakátokat, és intézkedik 
azok eltávolításáról. Javaslataival, aktív munkájával hozzájá-
rult a mai Üröm település képének kialakításához, a megva-
lósított fejlesztésekhez.

Ha Ön is elégedett volt munkámmal, és az általam 
bemutatott és velem induló képviselő-jelöltek mun-
kájával, úgy kérem, hogy 2010. október  3-án tisztel-
jen meg bizalmával, és SZAVAZZON RÁNK!

Üröm, 2010. szeptember hó
Laboda Gábor

polgármester-jelölt

fizeTeTT válASzTáSi hirdeTéS
Ürömi Tükör
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Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete az Ön-

kormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 91. § (6) 

bekezdésébenelôírtaknak megfelelôen a választásokat 

követôen elkészítette négy éves gazdasági programját (cik-

lusprogram) és azt az 54/2007 (IV. 04.) Kt. számú határoza-

tával jóváhagyta.

Az elfogadott program – figyelemmel a törvényi előírásokra – he-
lyi szinten meghatározta, mindazon feladatokat és célkitűzéseket, 
melyek a számításba vehető bevételekkel, illetve a helyi társadal-
mi, környezeti, gazdasági adottságokkal összhangban voltak. 

A gazdasági program tehát tartalmazza: 

–  a fejlesztési elképzeléseket
–  az adópolitika célkitűzéseit
–  az egyes közszolgáltatások – mint például oktatás, óvodai 

ellátás, településüzemeltetés feladatait stb. – színvonalá-
nak javítására vonatkozó elképzeléseket, 

–  településfejlesztés célkitűzéseit. 

A megfogalmazott célkitűzések tartalmazzák a kötelezően el-
látandó feladatokat és az önként vállalt feladatokat. 

Az elfogadott programba a polgármester választási program-
jának szinte minden eleme beépítésre került, miután az reális, 
mértéktartó és megvalósíthatónak bizonyult. 

A ciklus időszakára, azaz a négy évre elfogadott program szá-
mításba vette, hogy a kitűzött célok megvalósítását, eredményes 
végrehajtását, befolyásolhatja az ország gazdasági és politikai hely-
zete, az önkormányzatok forrásszabályozásának (finanszírozásá-
nak) alakulása. Mindezeket mérlegelve került megfogalmazás-
ra a saját források jelentősége, mely szorosan összefügg a he-
lyes és mértéktartó helyi adópolitika meghatározásával. 

Kiemelt hangsúlyt kapott az elfogadott programban a helyi 
anyagi és szellemi erőforrások jelentősége, az ésszerű, takaré-
kos és hozzáértő gazdálkodás feltételeinek megteremtése, és a 
napi gazdálkodás során történő alkalmazása. 

A négy év alatt elért eredmények, és a megvalósított 
többletfeladatok értékelése hivatott eldönteni, hogy a célki-
tűzések helyesek és megvalósíthatóak voltak-e, a ciklus idő-
szakában gyarapodott-e a település, vagy sem. 

A kitûzött célok részletes értékelése: 

Főbb célkitűzések voltak: 

  1.  Még az első ciklusban (2002-2006) elkezdett útépítési 
program folytatása, 

  2.  Óvodabővítés, felújítás I ütem befejezése, II. ütem meg-
kezdése

  3.  3 db játszótér megépítése, (Táborföld, Péterhegy-
Rókahegy, Kálvária) 

  4.  Kossuth Lajos utcai tagóvoda tetőfelújítása, 
  5.  József Nádor Általános Iskola tetőfelújítása, 
  6.  Egységes járdarendszer kialakítása, kiépítésének meg-

kezdése, 
  7.  Környezetvédelme kiemelt kezelése, következetes fellé-

pés a parlagfű terjedésének megakadályozására
  8.  Az eddig tervezett szociális ellátások megtartása, a rá-

szorult családok támogatása, 
  9.  A település kulturális rendezvényeinek kiemelt támogatá-

sa, a hagyományőrzés erősítése.
10.  Az egészségügyben kiemelt figyelmet fordítani a preven-

cióra, 
11.  A Cigány patak melletti terület rendbetétele és folyama-

tos karbantartása
12.  A Kálvárián a futballpálya és a játszótér közötti területré-

szen kézi és kosárlabda pálya megépítése, 
13.  2 db kispályás futballpálya megépítése (Táborföld, 

Péterhegy-Rókahegy)

Végrehajtott feladatok: 

1.) Útépítések: 

Itt érdemes egy kicsit visszatekinteni az útépítési prog-
ram indításának kezdeti időszakára. A program indítása-
kor az önkormányzatnak ugyanis szembesülnie kellett az-
zal a ténnyel, hogy több évtizedes lemaradást kell be-
hoznia, mivel korábban a település vezetése nem tartot-
ta fontosnak ennek az infrasrukturának a fejlesztését. Ép-
pen ezért a 2002-2006-os ciklusra külön út- és járda-
építési programot dolgozott ki az önkormányzat és a 
program következetes végrehajtása, mint cél érdeké-
be igyekezett a beruházás költségeit is előteremteni.
A nem kis feladat eredménye volt, a 26 utcában 15 km út meg-
építése. Ezen felül a temetőben plusz 2125 m2-en történt meg, 
viacolor burkolattal az út kiépítése. 

Beszámoló a Képviselôtestület 54/2007 (IV. 04.) Kt 
számú határozatának végrehajtásáról (ciklusprogram)
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Az útépítések mellett 5 km-en (5419,5 m2) járdaépítésre is 
sorkerült. Az ismertetett számadatok mutatják, hogy igen ko-
moly előrelépést tudtunk felmutatni az út- és járdaépítések terén, 
már a 2002-2006-os években. Az újjáválasztott Képviselő-testü-
let számára egyértelmű volt, hogy a 2006-2010 gazdasági prog-
ramjában a fejlesztési célkitűzések között prioritást adjon az út- 
és járdaépítések folytatásának, és ennek megfelelően tervezze 
éves költségvetéseit. 

E következetes fejlesztés eredménye: 

A megépített 45 000 m2 (12 km) szilárdburkolatú út, továbbá a já-
rulékos munkák kivitelezése, mint például: 

–  szegélyépítések 
–  nemesített padka készítése
–  csatlakozó kapubejárók építése
–  szerelvények szintbe hozása
–  kátyúzások, teljes szerkezetcserével 
–  rács, és folyókák cseréje stb. 

Részletesen tehát útépítés és felújítás történt: 

–  Fenyves utcában 4140 m2

–  Vörösbegy utca  1310 m2

–  Pillangó köz 400 m2

–  Kormorán utca 1530 m2

–  Fagyöngy köz  248 m2 (részben lakossági
 hozzájárulással) 

–  Borostyán köz  246 m2 (részben lakossági
 hozzájárulással) 

–  Galagonya köz  223 m2 (részben lakossági
 hozzájárulással) 

–  Fenyves köz 263 m2 (részben lakossági
 hozzájárulással)

–  Alkonyat sétány 690 m2 (részben lakossági
 hozzájárulással)

–  Rákóczi utca 4800 m2

–  Tücsök utca 2680 m2

–  Pillangó utca  2850 m2

–  József Nádor utca  1960 m2

–  Úttörő utca 1600 m2

–  Rókahegyi út 300 m2

–  Mészégető utca  690 m2 (az I. ütemben meg-
 épített szakasz nem ön- 
 kormányzati beruházás volt.) 

–  Barackos utca 1550 m2 
 (Tulpán, Szilva utca közötti 
 szakasz a Barackos utca 
 végéig) 

–  Szilva utca 475 m2

–  Hóvirág utca 315 m2

–  Körte utca 425 m2

–  Hársfa utca 665 m2

–  Régi utca  780 m2

–  Rókahegyi út 120 m2

–  Kalmár utca  1190 m2

–  Asztalos utca  576 m2

–  Honvéd utca  830 m2

–  Radnóti utca 2790 m2

–  Diófa utca  1380 m2

–  Patak utca  1370 m2

–  Görgey utca 3023 m2

–  Kert utca  1991 m2

–  Szikla köz 385 m2

–  Szikla utca  1090 m2

–  Bécsi út –Ürömi út 1161 m2

–  Bükkfa utca  398 m2

–  Úttörő köz  132 m2

–  Fagyöngy utca  170 m2 (részben lakossági
 hozzájárulással)

2.) Járdaépítések: 

A 2002-2006-os időszakban, hasonlóan az útépítésekhez a jár-
daépítést is kiemelt feladatának tekintette az önkormányzat. 
Ezt mutatja a megépített 5 km (5419 m2) járdaszakasz. A prog-
ram folytatását az újonnan megválasztott testület is felvállalta, 
így a jelenlegi ciklusban is – bár szerényebb mértékben – de 
összesen 2830 m2, tehát közel 3 km új járda kivitelezése való-
sult meg. 

Járdaépítés történt: 

–  Rókahegy   660 m2 (550 fm) 
–  Fő utca   660 m2 (550 fm) 
–  Szikla utca   80 m2 (70 fm) 
–  Radnóti utca   969 m2 (808 fm) 
–  Mészégető utca   461 m2 (380 fm) 

Kátyúzások: 

Évente került sor az egész településen a kátyúk felmérésére és 
ez követően – az időjárás függvényében- a kátyúzási munkála-
tok elvégzésére. A ciklus négy éve alatt mintegy 2500 m2-en tör-
tént meg a kátyúzási munkák elvégzése. 

Az út- és járdaépítésekhez kapcsolódó beruházási mun-
kák voltak a forgalomcsillapító küszöbök kiépítése, mely első-
sorban lakossági kezdeményezésre történt. Összesen 15 db for-
galomcsillapító küszöb kiépítése történt meg. 



Augusztus-Szeptember 17

önkormányzAT
Ürömi Tükör

Részletesen: 

–  József Nádor utca  4 db 
–  Táborföld településrészen 7 db 
–  Gábor Áron sétányon 2 db (lakossági 

 támogatással) 
–  Kőbányai út  2 db 

Összességében tehát az út- és járdaépítéseknél a ciklus idő-
szakában a gazdasági programban megfogalmazott cél teljesítve, 
sőt túlteljesítve lett. A 2006-2010. években 37 utcában történt útépí-
tés és felújítás, mely 45 000 m2 szilárdburkolatú utat jelent. A két cik-
lusban pedig összesen 57 utca kapott szilárd burkolatot. A járdaépí-
tés az útépítésekhez viszonyítva kevésbé volt dinamikus, de itt is fi-
gyelemre méltó a közel 2830 m2 kiépített járda, mely 3 km új járda-
szakasznak felel meg. Ha figyelembe vesszük a 2002-2006-os idő-
szakot is, úgy 8 km járdával lett gazdagabb településünk.

3.) Az Óvoda I. ütemének befejezése, a II. ütem indítása: 

Mielőtt a jelenlegi ciklusban megvalósult óvodai férőhelybővítés ér-
tékelésére rátérnék, néhány gondolat ide kívánkozik a kezdetekről. 
A Fő utca 37 szám alatti óvoda épülete a felújítási, bővítési munkák 
megkezdése előtt 4 óvodai csoporttal működött, 490 m2-en. A kor-
szerűtlen, közel 100 éves épület, szigetelése miatt közel 60-70 cm 
magasságban vizesedett, ezért egyes helyiségei már a gyermekek 
számára egészségtelen volt. A település dinamikus fejlődése, a né-
pességszám folyamatos emelkedése ezzel együtt az óvodáskorú 
gyermekek létszámnövekedése azt eredményezte, hogy az éven-
kénti óvodai felvételeknél a jelentkező gyermekek csak egy töredé-
ke volt felvehető az intézménybe, tehát helyhiány miatt a gyerme-
kek többségét el kellett utasítani. Az önkormányzat számára egyér-
telmű volt, hogy az óvoda fejlesztését, a férőhelyek bővítését meg 
kell oldani, az ehhez szükséges anyagi forrásokat elő kell teremteni. 
A jelentkező feszültségek megoldására, enyhítésére kézenfek-
vő megoldásnak kínálkozott a Kossuth Lajos utcai volt bölcső-
de épületének felújítása, és két óvoda csoport, 38 férőhellyel 
történő bővítése, tehát a tagóvoda kialakítása. Ezzel egy időben 
indította az önkormányzat a Fő utca 37. szám alatti főépület felújítá-
si munkáinak úgynevezett I. ütemét, mivel a tagóvoda kialakításá-
val biztosított 38 férőhely a legégetőbb gondokat oldotta meg, a fe-
szültségeket csak részben enyhítette. Az első ütemben épült meg 
a földszinten egy előcsarnok, tornaszoba, szertár, személyzeti 
öltöző, mosdó, WC, orvosi szoba, elkülönítő, és fogadószoba. 
Az emeleti szinten két foglalkoztató, hozzátartozó vizesblokkal, 
raktárak, nevelő-testületi szoba, és egy logopédiai foglalkozta-
tó szoba, és ételszállító lift került kialakításra. 

Az úgynevezett II. ütem kivitelei munkáit a Képviselő-testület 
gazdasági programjában és intézkedési tervében ütemezett idő-
ponttól eltérően nem 2009. évben, hanem már 2008-ban meg-
kezdte az önkormányzat. Az új felújított és bővített intézmény 

ünnepélyes átadására 2009. március 28-án került sor, nyílt 
nap megtartásával, szülők, gyermekek érdeklődő lakótársak 
részvételével. Az új intézmény hasznos alapterülete 2200 m2, 
tehát a régi épület ötszöröse. A korábbi 4 csoport helyett 9 cso-
portban 270 gyermek elhelyezését tudta így az önkormányzat 
biztosítani. Tartalékként pedig fenntartotta a Képviselő-testület a 
38 férőhelyes Kossuth Lajos utcai tagóvodát. A II. ütemben két 
csoportszoba, 4 mosdó, 4 WC, 4 öltöző, egy tornaszoba, va-
lamint a gyermekek felzárkóztató foglakozásaihoz egy külön 
helyiség, a mozgássérültek számára pedig egy modern fel-
vonó (lift) készült el. Az óvoda konyháján teljes felújítás tör-
tént, új berendezésekkel együtt. 

A jelen cikluszáró és értékelő tájékozatóban is szüksé-
gesnek tartom megismételni, hogy az újjáépített intézmény 
– figyelemmel a beépített anyagok minőségére, a kiépített 
energiatakarékos berendezésekre, (működési költségek 
csökkentése) az épület Fő utca felöli tetősíkjába beépített 
napkollektorokra (az egész épület melegvíz ellátását bizto-
sítja) a biztonsági berendezések közül említést érdemlő és 
kiépített füstérzékelőre, valamint a tűzcsap épületen belül és 
kívül történő elhelyezésére – az ország második legnagyobb 
és legmodernebb óvodája lett. 

Az óvodai ellátás javítására tett intézkedéseink ellenére a 
2010. évben történő beiratkozások során a Képviselő-testület-
nek azzal kellett szembesülnie, hogy a felvételt kérő gyermekek 
száma meghaladja a tényleges férőhelyszámot. Ez azt jelenti, 
hogy a 9 óvodai csoport ellenére a Fő utcai intézmény nem tud-
ja fogadni 100%-ban a beíratott gyermekeket. Miután a Kossuth 
Lajos utcai épület tartalék óvodaként lett fenntartva, így a Képvi-
selő-testület azonnal döntött az épület felújítási munkáinak indí-
tásáról, a szükséges költségek biztosításáról. A munkák július 
végére befejeződtek. Ennek keretében új tetőt kapott az épület, 
a külső homlokzat rendbetétele megtörtént, belső felújításra is 
sor került, valamint az udvar parkosítására is sorkerült. Az épület 
2 óvodai csoport elhelyezésére alkalmas, tehát 38 óvodáskorú 
gyermeket tud szeptembertől fogadni. Kiemelkedő eredmény-
ként értékelhető, hogy az önkormányzatnak az óvoda prog-
ramjának következetes végrehajtásával a ciklus időszaká-
ban sikerült az igények és a lehetőségek összhangját meg-
teremteni, a korábbi feszültségeket felszámolni. 

4.) Játszóterek építése: 

A 2002–2006-os időszak fejlesztési feladatait értékelve már 
megállapításra került, hogy Ürömnek egyetlen játszótere sem 
volt, tehát korábban nem fordítottak kellő gondot arra, hogy a te-
lepülésen élő gyermekek szabad levegőn, szép környezetben, 
kreativitásukat fejlesztő játékok igénybevételével legyen lehető-
ségük eltölteni szabadidejük egy részét. 
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Ezt a hiányt igyekezett az önkormányzat pótolni azzal, hogy 
a községi sportpálya mellett 600 m2-es területen kezdte a tele-
pülés első játszóterének kivitelezési munkáit még a 2006. év-
ben. 

Az újjáválasztott testület 2006-2010.-ig szóló gazdasági prog-
ramjában a település fejlesztési célkitűzései között prioritást biz-
tosított annak, hogy további játszótereket létesítsen, illetve épít-
sen. A ciklus időszakában tehát további 3 db játszótér épült, a 
következő helyszíneken: 

• Táborföld településrész: 
750 m2-es területen épült meg, átadására a 2009. év első felé-
ben került sor. Korszerű, biztonságos és minősített játékok kerül-
tek felszerelésre. A kivitelezés költségeihez a Táborföld Egyesü-
let is hozzájárult. (0,03%-ban) 

• Péterhegyi játszótér
Az új, 2010.-ben átadott létesítmény 1450 m2-es területen épü-
let meg. A játszótéren elhelyezett és felszerelt játékok minő-
sítettek, tehát megfelelnek a szigorú minősítési előírásoknak. 
Igen szép környezetben helyezkedik el, zöldövezet veszi kö-
rül. A játszótér közelében található, nagy forgalmat lebonyolí-
tó úttól dupla korlát védi a játszóteret látogató gyermeket és fel-
nőtteket. Megvilágítása nem hagyományos, hanem szélerőmű-
ves, napkollektoros led lámpás világító testtel történik. Ezzel a 
korszerű világítással a működtetés során nem képződik ener-
giaköltség, mely igen nagy előnyt jelent a fenntartási költsége-
ket tekintve. 

• Sadove településrészen létesített játszótér
Az ott lakó kisgyermekes szülők kezdeményezésére döntött 
úgy a Képviselő-testület, hogy területet biztosít a játszótér ki-
építéséhez. A kezdeményezők vállalták a munkák elvégzé-
sét, a játszótéri berendezések finanszírozását kérték a Kép-
viselő-testülettől. Mivel a játszótér egy viszonylag kisebb te-
rületen létesült, így kevesebb játszóeszközt lehetett elhelyez-
ni. A példás összefogás eredményeként június hónapban már 
birtokba is vehették a településrész gyermekei az új játszó-
teret.

Az önkormányzat ciklusprogramjában a 2006-2010-es 
időszakra 3 db játszótér megépítését irányozta elő. Ezt tel-
jesítette. Így a 2006. októberében átadásra került játszótér-
rel együtt összesen 4 db játszótér áll a település gyermekei-
nek a rendelkezésére, szabadidejük kulturált és hasznos el-
töltésére.

5.)  Dózsa György utca 18. szám alatti Közösségi Ház és 
Könyvtár felújítása: 

A Képviselő-testület gazdasági programjának célkitűzései kö-
zött nem szerepelt ez a beruházás, mivel forrásoldalon nem lát-
ta biztosítottnak a megvalósíthatóságát. Időközben azonban az 
épület elektromos hálózata életveszélyessé vált, tehát az egész 
épület kiürítését, az ott folyó programokat és a könyvtár műkö-
dését meg kellett szűntetni. Az önkormányzat sikeres pályáza-
tának köszönhetően a beruházási költségek biztosítva lettek, a 
beruházás indítható volt. Az eredményes közbeszerzési eljá-
rást követően a nyertes vállalkozó a kivitelezési munkákat meg-
kezdte és szeptember hónap folyamán be is fejezte. A felújított 
épület eredeti stílusának megtartása mellett, a korábban irritá-
ló, Üröm fő útvonala mellett elhelyezkedő épület, most így üde 
színfoltjává vált a település központi részének. Természetesen 
mindezek mellett az épületben kulturált körülményeket tudunk 
biztosítani a helyi civil szervezeteknek és az ifjúsági szerveze-
teknek. 

6.)  Petőfi Sándor utca 22. szám alatt létesített 4 csopor-
tos bölcsőde: 

Olyan önként vállalt plusz feladat, melyet az önkormányzat 4 
évre szóló gazdasági programja, mint célt nem tartalmazott. 
Lakossági igényt karolt fel az önkormányzat Képviselő-testü-
lete akkor, amikor prioritást adott ennek a beruházásnak is. Az 
elképzelés eredetileg a Kossuth Lajos utcai épület felújítása 
volt, de az épület adottságira figyelemmel maximum két cso-
port elhelyezése vált volna lehetségessé. A cél természetesen 
az volt, hogy a bölcsőde a település olyan részén valósuljon 
meg, amely jól megközelíthető a településrészektől. Időközben 
az önkormányzat térítésmenetesen szerette volna megigényel-
ni a Petőfi Sándor utca 22. szám alatti volt Pemü telephelyet, 
a kérelmet előkészítettük, s célként már a terület hasznosítá-
sát illetően, a 4 csoportos bölcsőde építését jelöltük meg. Ké-
relmünk eredményes volt, így a következő lépés a beruházás 
költségeinek biztosítása volt, ahhoz, hogy a kivitelezést indít-
hassuk. A 2010. évi költségvetés előkészítése során a bölcső-
de építési költségeit tervezni tudta az önkormányzat, hiszen a 
jelentkező igények visszaigazolták, hogy az egyre fiatalodóbb 
településünkön egy ilyen intézmény létrehozása reális és jogos 
igény. Időközben pályázat benyújtására is lehetőség nyílt, mely 
lehetőséggel éltünk és a beruházás összköltségeinek 90%-át 
elnyertük. 

Sajnálatos módon a közbeszerzési eljárás elhúzódott, miután 
kétszer kellett lefolytatnunk az első forduló eredménytelensége 
miatt. A második forduló azonban eredménnyel zárult, így április 
hó folyamán már szerződni tudott az önkormányzat, május elején 
pedig a kivitelezési munkák indíthatóak voltak. Az időjárás azon-
ban közbeszólt, az állandó esőzések igen nehéz körülményeket 
teremtettek a kivitelező számára, mivel igen rövid volt a kivitele-
zésre rendelkezésre álló idő.
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A kivitelezési munkákkal párhuzamosan minden olyan fel-
adatot előkészítettünk, mely az új intézmény megnyitásához el-
engedhetetlen volt. Így például: 

–  meghirdettük az intézményvezetői álláshelyet
–  előkészítettük az új intézmény alapító okiratát, törzskönyvi nyil-

vántartásba vételét
–  meghirdettük a beiratkozások időpontját
–  döntés történt a ténylegesen felvehető gyermekekről
–  kiértesítettük még július hó folyamán azokat a családokat, akik-

nek gyermeke felvételt nyert az új intézménybe
–  az intézmény vezetője július 20-tól bekapcsolódott az előkészí-

tésbe, intézni tudta a dolgozók felvételét, a nyitás szakmai elő-
készítésének feltételeit. 

Az összehangolt munka eredménye a 2010. szeptemberé-
ben megrendezésre került ünnepélyes megnyitó és az új létesít-
mény kis gondozottak részére történő átadása volt. 

A település új gyermekintézménye minden igényt kielégít. 
Hasznos alapterülete 449 m2, külön 80 m2-es terasszal, a zöld-
felület aránya 57 %, mintegy 1821 m2-en került kiépítésre. Az 
épület tervezésénél és a csoportszobák kialakításánál elsőd-
leges szempont volt, hogy azonos feltételeket nyújtson mind 
a négy csoportszoba. Az épületrészek között kialakított kert-
részek biztosítják a csoportok részére a játszókertet, ezen kí-
vül a telek hátsó részén egy játszóudvar kialakítására is sor ke-
rült. Maga az épületegyüttes három részre tagolódik. Az utcai 
épületben a kiszolgáló és szociális helyiségek lettek kialakítva, 
míg a másik két épületrészbe kerültek a csoportszobák és a ki-
egészítő egységeik. Figyelemmel az épületegyüttes funkciójá-
ra az épület több bejáraton keresztül megközelíthető. 

A teljesség igénye nélkül az épületegységben kialakított he-
lyiségek a következők: 

–  négy csoportszoba, egyenként 40,14 m2-es alapterülettel,
–  2-2 csoportszobához külön tartozó helyiségek: 
 –  Fürdőszoba 14,16 m2

 –  Játékraktár 3,16 m2

 –  Öltöző-átadó 22,52 m2

 –  Babakocsi tároló 7,42 m2

 –  Mosdó 4,15 m2

 –  WC 1, 56 m2

 –  Terasz 40,50 m2

 –  A közös közlekedő 50,27 m2, ezen kívül kialakításra ke-
rült takarítószer tároló, játékraktár, kerti raktár, kazán-
ház, vezetői iroda, gondozónői szoba, étkezővel, szeny-
nyes ruhatároló, tiszta ruhatároló, tápszerkonyha, szál-
lítókocsi tárol, fehér mosogató, melegítő konyha, hulla-
déktároló, öltöző, mosdó, zuhanyozó. 

Az épület Dryvit rendszerű hőszigetelő vakolattal készült. 
A belső burkolatok gres lap és linóleum. Az épületet haszná-
lók védelmét a biztonsági üvegezéssel és a tervek szerint be-
épített szerkezettel biztosítják. (tűzbiztonság, higiénia, egész-
ség és környezetvédelem, zaj és rezgésvédelem, energiataka-
rékosság és hő védelem) 

Az intézménybe 48 fő gyerek került felvételre. Gondozásu-
kat 12 fő alkalmazott biztosítja, az intézmény vezetőjével együtt. 

Talán nem kell különösebben hangsúlyozni, hogy a beruhá-
zási költségek egyszeri előteremtése mellett a továbbiakban a 
színvonalas működtetés és fenntartás feltételeit kell biztosítania 
az önkormányzatnak, azt is számításba véve, hogy az állami nor-
matíva a működés teljes költségét nem fedezi. Mindezek ellené-
re az önkormányzat kiemelkedő eredményeként értékelhető, 
hogy a több más fejlesztése mellett a 7000 lakosú község-
ben önként vállalt feladatként felkarolta és teljesítette a kis-
gyermekes családok ezen igényét is. 

7.) Településüzemeltetési feladatok végrehajtása: 

A köztisztasági feladatellátás kiegyensúlyozott volt, a szilárd-
hulladék elszállításában a ciklus négy éve alatt fennakadás nem 
volt. Az illegális szemétlerakás területén jelentős javulást értünk 
el, melyben minden bizonnyal szerepet játszik az, hogy gyako-
ribb volt a közterületeken a jelenlét. A ciklus időszakában került 
bevezetésre, új szolgáltatásként, a házhoz menő szelektív hul-
ladékgyűjtés, illetve a zöldhulladék elszállítása. Az utóbbi szol-
gáltatás a megemelkedett szolgáltatási díjak miatt átmenetileg 
szünetel. Az évenkénti lomtalanítás folyamatos volt, tehát min-
den évben ezt az ingyenes szolgáltatást biztosította az önkor-
mányzatunk. 

Parkfenntartás, zöldfelület fenntartás területén a ciklus 
időszakában célkitűzés volt a virágos, rendezett ürömi falukép 
megteremtése, igényes zöldterület kialakítás, a meglévő zöldfe-
lületek folyamatos karbantartása, ápolása. Már az előző ciklus-
ban is nagy hangsúlyt és jelentős anyagi forrást fordított a Kép-
viselő-testület a zöldterületek védelmére és ápolására, valamint 
újak létesítésére. A ciklus időszaka alatt sikerült megőriznünk 
zöldterületeinek folyamatos karbantartását, ápolását, parkjaink-
ban a szükséges évenkénti növénycserék elvégzését. Amiben 
nem tudtunk előrelépni, az a tervezett, de egyéb okok miatt végre 
nem hajtott Cigánypatak melletti terület rendbetétele és folyama-
tos karbantartása. Ez mindenképpen a következő ciklus fel-
adata kell, hogy legyen. 

A köztemető fenntartása, mint folyamatos feladat volt je-
len az önkormányzat településüzemeltetési feladati és célki-
tűzései között. A célkitűzések között szerepelt a holombárium 
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helyek bővítése is. A kitűzött célok, úgy a temető folyamatos 
gondozása, gazolása, kaszálása, gyommentesítés, az utak 
rendszeres karbantartása, mint a holombárium bővítését te-
kintve teljesítve lettek. A temetkezési lehetőséget az önkor-
mányzat 30 db urnafülkével bővített, ezzel is támogatva a ke-
vésbé költséges hamvasztásos temetkezéseket. Az Önkor-
mányzati törvény (Ötv.) 8 § (4) bekezdése kötelező önkor-
mányzati feladatként írja elő a köztemető fenntartását. Miután 
Ürömön a közteremtő önkormányzati tulajdonban van, így az 
önkormányzat szolgáltatási szerződést kötött, valamint gond-
nokot alkalmaz azért, hogy a folyamatos jelenléttel rende-
zett módon tudjunk a temető rendjéről, a szolgáltatások 
zavartalanságáról gondoskodni. 

Közegészségügyi, járványügyi feladatok ellátása terén az 
elsődleges cél az évenkénti rágcsálóirtás, illetve a szükség sze-
rinti amerikai szövőlepkék elleni védekezés volt megfogalmazva. 

A rágcsálóirtás évenként megtörtént, szövőlepke elleni véde-
kezést nem kellett a ciklus négy éve alatt elrendelni, miután ez a 
fajta fertőzés nem jelentkezett a településen. 

A környezetvédelem kiemelt célként került megfogalma-
zásra, az önkormányzat ciklusprogramjában. Az előző cik-
lusban került sor a település környezetvédelmi programjá-
nak előkészítésére, a feladatok meghatározására, és elfoga-
dására. A jelen ciklusra az e területen végrehajtandó felada-
tok lettek megfogalmazva tehát egyben a település környe-
zetvédelmi programjának a végrehajtása is. Elsődleges cél-
kitűzés volt a parlagfű mentesítésre vonatkozó évenkénti 
külön program, elkészítése és végrehajtása, a környezet-
védelmet érintő ismeretterjesztési program kidolgozása 
és végrehajtása, a környezetvédelem területén végrehaj-
tott intézkedések, feladatok értékelése, testület elé törté-
nő beterjesztése. Egyértelműen megállapítható, hogy a kör-
nyezetvédelmi programból adódó feladatait az önkormányzat 
teljesítette. A parlagfű mentesítésre vonatkozó éves intézke-
dési tervek elkészültek, végrehajtásuk megtörtént, a testület 
évenként –testületi ülés keretében- értékelte a végrehajtást. 
Az értékelés pozitív megállapítása volt, hogy a következe-
tes önkormányzati és hatósági intézkedések eredménye-
ként például a 2009. évben bírság kiszabására nem került 
sor, az önkéntes jogkövetés egyre inkább tért nyert a te-
lepülésen. Eredményre vezettek a határidő letelte előtti ható-
sági felszólítások, a rendszeres helyszíni ellenőrzések. Az ön-
kormányzat közterületein szintén megtörtént a rendszeres és 
szükség szerinti kaszálás és gyomirtás. 

Ha kritikusak akarunk lenni a jelen értékelést illetően, akkor 
megfogalmazható, hogy kívánni valót a széleskörű ismeretter-
jesztés területén tett, intézkedések elégtelensége hagy maga 
után, miután ez a cél nem a kívánt mértékben lett végrehajtva. 
A ciklus négy évében az „Ürömi Tükör” hasábjain jelentek 

meg tájékoztatók, figyelemfelhívások, de a széleskörű isme-
retterjesztés kidolgozására nem került sor. Ezt a következő 
ciklusban pótolni szükséges. 

Pozitívumként értékelendő viszont a környezetvédelem terü-
letén, hogy az évtizedek óta a község területén, a Csókavári bá-
nyában tárolt veszélyes gázmassza elszállítása megtörtént. Az 
önkormányzat, valamint az ürömi környezetvédő civil szerveze-
tek mindvégig figyelemmel kísérték a kármentesítési munkálato-
kat és aktív részesei voltak az előkészítő munkálatoknak is. a jö-
vőt illetően az önkormányzat feladata lesz a bánya láthatóvá té-
telére tanulmány kidolgoztatása. 

Az intézményhálózat fenntartása terén az elsődleges cél 
a működtetés, fenntartás költségeinek az előteremtése, biztosí-
tása, valamint az elért ellátási színvonal megőrzése volt. Emel-
lett az önkormányzat ciklusprogramja tartalmazta az iskolába 
az angol nyelvoktatás feltételeinek megteremtését, az intézmé-
nyek állagmegóvását, illetve a minőségi munkavégzés feltételei-
nek a megteremtését, mint végrehajtandó feladatot. A végrehaj-
tást értékelve az pozitív, miután valamennyi cél megvalósult, il-
letve végrehajtásra került. Az önkormányzat által fenntartott 
intézmények működési költségei prioritást kaptak az éven-
kénti költségvetések előkészítése során. A feladatellátáshoz 
igazodó pénzellátást biztosította a fenntartó önkormányzat. 
Az épületek állagmegóvása folyamatos volt (iskola, művelő-
dési ház, orvosi rendelő) a Dózsa György utca 18 szám alat-
ti épületnél, pedig komplex felújítás történt. (lásd a fejlesz-
tések címszónál) 

Az oktatás-nevelés minőségi színvonalának emelését szol-
gálja a ciklus időszakában elfogadott, illetve módosított minőség-
irányítási program, és annak következetes végrehajtása. A prog-
ram végrehajtását évente értékelte a Képviselő-testület. Az álta-
lános iskolában sor került az angol nyelvoktatás bevezetésére, 
feltételeinek megteremtésére. 

Óvodai ellátás: 

Az óvodai ellátás javítása érdekében az önkormányzat a szüksé-
ges intézkedéseket megtette már az előző ciklusban, a felújítási 
bővítési munkálatok első ütemét indította, a tagóvodát 38 férőhely-
lyel létrehozta. A férőhelyek számának a növelése a jelen ciklus 
feladatai közt került megfogalmazásra. Meg kellett tehát teremteni 
a II. ütem műszaki, gazdasági feltételeit, a beruházás forrását úgy, 
hogy az a ciklus időszakában végrehajtásra is kerülhessen. Nem 
ismételve a fejlesztési feladatoknál már leírtakat, de egyértelműen 
megállapítható hogy a megvalósított fejlesztéssel az óvodai neve-
lés és ellátás feltételei, mint minőségi, mint mennyiségi változást 
eredményezett. A korábbi négy óvodai csoport helyett 9 csoport 
van a Fő utca 37. szám alatti főépületben, szeptembertől pedig a 
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Kossuth Lajos utca 3. szám alatt megnyílt tagóvodában további 2 
csoport elhelyezése történt meg.  Az óvodai ellátás feltételei mind-
két intézményben maximálisan adottak. 

Az intézményben a gondozási nevelési munka az elfoga-
dott minőségirányítási program szerint folyik, az intézmény 
vezetőjének a fenntartó részétől történő beszámoltatása pe-
dig garancia arra, hogy a nevelőmunka színvonala a szinten 
maradjon. A speciális nevelési igényű gyermekek fogadásá-
ra a feltételek adottak. 

Közművelődési feladatellátás területén: a ciklusprogram 
megvalósítandó célként az intézmény állagmegóvását, a kultu-
rális, hagyományőrző rendezvények bővítését fogalmazta meg. 
A kitűzött célokat értékelve elmondható, hogy a ciklus két 
évében a végrehajtás megtörtént. Az épület állagmegóvása 
folyamatos volt. A hagyományőrző programok számát évről 
évre az intézmény bővítette. A rendezvények látogatottságu-
kat tekintve jónak értékelhetőek, a programok sokszínűsége 
pedig a település kulturális igényeit kielégítette. 

Egészségügyi és szociális feladatellátás terén, mely köte-
lezendően ellátandó feladata az önkormányzatnak a kötelező fel-
adatok mellett, a Képviselő-testület ciklusprogramjában önként 
vállalt feladatokat is célul tűzött ki és hajtott végre az eltelt cik-
lusban. 

Az egészségügyi feladatellátást érintően a legaktuálisabb 
cél volt a munkafeltételek javítása, az épület folyamatos állag-
megóvási munkáinak elvégzése, a mellékhelyiségek felújítása, 
illetve a tisztasági festés elvégeztetése. A kitűzött célokat érté-
kelve megállapítható, hogy azok végrehajtása megtörtént, sőt 
a ciklus időszakában egy igen komoly és költséges csőtörés 
okozta károkat is helyre kellet állítania az önkormányzatnak. Az 
egészségügyi ellátás feltételei tehát adottak voltak, bár koránt-
sem mondható el, hogy a körülmények ideálisak, mely elsősor-
ban a régi, elavult épület adottságiból következik. 

A Képviselő-testület a jelenlegi körülményekre is figye-
lemmel, úgy döntött, hogy egy új orvosi rendelőt épít a volt 
033-as tábla területén még meglévő önkormányzati terület-
re, a felépült CBA áruház közvetlen közelébe. Az új rendelő 
alapterülete 600 m2 lesz és várhatóan 2011-ben kerül átadás-
ra. Ezt a feladatot tehát a következő választási ciklusban le-
het befejezni. 

A szociális ellátást kiemelt feladatának tekintette az ön-
kormányzat mind a korábbi, mind a jelenlegi ciklusban. A meg-
fogalmazott célok között a nagycsaládosok, az egyedülállók, 
és a 60 éven felüliek életkörülményeinek figyelemmel kísé-
rése és kiemelt támogatása elsődleges célként került meg-
fogalmazásra a testület négy éves gazdasági programjában. 

A programban megfogalmazottaknak megfelelően a csa-
ládokra, a gyermekekre és az időskorúakra való odafigye-
lés maximális volt. A ciklus négy évében minden rászoru-
ló ellátásban részesült. Szociális kiadásokra mintegy 250 
millió Ft-ot fordított az önkormányzat. Kiemelten támogat-
ta a 60 éven felüli ürömi lakosokat burgonya, hagyma, és 
élelmiszerutalvány formájában. A ciklus időszaka alatt a 
szociális szolgáltatás, mint ellátási forma bővült a csa-
ládsegítő, családgondozó szolgálattal. Évente a település 
összkiadásának 8-10 %-át szociális feladatokra fordította 
a Képviselő-testület. 

8.) A Képviselő-testület működésének értékelés: 

A ciklus időszakában 57 ülést tartott a Képviselő-testület. A tes-
tületi ülések napirendjeit az elfogadott gazdasági program fel-
adatainak végrehajtása, a folyamatosan jelentkező lakossági 
igények, a településüzemeltetéssel, intézmények fenntartásá-
val kapcsolatos feladatok határozták meg. A napirendek egy 
része tervezhető volt, ezeket az évenkénti testületi üléstervek 
tartalmazták. Napirendre tűzött és tervezhető témák voltak: az 
éves költségvetések, a tervkoncepciók elfogadása, az ár-
megállapító hatáskörbe tartozó szolgáltatási díjak megálla-
pítása (intézményi étkeztetés, személyszállítás, csatorna-
használati díj stb.) az általa fenntartott intézményekben el-
lenőrzések elrendelése, a települési költségvetés féléves, 
éves végrehajtásáról szóló beszámoló napirendre tűzése 
és értékelése. 

Az alábbi táblázat bemutatja a ciklus időszaka alatt (éves bontás-
ban) tárgyalt témák számát, döntés fajtánkénti bontásban. 

A testületi munka számokban (2006. X. hó- 2010. IX. 30.)

A táblázat adatai egyértelműen mutatják, hogy igen fe-
szített és zsúfolt munkarend szerint működött a Képvise-
lő-testület az 57 ülésen 926 napirendet tárgyalt meg és 
928 érdemi döntést hozott. Ebből rendeletalkotás 105 volt, 

Évszám Tárgyalt 
témák 
száma

Rendelet Határozat Egyéb

2006. X. 
hó alaku-
ló ülés

62 8 46 8

2007 240 27 213 0

2008 226 36 205 0

2009 248 22 221 5

2010 150 12 138 0

Összesen 926 105 823 13
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míg határozatok száma 823. Az igen nagyszámú határo-
zat tényleges végrehajtását úgy tudta ellenőrizni, hogy 
rendszeres napirendre tűzte a lejárt határidejű határoza-
tok végrehajtásának megtárgyalását. 

A testületi munkát, az ülések előkészítését az önkormány-
zat bizottságai segítették élve a véleményező és javaslattevő jo-
gukkal. 

9.) A bizottságok munkájának rövid értékelése: 

Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság 

A bizottság 9 fővel működött, elnöke Vidákovits Tibor 
képviselő. Fő tevékenysége volt az önkormányzat környe-
zetvédelmi tevékenységének előkészítése, annak szervezé-
se és előkészítése. A fejlesztéseket tekintve a bizottság élő 
kapcsolatot tartott a lakossággal. Rendszeresen figyelemmel 
kísérte az önkormányzat tulajdonú, a településképet, az épí-
tett környezetet befolyásoló beruházásokat, javaslataikkal az 
igényességet és szakszerűséget képviselve hozzájárultak az 
esztétikus megjelenésű önkormányzati beruházások megva-
lósításához. 

A bizottság figyelemmel kísérte az önkormányzati fejleszté-
sekhez igénybe vehető pályázat forrásokat. A ciklus négy évé-
ben 51 ülést tartott, 215 témát tárgyalt meg. Érdemi határozatot 
171 esetben hozott. Határozatlanképtelenség miatt a bizottsági 
ülés egy esetben sem maradt el. 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság: 

A bizottság 5 fővel működött, elnöke Bertalan János kép-
viselő. A bizottság fő feladata volt az önkormányzat vagyon-
gazdálkodási tevékenységének figyelemmel kísérése, eset-
leges módosítások, javaslatok kidolgozása. Igen lényeges a 
bizottság tevékenységében a vagyonkezelés, valamit a va-
gyonhasznosítás ellenőrzése, melyet évente megtett és meg-
állapításairól számot adott a Képviselő-testületnek, továbbá 
az évenkénti közmeghallgatáson a megjelent lakosságnak. 
Rendszeresen felülvizsgálta és véleményezte az önkormány-
zat tervkoncepcióját, az éves költségvetéseket, valamint a fél-
éves és éves beszámolókat. Megállapításait jegyzőkönyvbe 
foglalta és javaslattal ellátva terjesztette döntésre a Képvise-
lő-testület elé. A ciklus négy évében 21 ülést tartott, 103 té-
mát tűzött napirendre. Érdemi határozatainak száma 99 db. 
A Pénzügyi és Gazdasági bizottság, mint a törvény szerint 
kötelezendően létrehozandó bizottság folyamatosan mű-
ködött és segítette a testület munkáját. Határozatlankép-
telenség miatt bizottsági ülés nem maradt el. 

Szociális Családügyi és Egészségügyi Bizottság 

A bizottság 3 fős, elnöke Buzás Katalin képviselő. Az önkor-
mányzat bizottságai közt a Szociális-, Családügyi- és Egészség-
ügyi Bizottság az, mely átruházott hatáskörben jár el és hozza 
meg döntéseit. Feladata igen összetett, mivel önálló döntései 
mellett folyamatosan figyelemmel kísérte az önkormányzat által 
fenntartott egészségügyi intézmények tárgyi, személyi feltétele-
it, közreműködött a szociális feltételek biztosításában, figyelem-
mel kísérte és elemezte, értékelte a település szociális és egész-
ségügyi helyzetét, megtette minden esetben a szükséges javas-
latait. Felkarolta és megszervezte a HPV vírus elleni védőoltást 
a 14 éves leánygyermekek részére. Az önkormányzat összesen 
80 gyermek védőoltását finanszírozta a bizottság javaslatára. Át-
ruházott hatáskörben döntött a lakásfenntartási kérelmekben és 
az eseti szociális segélyek megítélésben. Minden évben tevéke-
nyen részt vett a 60 éven felüli lakosok burgonya, hagyma cso-
magjainak előkészítésében, a karácsonyi élelmiszerutalványok 
támogatottak részére történő eljuttatásában. 

A ciklus időszaka alatt 37 ülést tartott, a napirendre tűzött té-
mák száma 1565 volt, érdemi határozatot 1565 esetben hozott. 

Kulturális Bizottság 

A bizottság 5 fővel működött, az elnök Szilvási Károly kép-
viselő. A bizottság tevékenyen közreműködött az oktatási in-
tézmények pedagógiai programjának véleményezésében, a 
helyi közművelődési politika kialakításában. Évente szervező-
je és rendezője volt a már hagyománynak számító Ürömi Nyári 
Fesztiválnak, és egyéb kulturális rendezvényeknek. Rendsze-
resen véleményezte a Képviselő-testület elé kerülő – szakterü-
letét érintő –előterjesztéseket, a közművelődést, sportot, illetve 
ifjúságot érintő feladatokat. A bizottság összesen 5 ülést tartott, 
13 témát tűzött napirendre és tárgyalt meg. Érdemi határozati-
nak száma 10 db. 

Ügyrendi Bizottság 

A bizottság 3 fős, elnöke Hári László képviselő. Fő feladata 
volt az önkormányzat rendelet előkészítésében való aktív rész-
vétel, az előkészített rendelettervezetek véleményezése. Fel-
adatai közé tartozott a rendeletek hatályba lépésének figyelem-
mel kísérése, és szükség esetén javaslat kidolgozása az esetle-
ges módosításra. A bizottság elnöke rendszeres kapcsolatot tar-
tott a rendelettervezetek előkészítőivel, a bizottság véleményét a 
testületi üléseken ismertette. 

A ciklus időszakában 7 ülést tartott, 8 témát tűzött napirend-
re. A hozott határozatok száma: 8 db volt. 
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Ifjúsági- és Sport Bizottság 

A bizottság létszáma 5 fő, elnöke Fodor Rajmund képvise-
lő. Fő feladata volt elsősorban a Képviselő-testület elé kerülő, a 
helyi ifjúságot érintő előterjesztések, döntések előkészítésének 
véleményezése. Javaslatot készített és terjesztett a Képviselő-
testület elé a községben működő önszerveződő közösségek tá-
mogatására. Figyelemmel kísérte – szakterületét érintően – az 
igénybe vehető pályázati forrásokat. A bizottság 1 alkalommal 
ülésezett, 2 témát tűzött napirendre, érdemi határozatot 2 eset-
ben hozott.

10.)  A helyi közigazgatást érintő feladatok végrehajtásá-
nak értékelése: 

A Képviselő-testület mértéktartóan határozta meg a ciklus idő-
szakára, a közigazgatást érintő célkitűzéseit. Elsősorban a hi-
vatal állagmegóvási munkáit jelölte meg célkitűzésként, illetve a 
tárgyi feltételek karbantartását, esetleges cseréjét. Az új hivatal 
építésének gondolata csak távlati célként fogalmazódott meg és 
elsősorban az EU-konform, emberközpontú, korszerű hivatal ki-
alakítása, és működtetése. Ismert, hogy a jelenlegi épület kor-
szerűtlen, melyben – az emberi tényezőket nem számítva – a 
kulturált ügyintézés feltételeit nehéz megteremteni, illetve bizto-
sítani. Az tény, hogy a körülmények ellenére, a ciklus időszaká-
ban a helyi közigazgatási munka színvonala javult, úgy szakmai-
lag, mint az ügyintézők hivatástudata és empátiáját illetően.

11.) Tervezett, de végre nem hajtott feladatok

•  Régi síremlékek megőrzésére program kidolgozása: 

Itt feladata elsősorban a hivatal műszaki, illetve építéshatósági 
osztályának lett volna, az előkészítő munkában. Az ismert fluk-
tuáció és az osztály élén történő vezetőváltás miatt elsőbbséget 
a hatósági munkának kellett adni, így ez a feladat háttérbe szo-
rult. Mindenesetre a kitűzött cél nemes és a múlt emlékeit hi-
vatott megőrizni, ezért a következő ciklus feladata közt szá-
mításba vehető. 

•  2 db kispályás futballpálya megépítése a Táborföldön és 
Péterhegy-Rókahegyen: 

Az évenkénti költségvetés előkészítésével mindig rangsorolni kel-
lett, hogy a testület a rendelkezésre álló források elosztását lehe-
tőleg a legoptimálisabban tegye meg. Miután a működtetés és a 
fenntartás feladatai prioritást kellett, hogy kapjanak, így a fejleszté-
si feladatok közt is rangsort kellett felállítani abban, hogy mely léte-
sítmény a fontosabb, melyek azok, amik még hosszabb távon nél-
külözhetőek. Miután a település rendelkezik sportlétesítménnyel, 
így a gazdasági programban megfogalmazott kispályás futballpá-

Asztalos utca

Radnóti utca

Bécsi út Ürömi utca sarok
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lyák megépítésének elmaradása nem teremtett hátrányos helyze-
tet a községi sportéletben, illetve sportrendezvényeknél. 
Természetesen a kitűzött cél mögött jogos lakossági igény 
áll, ezért anyagi lehetőségek függvényében tervezni célsze-
rű a következő ciklus programjában. 

•  Vállalkozóbarát program kidolgozása: 

Konkrét program nem került kidolgozásra, de a Képviselő-tes-
tület döntéseivel a helyi vállalkozásokat támogatta, az iparűzési 
adó kulcsát nem emelte. Ennek ellenére azért érdemes meg-
fontolni, hogy a következő ciklus gazdaságpolitikája igény-
li-e az elmaradt cél újragondolását, és a konkrét program ki-
dolgozását. 

•  Kézi- és kosárlabdapálya megépítése: 
A feladat elmaradása melletti indok és érv azonos a kispályás 
futballpályánál leírtakkal. 
•  A Cigánypatak melletti terület rendezése: 

Komplett rendezést igényelne a terület, mely a költségvetés-
be tervezett 2 millió Ft-ból nem valósítható meg. A feladatot 
újra kell gondolni, és először tervet és költségvetést kell ké-
szíteni, hogy a feladat nagysága alapján lehessen reálisan 
dönteni a megvalósításról. 

Összegzés

A 2007. évben megfogalmazott és elfogadott gazdasági 
program és intézkedési terv feladati végrehajtásának rész-
letes értékelése összességében pozitív. A Képviselő-testü-
let által kitűzött célok döntően végrehajtásra kerültek, tehát 
reális célok voltak, melyek a település lakossága többségé-
nek igényével és elképzelésével találkozott. 

A gazdasági program megfelelően rangsorolta az önkor-
mányzat feladatellátását és figyelembe vette fejlesztési célkitű-
zéseinél a lakossági elvárásokat és igényeket. 

A Képviselő-testület: 

•  A településüzemeltetési és működtetési feladatait a ciklus négy 
évében zökkenőmentesen, az ellátási színvonal megőrzése 
mellett látta el.

•  Az intézmények működtetésénél törekedett ésszerű és racioná-
lis gazdálkodást folytatni, amennyiben szükséges volt, úgy lét-
számcsökkentést is végrehajtani.

•  Az intézmények állagmegóvásának prioritást adott, a rendelke-
zésre álló anyagi erőforrásait úgy használta fel, hogy nem várta 
meg, hogy az általa fenntartott intézmények épületein jelentke-
ző, még alacsonyabb költségráfordítással javítható meghibáso-
dások tovább romoljanak, és javításuk már lényegesen maga-
sabb költséggel történjen. Ezért került sor többek között az is-
kola tetőszerkezetének javítására, soron kívül a bűzelzáró javí-
tására, szellőző, tűzcsap javítására, elektromos és villámvédel-
mi biztonsági vizsgálatok elvégeztetésére stb. 

 
•  Az orvosi rendelőben a központi fűtésrendszer munkái, ajtócse-

rék elvégeztetésére került sor. 
A felsoroltakkal csak érzékeltetni kívántam, hogy a karbantartás, 
a megelőzés az önkormányzati vagyon működtetésének fontos 
és nem elengedhető része. 

Napraforgó óvoda

Péterhegyi játszótér
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•  A településüzemeltetés 
feladatai között maximá-
lis figyelmet kapott: 

–  a köztisztasági feladatel-
látás

–  a park és zöldterület fenn-
tartás

–  a temetőfenntartás
–  a környezetvédelemmel 

kapcsolatos feladatellátás
–  a közegészségügyi és 

járványügyi feladatok el-
látása. 

A részletes indokolásból 
megállapítható, hogy a 
ciklus időszaka alatt: 

•  a szemétszállítás rend-
szeres volt, új szolgáltatással bővült, a házhoz menő szelektív 
hulladékgyűjtést illetően. Minden évben megtörtént a lomtalaní-
tás, és a veszélyes hulladékok ingyenes elszállítása, 

•  a parkok, zöldfelületek gondozása folyamatos és rendszeres 
volt, a zöldterületek karbantartására, a növények pótlására 
minden évben sor került. 

•  Az önkormányzat által fenntartott temető gondozott, és gyom-
mentes, mely a folyamatos kaszálás és gyommentesítés ered-
ménye. 

•  A parlagfű-mentesítést, mint elsődleges környezetvédelmi fel-
adatot megfelelően rangsorolta az önkormányzat és e szerint 
határozta meg az évenkénti feladatokat külön intézkedési terv-
be. A hatósági ellenőrzéseket rendszeressé tette, ennek ered-
ménye elsősorban az érintett ingatlan tulajdonosok önkéntes 
jogkövetési magatartásának javulása, az elenyésző számú 
szankció alkalmazása.

•  A közegészségügyi és járványügyi feladatit az évenkénti rág-
csálóirtás elvégeztetésével, a madárinfluenza esetében pedig 
az azonnali preventív intézkedések elrendelésével tette meg a 
testület. 

A Képviselő-testület ciklusprogramjában meghatározó-
ak voltak a megfogalmazott fejlesztési és felújítási célkitű-
zések. 

A gazdasági program következetes végrehajtásának ered-
ménye:

•  45 000 m2 út megépítése, illetve felújítása, ez 39 utcát 12 km 
új utat jelent. Megjegyzés az előző ciklusban elvégzett útépíté-
sekkel együtt 57 utca kapott szilárd burkolatot. 

•  A kátyúzási munkák rendszeresek voltak, tehát a megépített 
utak állagmegóvása és a vagyonvédelem biztosítva volt. 

•  A járdaépítés a tervezettnek megfelelően alakult. A jelen ciklus-
ban 2830 m2 2500 fm járda épült meg. megjegyzés: a két cik-
lusban összesen 7793 m2 7,5 km járda épült. 

•  Elsősorban lakossági igényeknek tett eleget az önkormányzat a 
forgalomcsillapító küszöbök telepítésével, szám szerint 15 db. 

•  Az óvoda bővítési-, felújítási munkáinak elvégzésével a koráb-
bi 400 m2-es óvoda 2200 m2-re bővült, a 4 csoport 9 csoport-

Futballpálya

A park látványossága
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ra plusz a szeptembertől induló 38 férőhelyes 2 csoportos tag-
óvodával bővült. Az új intézmény minden igényt kielégítő fel-
szereléssel, biztonsági berendezéssel lett ellátva, mely bizto-
sítja a magas szintű, minőségi gondozás, nevelés feltételeit. Az 
óvodaköz felújításával egy időben az óvoda térburkolata is el-
készült. 

•  Plusz feladatot felvállalva valósul meg a Dózsa György utca 
18. szám alatti épület felújítása, mely épület megőrizte a felújí-
tás után is régi építészeti stílusjegyeit, belső kiképzésével pe-
dig megfelelő elhelyezést biztosít a település ifjúsági és egyéb 
szervezetei közösségi életéhez. 

•  Ugyancsak lakossági igényt felkarolva épült meg plusz feladat-
ként a 4 csoportos bölcsőde 449 m2-es hasznos alapterület-
tel. Az intézmény 48 gyermek elhelyezését biztosítja, egyben 
munkahelyteremtés is megvalósult, 12 fő ürömi Lakótársunk-
nak adott munkahelyet. 

•  Nem tartalmazta a ciklusprogram, ennek ellenére sor került a 
Fő utca 119. szám alatti körzeti megbízotti szolgálati lakás fel-

újítására, ezzel 2 család elhelyezését tudta az önkormányzat 
biztosítani. 

•  Bővítettük a parkolási lehetőséget 28 parkolóval az óvoda, illet-
ve az általános iskola előtt, ahol az árok lefedésével, egy eszté-
tikusabb környezet is kialakításra került. 

•  A gyalogos közlekedés feltételeinek megteremtését szolgálta 
az Ófalu- Péterhegy-Rókahegy közötti 550 fm-es viacolor-os 
járda kiépítése 2x17 m-en a biztonsági korlát kiépítésével. 

•  3 darab játszótér megépítésével pótoltuk azt a hiányt, mely telepü-
lésünkön volt, nevezetesen, hogy 2002-ben még egyetlen játszó-
tere sem volt. Jelenleg 4 játszótér van Ürömön, miután az első cik-
lusban a Képviselő-testület már 1 játszóteret megépíttetett. 

•  A Fő utcában létesített park csobogója helyett a ciklus idősza-
kában egy látványos és igényes szökőkút megépítésére került 
sor. 

•  A Dózsa György út és a patak között gyalogos átjárót épített az 
önkormányzat, a hidat felújította, új korláttal és közvilágítás ki-
építésével látta el a létesítményt. 

•  Sor került a korábban kiépített térfigyelő rendszer felújítására, 
éjszaka is képeket rögzíteni tudó kamerák beállításával. 

•  A közbiztonság javítását célzó beruházás volt a rendőrség ré-
szére vásárolt Toyota gépkocsi, mely a körzeti megbízottak 
munkáját nagymértékben segíti. A térfigyelő rendszer korsze-
rűsítésével a rendőrség technikai feltételeinek javításával, az 
önkormányzat a helyi közbiztonság javítását kívánta elérni. 

A részletes és összevont értékelésből egyértelműen megállapít-
ható, hogy a Képviselő-testület négyéves gazdasági programjában 
kitűzött célok egy-két feladattól eltekintve végrehajtásra kerültek. Az 
is megállapítható, hogy olyan komoly nagyságrendű plusz felada-
tot vállalt fel a Képviselő-testület, mint a 4 csoportos bölcsőde meg-
építse, illetve a közösségi ház felújítása, továbbá indította az új or-
vosi rendelő munkálatait, mely munkák áthúzódnak a 2011. évre. 

A jelen választási ciklusban végrehajtott településfejlesztési, in-
tézményhálózat fejlesztési, továbbá a színvonalas településüze-
meltetési feladatokkal – figyelemmel az előző ciklus eredményeire 
is- Üröm településképe, infrastruktúrája, olyan változáson ment át, 
hogy mutatói a városi ellátás feltételeinek is megfelelnek. 

Üröm, 2010. augusztus hó

Laboda Gábor
polgármester

Táborföldi kõhíd

Úttörõ utcai játszótér

önkormányzAT
Ürömi Tükör
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Az önkormányzat vagyonának alakulása 20022010. között

Polgármesteri Hivatalban folyó ügyintézés az ügyfelek véleménye alapján

A független könyvvizsgálói jelentés, valamint az ingatlankataszter hiteles adatai alapján az önkormányzat 
vagyona a jelölt idôszakban az alábbiak szerint alakult:

2002. XII. 31. fordulónappal bruttó vagyon: 1 627 564 325 Ft.
 nettó vagyon: 1 508 429 490 Ft.

2009. XII.31. fordulónappal  bruttó vagyon: 5 424 840 000 Ft.
 nettó vagyon:  5 068 196 000 Ft.

Az önkormányzat vagyona tehát: 3 797 275 677 Ft bruttó értékkel 
 3 559 766 510 Ft nettó értékkel
 (azaz hárommilliárd-ötszázötvenkilencmillió-
 hétszázhatvanhatezer-ötszáztíz forint). 

A közel négymilliárd Ft-os vagyongyarapodás, illetve növekedés minden bizonnyal egyedülálló az országban. Úgy gon-
dolom, büszkék lehetünk arra, hogy az országos tendenciával ellentétben nálunk 8 év alatt háromszorosára nőtt a va-
gyonállományunk, s emellett – mint arról az „Ürömi Tükör” előző számában tájékoztattam már Önöket – jelentős (több 
száz millió Ft) készpénztartalékkal is rendelkezik önkormányzatunk.

Üröm, 2010. szeptember hó
Laboda Gábor

polgármester

A nyár folyamán kérdőíveket helyeztünk el a Polgármesteri Hivatal előterében, melynek kitöltése önkéntes és anonim volt.
Összesen 40 űrlap kitöltésére került sor, egy űrlapon több osztály is minősíthető volt. A feltett kérdésekre adott vélemé-
nyek alapján az értékelés a következők szerint alakult:

Tény, hogy a 87%-os elégedettségi mutató kedvező, de az elégedetlenül távozó 13%-ra mindenképpen figyelni kell a hivatal 
vezetésének. A felmérés óta az Építéshatósági Osztály élére új vezető került, az ügyintéző munkatárs személyében is válto-
zás történt. A hivatalvezetés által tett intézkedések óta negatív jelzést nem kapott a hivatal vezetése.

Üröm, 2010. szeptember 8.
Dr. Balogh Szilvia

jegyzô

Osztály
neve

Vélemények száma Elégedetlenül tá-
vozó ügyfél/Fõ

Elégedetten távozó 
ügyfél/Fõ

Elégedetlen
%

Elégedett
%

Építéshatósági
osztály 19 7 12 37 63

Pénzügyi osztály 12 0 12 0 100

Igazgatási
osztály 10 0 10 0 100

Titkárság 12 0 12 0 100

Ügyfélsz.
(iktató) 1 0 1 0 100

Összesen: 54 7 47 13 87

önkormányzAT
Ürömi Tükör
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közöSSégi ház
Ürömi Tükör

Az IBS Színpadon indult nagy sikerû gyerekkoncert 
sorozatot a Mûvészetek Palotája, a Millenáris és 
még számos neves helyszín mellett most a Közössé
gi Ház színpadán is köszönthetjük.

Mi is a célja a Bonbon Matinéknak?
Nos, hogy elsajátítsuk a színházba- és koncertterembe já-
rás legelemibb szabályait. Játsszunk és tanuljunk, miköz-
ben kitűnő előadók segítenek bennünket abban, hogy be-
jussunk a hangszerek- és a zene csodálatos birodalmá-
ba, megismerjük a legnagyobb zeneszerzőket, leghíre-
sebb műveiket! A tubáról kiderülhet, hogy nem nagytrom-
bita, a bőgőről az, hogy inkább kacagni tud, mint sírni, a 
hárfa nem virágzik tavasszal, az ütőhangszeresek, pedig 
nagyon békés emberek! Ráadásul a sok „tudomány” mellé 
még ajándék is kerül annak a gyereknek, aki ügyesen vá-
laszol a kérdésekre! 

A mûsort vezeti: Lukácsházi Győző, tubaművész, a Magyar 
Rádió műsorvezető-szerkesztője.

Ebben a félévben láthatóak, hallhatóak lesznek:
Csinnadratta Ütőegyüttes – Aranyszőrű bárány
Pomázi Zoltán – Tündérmese
Air Corde trió – Állati zenék.

Az előadások menetéről, hangulatáról az alábbi linken lát-
hatnak összefoglalót:
http://www.youtube.com/watch?v=0Ra-4wXb09A

A program ára: 800 Ft/fő/alkalom
Az előadások októberben kezdődnek.
Idõpontok: 9.30 óra, 11 óra, 14 óra
Óvodások:  Október 6. szerda

November 18. csütörtök  
December 9. csütörtök

Iskolások:  Október 29. péntek, 14 óra
November 26. péntek 14 óra 
December 9. csütörtök 14 óra

Akiknek a gyermeke nem óvodai, vagy iskolai csoporttal 
érkezik, kérjük jegyét elővételben vásárolja meg.

Bonbon Matiné Ürömön

Terembeosztás
NAGYTEREM KISTEREM INTERNET

HÉTFÔ

10.30 – 11.15
13.30 – 17.30
17.30 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00

Ringató
Néptánc
Shaolin Kung-Fu
Nôi torna
Break

Könyvtár:
13.30 – 19.30

9.00 – 15.00

Hastánc – Kezdô:
18.00 – 20.00

KEDD
09.00 – 10.00
13.30 – 21.30

Nôi torna
Néptánc

Könyvtár: 
8.30 – 12.30

9.00 – 15.00

SZERDA

13.00 – 15.00
15.00 – 17.00
17.30 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00
21.00 –

Balett
Néptánc
Shaolin Kung-Fu
Nôi torna
Taliga Kampani
(zártkörû)
Break

Könyvtár:
13.30 – 19.30

9.00 – 15.00

CSÜTÖRTÖK
09.00 – 10.00
13.30 – 21.30

Nôi torna
Néptánc

Könyvtár:
8.30 – 12.30

9.00 – 15.00

PÉNTEK

13.30 – 18.00
18.00 – 19.30
19.30 –

Színjátszó
Hastánc
Break

Könyvtár:
8.30 – 12.30

12.00 – 18.00
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iSkolA
Ürömi Tükör

Kedves Érdeklődők!
Az ürömi József Nádor Általános 

és Művészeti Iskola

2010. október 15-e és december 11-e közötti
szombat délelőttönként 09.00-tól 12.00 óráig

Iskolaelőkészítő foglalkozásokra invitálja
a beiratkozni kívánó óvodásokat és szüleiket.

Az előkészítő foglalkozásokat az in-
tézmény tanítói, tanárai és nevelői 
tartják. 

A foglalkozások a következő terü-
leteket ölelik fel: zene, tánc, képző-
művészet, játék, mese.

Minden kedves érdeklődőt szere-
tettel várunk az iskolában.

Bővebb információ: 
Telefon: 06-20 350 165

Ficzéné Sereg Andrea titkárnőnél
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civil SzervezeTek
Ürömi Tükör

Megalakult az Ürömi Civil Kerekasztal
Május 17-én hat ürömi civil szervezet megalakította a Ürömi Civil 
Kerekasztalt. Az együttmûködésrõl szóló tárgyalás során az alábbi 
Alapszabályt fogadtuk el.

1. Az Ürömi Civil Kerekasztal (továbbiakban Kerekasztal) céljai
1.1.  Üröm községben élők közösségfejlesztése.
1.2.  Helyi civil szervezetek együttműködésének biztosítása a 

tagszervezetek hatékonyabb működése érdekében.
2.     A Kerekasztal tevékenysége
2.1.  Eredményes partnerség kialakítása és működtetése a pályá-

zati források hatékony eléréséért. 
2.2.  Aktív részvétel a mindenkori önkormányzat civil politikájá-

nak kialakításában.
2.3.  Közös érdekképviselet önkormányzati, kistérségi, megyei és 

regionális szinteken. 
2.4.  Önkormányzattal közös projektek és pályázatok megvaló-

sítása.
2.5.  Aktív részvétel és együttműködés az önkormányzat által in-

dított fejlesztési tervek társadalmi egyeztetése, véleménye-
zése során. 

2.6.  A község fejlődését érintő önkormányzati határozatok és 
rendeletek véleményezése. 

2.7.  Részvétel az önkormányzat költségvetésében elkülönített ci-
vil pályázati alap átlátható szétosztásában, a beérkezett pá-
lyázatok véleményezése.

3.     A Kerekasztal összetétele és működése
3.1.  A Kerekasztal jogi személyiséggel nem rendelkező civil er-

nyőszervezet. 
3.2.  A Kerekasztal pártoktól független, és politikai tevékenysé-

get nem végez.
3.3.  A Kerekasztal szavazati joggal rendelkező tagja lehet min-

den Ürömön bejegyzett és működő civil szervezet (alapít-
vány, egyesület, nonprofit gazdasági társaság)

3.4.  A Kerekasztalba belépni, abból kilépni a szervezet vezető-
jének szándéknyilatkozata alapján lehet. Az Alapszabállyal 
ellentétes tevékenység a Kerekasztalból kizárással járhat, a 
Kerekasztal egyszerű többsége által.  

3.5.  A Kerekasztal évente új elnököt választ a tagszervezetek ve-
zetői közül.

3.6.  A Kerekasztal évente egy ülést tart (rendes ülés), amelyen 
megválasztja új elnökét. Az ülés előtt nyolc nappal kell kikül-
deni a meghívókat, a napirendi pontok megjelölésével. 

3.7.  A Kerekasztal munkája, a tagok közötti egyeztetés elsősor-
ban elektronikusan, e-mailen és a közös levelező listán tör-
ténik. A Kerekasztal közös levelezőlistája a civil-urom@
yahoogroups.com címen működik. 

3.8.  Személyes egyeztetés szüksége esetén – a tagok harmadának 
kezdeményezése alapján – rendkívüli ülést lehet összehívni az 
ülés előtt három nappal, a napirendi pontok megjelölésével. 

3.9.  A Kerekasztal tagjainak és esetleges külső meghívottainak a 
kiértesítéséért a soros elnök felelős.

3.10.  A kerekasztal ülései nyilvánosak, azokról emlékeztető ké-
szül, amelyért a soros elnök felelős. Az emlékeztetőt az 
ülés utáni nyolcadik munkanapon a soros elnök szerveze-
tének honlapján (annak hiányában a www.uromert.hu ol-
dalon) közzé kell tenni. 

3.11.  A napirendi javaslatokról a szavazati joggal rendelkező je-
lenlévő tagok egyszerű többséggel, nyílt szavazással dön-
tenek.

3.12.  A Kerekasztal által elfogadott nyilatkozatról, szakmai véle-
ményről, javaslatról a szavazati joggal rendelkező jelenlé-
vő tagok minősített (kétharmados) többséggel, nyílt szava-
zással döntenek. 

3.13.  A Kerekasztal tagjai használhatják az „Ürömi Civil 
Kerekasztal tagja” címet a nyilvánosság előtt.

Lökkös Attila elnök
Ürömért Egyesület

Hírünk a világban
 „CIVIL HÍDÉPÍTÉS” kétnapos konferencia volt 2010. június 1819én 
Újvidéken (Vajdaság, Szerbia Novi Sad) az Európa Ház szervezésében. 

Téma: a 2011-es magyar EU elnökség és a Nyugat Balkáni 
országok civil szervezeteinek együtt működése, közös érdek-
képviselet, az EU bővítés támogatása.

A hatvankét fős résztvevőt- köztük huszonnégy magyar 
civilszervezet képviselőjét. A Közép-magyarországi régiót 
Stevula Eszter (Ürömi Civil) és Flórián István (Ürömi Teleház) 
képviselte – a Vajdasági Autonóm Tartomány Közgyűlésének 
elnöke (Újvidék) és Morvai-Horvát Hedvig Európai Alap a Bal-
kánért, (Belgrád) ügyvezető igazgató fogadta.

A konferencián előadást tartottak: Jovan Teokarevic, 
Miljenko Dereta, (Belgrád) Aurélien Juliard EGSZB (Brüsz-
szel):  EU bővítés, civil integráció, önkéntesség. Szilági Imre, 
a Magyar Külügyi Intézet főmunkatársa a magyar EU elnök-
ség jelentőségét valamint külpolitikánk a balkáni térségre gya-
korolt hatását ismertette. Sebestény István (Civitalis Egyesü-
let MO) a magyar civil társadalom helyzetéről tartott előadását 

nagy érdeklődés fogadta A gazdag és tanulságos eszmecse-
re alkalmával „AJÁNLÁSOK” elfogadására került sor. Lénye-
ge: párbeszéd folytatása, civil szervezetek tapasztalatainak 
átadása, kétoldalú kapcsolatok erősítése, az EU Duna – stra-
tégiájának kidolgozásában való együttműködés. (Az ajánlások 
teljes szövegét később küldjük)

Számunkra tartalmas és színvonalas előadásokon, hal-
lottakon túlmenően lehetőség nyílt, -hazai és határon túli-is-
merősökkel közvetlen kapcsolatépítésre. Sajnos a városláto-
gató sétánkat egy hirtelen kerekedett zápornak sikerült meg-
zavarnia. Vendéglátóinknak ez úton is köszönetet mondunk 
a színvonalas ellátásért és elszállásolásért. (Hotel Leopold 
Petrovaradin erődben) 

Az eseményt összeállította: Stevula Eszter eTanácsadó 
(Ürömi Civil), Flórián István elnök (Ürömi Teleház)

Az eseményről és helyszínen készült fotók megtekinthetők 
a www.uromitelehaz.hu internetes oldalon.
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olvASÓi levél
Ürömi Tükör

Levelesládám tartalmából
Idestova több mint két évtizede élek családommal együtt Ürömön.  
Másokkal együtt mi is egyszerű „betelepülők” vagyunk. Azonban ez 
így van rendjén – ilyen ez a világ – , vannak akik mennek, míg má-
sok jönnek.

Sokan nem emlékeznek már a húsz évvel korábbi időszakra, de 
még a nyolc évvel ezelőttire sem. Én viszont igen! Jó néhány ön-
kormányzati választást megéltem itt. Emlékszem ígéretekre, meg 
nem valósított tervekre, rövidre szabott – ám annál többnek beállí-
tott – ciklusra. 

A napokban három különböző kampánykiadvány volt bedobva 
postaládámba. 

Igen, kedves olvasó újra eltelt négy év! Öregebbek lettünk és – 
gondolom – megfontoltabbak. Talán nem dőlünk be minden „szellő” 
által falevélként szétszórt választási kampánykiadványnak. Persze 
vannak akik gyermeknek tekintenek így 2010 őszén – pedig higy-
gyék el –, sajnos rég volt már az amikor…, de nem az én gyermek-
koromról, hanem kollektív 2010-es gyermekkorunkról szeretnék itt 
értekezni.

Azt kell, hogy mondjam gyermeknek tekintenek, amikor az ex-
kisgazda, ex-házelnök, ex-polgármester – és ki tudja még meddig 
sorolhatnánk az illető volt titulusait – 40 pontban fölsorolja 1999-
2002 közötti ürömi regnálásának eredményeit. Kár, hogy a nép – 
tudják az az Isten adta – 2002-ben pont azért vált meg tőle és társa-
itól, mert nem sok mindent tettek a település érdekében. Az pedig, 
hogy leült egyeztetni – lásd kiadványa szerint: Kápolnáról, Csóka-
várról, 10-es úti körforgalomról, stb. – olyan, mint mikor én múltkor 
leültem egyeztetni a gyermekemmel az unoka projektről. Én beszél-
tem, ő meg majd valaha a megvalósításért tesz valamit. 

Sokszor mondják, múltunk ösvényként jelöli ki jövőnket, így 
ennek a polgármester jelöltnek a „tervei” is magukért beszélnek. 
Az elmúlt hónapokban itt Ürömön megpróbáltak egy szóösszeté-
telt bevezetni a köztudatba, amely erre a „programra” teljes mér-
tékben használható „kis pont”. (Remélem, szó szerint és megfe-
lelő szóösszetételben idéztem, így a szóban forgó iromány szer-
zője nem fogja kérni tőlem teljes „szerzeményének” szó szerin-
ti idézését.)

Általában a jót jobbra lecserélni – pestiesen szólva – lutri, bár 
egy másik polgármester jelölt ezt kéri Üröm nagykorú, bár gyer-
meknek tekintett választóitól 2010 őszén. Ő és „kiválasztottjai” majd 
megmutatják (!), hogy sokkal jobban teszik dolgukat, mint az előző 
nyolc éves ciklus polgármestere és képviselői. Ellenzékből, hátulról 
mindig egyszerű okosnak, szépnek mutatkozni. A tettek azok, ame-
lyek adott esetben bizonyítanak.

Mit is tett ez a jelölt a településért nyolc év alatt? Három- négy 
„életfát” ültetett , néhány padot telepített, meghívott vendégeket sa-
ját klub estjére. Hmm! És el ne feledkezzek az elhíresült Kmety em-
lékműről, amellyet egy itt soha nem állomásozott hadtestnek állí-
tott - közpénzt is felhasználva. 

Eközben mit tettek képviselő jelöltjei? ? Nem, a második kér-
dőjel nem elírás, hanem a válasz! Talán néhányunknak Szénássi 
úr neve még ismert lehet. Tudják, ő a Horváth Péter-i idők nagy 
kövülete, szürke eminenciása. A többi jelölt a homályból lép 

elénk, nem ismerjük őket, nem tudunk róluk semmit. Még nem 
tettek a településért semmit!

Ennek a jelöltnek a „programja” egyszerű – a szó szoros értel-
mében! Például az, hogy még egy játszóteret ígér - szerintem – már 
a vicc kategóriába tartozik. De már, mint írtam gyermeknek tekin-
tenek. Bár lehet, hogy a Kétfarkú Kutyapárthoz hasonlóan ő is le-
hetetlen és felesleges dolgokat ígér jelöltjeivel együtt. Minden eset-
re ingyen kávét adó irodája helyett – ahová igen rámenősen invitál-
tak - én a cukrászdában kávéztam. Lehet, ha még somlóit is felszol-
gálnának komoly konkurenciát jelentenének, a két adót is fizető ürö-
mi cukrászdának!

A kampány plakátja – melyben körforgalmat ígér- a politikai 
ámokfutás kategóriájába, tartozik. A teljes szenilitás és félreve-
zetés jellemzi. Én jól emlékszem, hogy két civilszervezet égisze 
alatt Turi Gábor Úr volt az, aki megtámadta a 10-es út megépíté-
sét, még a bíróságra is elmentek, hogy tiltakozásuknak nagyobb 
nyomatékot adjanak. Miután a 10-es út és a körforgalom megépí-
tése együtt kezelendő, egyértelmű, hogy miért nincs még mindig 
körforgalom. Ezek után a molino plakáton most éppen az – aki 
2006-ban mint önkormányzati képviselő-jelölt társa volt annak, 
aki megtámadta és akadályozta a 10-es út megépítését, és ez-
által a körforgalom megépítését is- , olyan ígéreteket tesz, hogy 
majd Ő megépíti a körforgalmat, enyhén szólva is inkorrekt.

Egy változást felvázolótól, azért nagyobb fantáziát várnék! 
De lehet, hogy mégsem volt olyan rossz az elmúlt nyolc év? Le-
het, hogy nincs mit mondani, csak sárral próbál dobálózni, ár-
kot próbál ásni ott, ahol arra nincs ok? Talán annyira még nem 
jött el az idő, hogy néhányan már most „polgármester úrnak” 
szólítsák! Aki ezt eltűri – úgy gondolom – nem alkalmas erre a 
posztra! !

Végül következzék a harmadik kiadvány, a jelenlegi polgármes-
ter és képviselői. Lassan nyolc éve, hogy ugyanazt az embert tisz-
telhetjük településünk élén. Aki nyitott szemmel jár a településen lát-
hatja azt a szembetűnő változást, amely nyolc év alatt végbement 
Ürömön. Össze lehet hasonlítania változást a korábbi polgármeste-
rek időszakával! Irigylik is az elért eredményeket Ürömtől a szom-
széd települések lakói! Programjuk korábban vállalható és ami fon-
tos végrehajtott volt. Sőt, sokban túl is teljesítették vállalásaikat. Biz-
tos vannak hibák, amelyek javíthatóak, ellentétek, amelyek orvosol-
hatóak. Mint mondani szokták csak az hibázik, aki tesz is valamit, 
nem csak színes lufikat ereget!

Mostani programjuk a 2002-es és 2006-os évek tapasztalatából 
kiindulva – vállalható és végrehajtható. A település érdekét, fejlődé-
sét tartja szem előtt.

2010. október 3-án biztosan elmegyek családommal együtt sza-
vazni. Normális, békés, fejlődő településre fogom leadni voksomat. 
Olyanra, melyet a szomszéd települések továbbra is irigyelni fognak 
már megkezdett és folytatott fejlődéséért.

2010. szeptember hó
Tarapcsik Ildikó
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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  06-30-458-7615
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
Nemes Richard  06-20-223-4979
Polgárôrség 0-24  ügyelet: 06-30-621-06-15

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 alp.  minden hónap elsô hétfôjén 15 - 16 óráig
lengyel katalin alp. minden páros hét szerda 10 - 13 óráig
jegyZÔ minden második hét szerdáján 10 - 13 óráig
körzeti megbízott rendôrök fogadóórája minden szerdán 
16-18 között a Polgármesteri Hivatal helyiségében.

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  Üröm14.00 - 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 telefonon 

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

gyermekorvosi ügyelet

2009. december 1-tôl megváltozik az  ügyeleti rendszer 
és ezzel párhuzamosan  a nappali rendelkezésre állási 
idô is módosul.  A továbbiakban  Üröm és Pilisborosjenô 
18 éven aluli gyermekeit ügyeleti idôn kívül a két gyer-
mekorvos látja el  a következô beosztás szerint:

HÉTFÔ:             07 - 12 óráig      dr. Kerekes Ildikó                   
  12 - 17 óráig     dr. Gaál Gabriella    
KEDD:               07 - 12 óráig      dr. Gaál Gabriella                    
  12 - 17 óráig     dr. Kerekes Ildikó
SZERDA:            07 - 12 óráig     dr. Kerekes Ildikó                    
  12 - 17 óráig     dr. Gaál Gabriella
CSÜTÖRTÖK:   07 - 12 óráig     dr. Gaál Gabriella                   
  12 - 17 óráig     dr. Kerekes Ildikó    
PÉNTEK:            07 - 12 óráig     dr. Kerekes Ildikó                    
  12 - 17 óráig      dr. Gaál Gabriella         

Telefonszám: dr. Gaál Gabriella:   06-20-438-1807 
                         dr. Kerekes Ildikó:  06-70-292-2269 

Felnôtt orvosi ügyelet

HÉTFÔ:   07 - 12 óráig   dr. Fehér Eszter
          12 - 17 óráig    dr. Kovács Levente
KEDD:   07 - 12 óráig   dr. Horti Szilvia
            12 - 16 óráig   dr. Gelencsér Tamás
             16 - 17 óráig   dr. Fehér Eszter
SZERDA:  07 - 13 óráig  dr. Gelencsér Tamás
              13 - 17 óráig  dr. Horti Szilvia
CSÜTÖRTÖK:  07 - 10.30 óráig   dr. Horti Szilvia
               10.30 - 17 óráig    dr. Fehér Eszter
PÉNTEK:   07 - 14.30 óráig  dr. Kovács Levente
                14.30 - 17 óráig   dr. Gelencsér Tamás  

orvoSi ÜgyeleT
Ürömi Tükör
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horoSzkÓp
Ürömi Tükör

Nagy változások várhatóak magánéletében. 
Félig-meddig felkészült erre, de mégis rosszul 
érinti. Bizonyára azért, mert az utolsó percig 
hitt abban, hogy mégis másként lesz.

Mostanában zaklatott és ez meglátszik a külső 
megjelenésében is. Egy fodrász és egy koz-
metikus sokat segíthet az összhatáson.

Nyugalom. Ez egy olyan fogalommá vált az 
Ön számára, ami szinte elérhetetlen.
Pedig egyszerű elérni: le kell ülni és meg kell 
feledkezni a problémákról.

Hová lett a harcos kedve? Eddig mindig kiállt 
azokért, akik most bajba kerültek.
Most inkább meghúzza magát és egy szót 
sem szól. Hogy számol el a lelkiismeretével?

Ellenségek? Azok bőven akadnak. Sajnos már 
el is felejti őket, amikor azok újra támadnak,
Hátba és váratlanul.

Minden úgy történik Önnel, mintha előre meg-
írták volna. Mintha egy film peregne és a fő-
szerep az Öné.

Mint a mókuskerék, egyszer lenn, máskor 
fenn. Persze, hogy mikor van fenn vagy lenn, 
az mindig Öntől függ.

Nincsenek biztos pontok. A sors teljesen ki-
számíthatatlan néha. Egymást érik a kellemet-
len meglepetések. Egy a fontos, hogy ne élje 
meg kudarcként!

Könnyen juthat arra a felismerésre, hogy mun-
kahelyet kell változtatnia. Egyébként sem bírja 
sokáig egy helyen. Mindenesetre ne kapkod-
ja el a döntést!

Néha a dolgok csak úgy megtörténnek. Úgy-
sem tudjuk befolyásolni, néha el kell tűrnünk, 
hogy negatív dolgok is bekövetkezzenek.

Nagyon nagy energia van Önben. Néha ne-
gatív a kicsapódás, ha nem sikerül meggyőz-
nie igazáról a többieket. Fogja vissza magát! 
Nincs szükség ajtócsapkodásra!

Kár olyasmin rágódnia, amin már nem tud vál-
toztatni. Nem érdemes emiatt szomorkodni, 
inkább fel a fejjel és tekintsen bizakodóan a 
jövő lehetőségei felé.
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A DMRV közleménye
Fogyasztóink részérôl az utóbbi idôben több bejelentés érke
zett az úgynevezett házi víztisztító berendezéseket forgalmazó 
cégek ügynökeinek tevékenységérôl.

Az ügynökök általában az alábbiakban leírt bemutatót végzik:

•  Vízmintát vesznek a hálózati (általunk szolgáltatott) vízből.
•  A vízbe egy készüléket (elektródákat) helyeznek, rákapcsolják az 

áramot, gusztustalan, sötét színű üledék keletkezik. A művelet az 
elektrolízis, melynek során nem a vízben eredetileg is benne lévő 
oldott anyagok válnak láthatóvá, hanem a vaselektróda oldódódá-
sakor keletkező vas-hidroxid, ami barnásfekete üledéket képez.

•  Ezt a kísérletet esetleg különböző minőségű ásványvizeken is 
elvégzik, hasonló eredménnyel.

•  Ezt követően a hálózati vizet átengedik víztisztító berendezé-
sükön, majd a „tisztított” vízre is rákapcsolják az elektródákat, 
és nem keletkezik sötét üledék. A „tisztítás” ugyanis elsősorban 
a vízben oldott sók eltávolítására irányul, a só-mentes víz nem 
vezeti jól az elektromos áramot, így az elektrolízis során nem 
oldódik be semmi a vízbe.

•  Közlik a potenciális vásárlóval, hogy eddig ilyen szennyezett 
vizeket fogyasztott, az ő berendezésükről elfolyó víz viszont 
szemmel láthatóan tiszta.

•  Javasolják a készülék megvásárlását.

Az ehhez hasonló bemutató az emberek félrevezetésére irá-
nyul. Egyik kedves fogyasztónk eltette a bemutató során kezelt 
és kezeletlen vizeket is, melyeket akkreditált laboratóriummal 
megvizsgáltattunk. Bebizonyosodott, hogy a „tisztított” víz csak-
nem só-mentes, mint a desztillált víz, és az elszíneződést okozó 
anyagot valóban az elektrolízis során juttatták be megtévesztés 
céljából a csapvízbe. 

  Az ivóvíz az egyik legjobban ellenőr-
zött élelmi anyag, folyamatos vizsgálatát 
jogszabályok írják elő, és hatóságok ellen-
őrzik. 

Tájékoztatjuk kedves fogyasztóinkat, 
hogy az ivóvíz minőségi követelményeiről  
és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. 
(X.25.)  Kormányrendelet, valamint a 98/83/
EK irányelv előírásai szerint a házi víztisztí-
tókról elfolyó „tisztított víz" sokszor nem is ivóvíz minőségű, mint 
ahogy nem iható, sőt káros a desztillált víz is. Az emberi szer-
vezetnek ugyanis szüksége van a vízben oldott sókra, nem vé-
letlen, hogy a komolyabb víztisztító berendezéseknél a szűrési, 
tisztítási folyamatokat egy visszasózási művelet is követi. 

A természetes sók fontos alkotóelemei az ivóvíznek, eltá-
volításuk a működési területünkön szolgáltatott víznél szük-
ségtelen.

Bízzanak az általunk szolgáltatott, a hatósági elvárások-
nak és a jogszabályi előírásoknak megfelelő, jó minőségű 
csapvízben, fogyasszák egészséggel! Vizünk folyamatosan, 
akkreditált laboratóriumok és az ÁNTSZ által ellenőrzött minő-
ségű, az egészségre nem káros. 

Legyenek óvatosak a sokszor megtévesztő eszközöket is 
alkalmazó, csak a berendezések eladásában érdekelt ügynö-
kökkel! 

Kérjük, továbbra is jelezzék felénk, ha hasonló eseteket ta-
pasztalnak! 

DMRV Zrt.

FELHÍVÁS
Tisztelt Lakótársaim! 

Örömmel értesítek mindenkit, hogy az elmúlt hónapokban nagy hangsúlyt fektettünk a tavasszal 
meghirdetett használt ruhagyûjtésre 

Hihetetlen összefogást, segítőkészséget és emberséget tapasztaltunk a gyűjtés során. Jó érzés, hogy kicsiny fa-
lunkban ilyen nagy az összefogás, és a segíteni akarás. Szeretnék mindenkit tájékoztatni, hogy a Polgármesteri hi-
vatal tanácstermében:

2010.09.21. kedd de.: 10–13, du.: 14–17 óráig
2010.09.28. kedd de.: 10–13, du.: 14–17 óráig
2010.10.05. kedd de.: 10–13, du.: 14–17óráig

Várunk mindenkit sok szeretettel válogatásra, illetve vásárlásra.

Tisztelettel:
Buzás Katalin

Szociális Családügyi és Egészségügyi 
Bizottság Elnöke

lAkoSSági TájékozTATáS
Ürömi Tükör
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rendôrSégi TájékozTATáS
Ürömi Tükör

Közlekedés
Bizonyára tapasztalták, hogy az 
Óvoda előtt új parkolóhelyek kerül-
tek kialakításra. Ezáltal kedvezőb-
bek a feltételek a reggeli és a dél-
utáni csúcsforgalomban való par-
koláshoz. Kérjük Önöket, hogy a 
KRESZ betartása mellett végezzék 
a parkolást, ne adjanak munkát a 
szabálysértési előadónak.

Kérjük továbbá a járműveze-
tőket, hogy a Templom téren, az 
Iskola út irányába kialakított for-
galomirányító fényjelző készülék 
„munkáját” ne akadályozzák a ke-
reszteződésben való várakozás-
sal, illetve az ott lévő „járműforga-
lomtól elzárt területen” tartózkodja-
nak a várakozástól.

Az általános iskolás gyermekek 
szüleit megkérjük, hogy a kiépített 
gyalogos forgalmat irányító fény-
jelző készülék működését, annak 
utasításait ismertessék meg gyer-
mekeikkel a balesetek megelőzé-
se miatt.

Ennek megismertetését mi is tervezzük az iskola veze-
tőjével való egyeztetést követően, továbbá tervezzük még 
az őszi időszakban bűnmegelőzési előadás megtartását 
szintén az iskolában, mint az előző években. 

A településen megnövekvő gépjármű forgalom nagy se-
bessége miatt fokozott sebesség mérést végzünk, valamint 
továbbra is „zéró toleranciát” üzenünk az ittas járművezetők-
nek, velük szemben szigorúan eljárunk a jövőben is.

Bûnmegelôzés
Az Öregek Napközis Otthonában az időskorúak sérel-
mére elkövetett bűncselekmények megelőzése céljából 
bűnmegelőzési tanácsokat tartalmazó ismeretterjesztő 
anyagot helyeztünk el, az ezekben foglaltakat akár bará-
ti beszélgetés során is osszák meg egymással, ne adjunk 
esélyt a tolvajoknak.

Bûnügyek
Az elmúlt két hónapban három alkalommal történt lakás-
betörés községünkben. Két esetben a sértett lakása riasz-
tóval volt felszerelve, de azt nem használták, megkönnyít-
ve a betörők dolgát.

Ismételten kérjük a lakosságot, hogy fokozottan figyel-
jenek a saját és lakótársaik értékeire. Gyanús körülményt 
észlelve hívják a 112-es vagy a 107-es rendőrségi köz-
ponti telefonszámokat.

Augusztus hónapban L. Sándor ürömi tartózkodás he-
lyű külföldi állampolgár sérelmére követtek el lopás bűn-
cselekményt, a rábízott nagy értékű (250 ezer Ft) kerék-
párt tulajdonítottak el tőle. Az elkövetők megkeresték, 
hogy az eltulajdonított kerékpárt féláron visszavásárolhat-
ja tőlük. Ekkor viszont már csatlakoztunk az esethez mi is. 
A visszavásárláshoz felhasznált bankjegyek sorszámának 
a feljegyzése után kezdetét vette a „fogócska”. Az elköve-
tő több helyszínt jelölt meg a visszavásárlásra, de ezzel 
nem tudta kijátszani a nyomozó hatóságot, az éjszaka fo-
lyamán elfogásra került V. József ürömi lakos, akinél ház-
kutatás során előkerültek a feljegyzett bankjegyek, előke-
rült az eltulajdonított kerékpár, valamint terhelő vallomást 
tett két elkövető társára, akiket szintén az éjszaka folya-
mán elfogtunk. A további eljárás tisztázza a szerepüket a 
bűncselekmény elkövetésében. 

Balogh Ferenc r. törzszászlós
Körzeti megbízott

Rendôrségi tájékoztatás

A Toyota szgk. autó szolgálat közben történt baleset következtében totálkáros lett. A biztosító megtérítette a 
kárt, ebbôl az összegbôl az önkormányzat a képen látható Mitsubishi tip. személygépkocsit vásárolta az ürömi 
körzeti megbízott – Matisz Péter és Balogh Ferenc – rendôrök számára.
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ÔSZI ÜRÖMI
      CRITICAL MASS

2010. szeptember 25-én ismét csatlakozni kívánunk az eu-

rópai autómentes naphoz.   A rendőri és polgárőri biztosí-

tás mellett megtett kilométerekkel nem célunk a biciklizés 

ráerőltetése a lakosságra, csak a közösségi szintű gondol-

kodás és az ésszerű mobilitás térnyerése kívánjuk mindenki 

figyelmét felhívni.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ KÉRHETŐ:

Vidákovits Tibor 06-30-9503-328

Időpont: 2010. szeptember 25. 15:00-18:00

Találkozó helyszíne: Önkormányzat előtti tér

Indulás: 15:30

Érkezés: 17:00 Önkormányzat elé

Útvonal: mindenki számára teljesíthető!
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Válasszon Ön
biztosítót!

Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft.

Képviselet: 2096 Üröm, Fő utca 54.
Tel.:  06/30-271-7741
www.assure-man.hu

Assure-Man

www.citroenwendom.hu

CITROËN WENDOM BUDA , BUDAPEST, III. BÉCSI ÚT 178. TEL: (1) 439-1111, FAX: 439-1110
CITROËN WENDOM PEST, BUDAPEST, IX. KÖNYVES K. KRT. 22. TEL: (1) 216-7100, FAX: 216-7110

A Citroen C3 1.4i Tonic+ vegyes fogyasztása: 5,9-6,0l/100 km,  CO2 -kibocsátása: 137-139 g/km. *ajánlatunk a készlet erejéig érvényes. A kép csak illusztráció.
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Kötelező, Casco, Élet-, Lakás-, 
Vállalkozói, Utasbiztosítások
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2010. augusztus 5-én meglepetéspartit tartottunk 
Sásdi Ernő költő (Ernő bácsi) 90. születésnapja al-
kalmából. Ekkor ünnepeltük a két Margó 65. és 75. 
születésnapját is, illetve a második félév névnapo-
sait is köszöntöttük. Az ünnepelteknek tortával, sü-
teménnyel kedveskedtünk. Vendégünk volt Laboda 
Gábor polgármester úr, aki gratulált Ernő bácsinak, 
a Lányokat pedig virágcsokorral köszöntötte. A ze-
nét, mint mindig hangulatfelelősünk Kaiser Zoltán 
szolgáltatta.

Az Ürömi Hagyományôrzô Egyesület hírei

hAgyományőrzők
Ürömi Tükör

Sásdi Ernô fogadása

Köszöntõ

A születésnaposok körében a polgármester
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Augusztus 26-án felkerekedtünk, és Berekfürdőn az 
Országos Nyugdíjas Művészeti Fesztiválon vettünk részt. 
Egy egész hetet töltöttünk el ott. A gyógyvíz hatására meg-
fiatalodva léptünk fel Göröcs András fesztiválnyitó verse: 
„Berekfürdői köszöntő” után. A „Dombok felett” sramli ze-
nére táncoltunk elsőként a nyugdíjas csoportok közül.

Vasárnap a közösen eltöltött finom ebéd után Demjén 
Ferenc: „Szerelemvonat” című dalára táncoltunk. Nagy 
sikert arattunk, a közönség végig tapsolva adta tudomá-
sunkra, hogy tetszett a műsorunk.

Köszönet Tamási Marcsinak és férjének, hogy be-
tanították a koreográfiát.
Jó volt találkozni régi ismerősökkel, nyugdíjasokkal, hi-

szen már harmadik alkalommal voltunk Berekfürdőn.
Várjuk közénk azokat az ürömi nyugdíjasokat, akik 

szeretnek táncolni, énekelni, verselni, és csatlakoznának 
csoportunkhoz. 

Címünk: Üröm, Ady E. u. 6, minden csütörtökön 16.00 
órai kezdettel.

Fehér Istvánné
elnök

hAgyományőrzők
Ürömi Tükör
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közöSSégi ház
Ürömi Tükör

Ürömi Szüreti Nap
2010. október 16-án, szombaton 16 órától

az Ürömi Közösségi Házban

Program:
16–17 óra: szüreti felvonulás
17–18 óra: néptáncbemutató 
18–19 óra: Pilisvörösvári Sramli Zenekar 
19 órától szüreti bál Kaiser Zolival

Ezen kívül: borkóstoló az Ezüsthegyi Borosgazdák díjnyer-
tes boraiból, szüreti bogrács- és egyéb ételek, kecskesajtok, 
finom borok és büfé vár mindenkit!

Kérjük Kedves Vendégeinket, hogy 
ételt, italt ne hozzanak magukkal!

Ezüsthegyi Borosgazdák
Ürömi Hagyományőrző Egyesület

Ürömi Öröm Néptáncműhely
Pilisborosjenői Kerekes Együttes

Bővebb információt a Közösségi Ház 
telefonszámán kaphatnak: 06-20/211-08-51

A rendezvény közremuködoi:
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közöSSégi ház
Ürömi Tükör

A Közösségi Ház állandó programjai
2010 ôszétôl a  Közösségi Házban új programok is 
várják az érdeklôdôket. A Mûvészeti Iskolában in
duló színjátszó foglalkozásnak is a Közösségi Ház ad 
otthont, a kedvelt balett és néptánc mellett. 

Örömhír, hogy a Könyvtár várhatóan október végére a 
megújult régi helyére költözhet.

A Közösségi Ház 
kis terme ismét a tan-
folyamok rendelke-
zésére áll majd. Ad-
dig a Hip hop fog-
lalkozások az isko-
lában vannak, vál-
tozatlan időpont-
ban  (hétfő, péntek: 
16:00–18 óra)

Ízelítő a foglalkozásokból:
Hétfőnként 10:30-tól várom a Ringatóra a kisgyermeke-
ket (3 év alatt) és szüleiket, nagyszüleiket Élő énekszó-
val, hangszeres játékkal, főleg a magyar néphagyomány-
ból merített értékes zenei anyaggal vesszük körül a kicsi-
ket. Átéljük a közös éneklés örömét, rég tanult népdalo-
kat idézünk fel és sok szép újat is tanulunk. Mindeközben 
sok-sok ölbeli játékot játszunk. 

Mindenkit szeretettel várok!
Márczi Anna

(énekes-népzenész) Az Ürömi Művelődé-
si Házban 10 éve mű-
ködő „EMEL” Tribal 
Táncformációs cso-
port a 2010. nyári éva-
dot nagy sikerrel zárta  
Ürömön, és az ország 
több pontján.

Szeretsz táncolni, de nincs kivel? 
Gyere, légy csoportunk tagja, éld át NŐIESSÉGEDET, 
fedezd fel újra tested és lelked minden rezdülését.

A 2010–2011. tanévben kezdő és újrakezdő tanítványokat 
várunk: 2010. szeptember 20-án 18:00–20:00

A MOZGÁS FONTOS MINDEN 
KOROSZTÁLY SZÁMÁRA!
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BABA-mAmA kluB
Ürömi Tükör

Kedves ürömi kismamák!
Az Ürömi Polgármesteri Hivatal fenntartásában működő

Családsegítő Szolgálat
az önkormányzat anyagi támogatásának köszönhetően 

ingyenes Baba-mama klubot működtet.

A találkozókat kellemes környezetben, az idősek klubja épületében tartjuk.
Üröm, Ady Endre u. 6.

Találkozunk minden hétfőn 16.00–18.00 óra között. 
Igény szerint a klub idejét áttehetjük a hétfő délelőtt 10–12 óra közötti időszakra is.
Kérem, hogy jelezzétek részvételi szándékotokat és a Nektek megfelelő időpontot a 06-70-269-89-50-es te-
lefonszámon vagy a klingermagdi@gmail.com e-mail címen!
Osszuk meg egymással a babavárás és nevelés örömteli és nehéz pillanatait!
Kellemes környezetben játékokkal, gyümölccsel és innivalóval, sok nevelési tapasztalattal várunk Bennete-
ket egy kötetlen találkozásra, vagy meghívott szakemberekkel folytatott beszélgetésre.

Klinger Magdolna szolgálatvezetô
pszichopedagógus
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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

ERPARKER BT.   BUDAPEST III., CSILLAGHEGY, ÁRVÁCSKA U. 6.
(bejárat az Ürömi útról)

Tel.: 1/240-0120  Tel./Fax: 1/240-3011  Mobil: 30/9320-138
Üzlet nyitva: hétfőtől péntekig 8-17 óráig, szombaton 8-12 óráig

Szervíz nyitva: hétfőtől péntekig 8-16 óráig    
    bolt@erparker.hu

FŰRÉSZLÁNCOK MINTA ALPJÁN MINDEN TÍPUSHOZ!

A nyerők technikája!

Környezetvédelmi akció!
Gépvásárlásnál üzemképtelen 
elektromos gépét beszámítjuk!

www.erparker.hu
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BeSzámolÓ
Ürömi Tükör

Tavaly szeptemberben adódott egy turnélehetőség a Nagy 
Csillag csoportnak.

A helyszín Tunézia, az időpont még kérdéses volt, va-
lamikor nyáron. Megbeszéltük otthon a szülőkkel, hogy 
tudjuk-e pénzügyileg vállalni a dolgot, és úgy döntöttünk 
igen. A repülőjegyet kellett kifizetnünk, a többi költséget a 
meghívóink állták.

A nyár folyamán, amikor már 100%-os volt a dolog, el-
kezdtünk izgulni.  Még sohasem volt a csapat együtt tur-
nén. Nagyon vártuk.

Augusztus elején megkezdődött az egy hetes ke-
mény felkészülés, és kialakult a műsor. Öltözős pró-
bákat tartottunk, volt, amikor 10 órától 18 óráig próbál-
tunk, de megérte, kezdett összeállni a dolog.

Tunéziai beszámoló
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BeSzámolÓ
Ürömi Tükör

Augusztus 10-én pakolás, 11-én indulás. Sokan izgul-
tak, mert még nem repültek. 17:40 h-kor indult a gép Feri-
hegyről, 19:05-kor érkezett meg Monastirba ottani idő sze-
rint. Onnan a szállásunk még 4 órára volt Bizertében (ami 
nekünk több volt, mivel lerobbant a busz, de ez egy másik 
történet … ). Hajnali félegy körül megérkeztünk a szál-
lásra, ahol sokfogásos vacsorával vártak bennünket. Kör-
benéztünk (medence) és elfoglaltuk a 3 ágyas, légkondis, 
külön fürdőszobás szobáinkat (nagyon köszönjük Mucsi).

Másnap reggel 9-kor reggeli, utána 
tengerpart, medence, szórakozás, bar-
nulás, majd ebéd. Ebéd után még egy 
kis fürdés majd indultunk az első fellé-
pésre.

Minden nap croassant reggeliztünk 
(már aki fölkelt), strandoltunk, ebédel-
tünk (ezt mind a szállodában), buszra 
ültünk, várost néztünk, vacsoráztunk, 
felléptünk. Ötször léptünk föl különböző 
városokban. Mindenhova elkísért min-
ket a főszervező, és mindenhol a Pol-
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BeSzámolÓ
Ürömi Tükör

gármester fogadott személyesen. A helyiek nagy szere-
tettel és egy jó nagy adag vacsorával vártak bennünket 
(Ramadán volt ezért csak naplemente után ehettek, ihat-
tak). A fellépések napról-napra jobban sikerültek. Az első 
műsor után otthon várt minket a felavatás…

13-án pénteken, körbenéztünk Bizertében kísérőnkkel 
és tolmácsunkkal Saidaval (pontosabban elmentünk vízért 
ami jó messzi volt). Szombaton fellépés előtt bazároztunk, 
vasárnap sokat utaztunk, hétfőn is, aznap volt az utolsó 
fellépés, amin volt nagy mosolygás .

Kedden délelőtt pihentünk egyet, mert napkeltekor ér-
tünk haza  (hajnal fél 5), majd elmentünk Tunisba. Este a 
szervezőkkel, kísérőkkel vacsoráztunk, ahol ajándékokkal 
köszöntük meg nekik a hetet, majd elindultunk a bazárba 
(nem túl nagy szerencsével ugyan is csak 2-3 üzlet volt 
nyitva, de nekik nagy forgalmat csináltunk).

Hazaértünk, összepakoltunk úgy nagyjából, majd jöhe-
tett a buli (bár mindenki nagyon fáradt volt).

A csapat egyik fele megnézte a tengerparton a napfel-
keltét, a másik fele inkább kipihente magát a hazaút előtt. 
Korán kellett kelni, hiszen 7 óra körül indultunk, hogy el-
érjük a gépet, ami13:30kor szállt fel. Fájó szívvel elbú-
csúztunk a tengertől, a szobánktól, a kísérőinktől (Saida 
és Wael) az országtól, a tunéziai kajától, majd egymás-
tól. Minden nagyon jó volt. A csapat még jobban össze-
kovácsolódott. Nagyon szépen köszönjük Andinak és 
Mucsinak a lehetőséget, Szilvának és Ildikónak a felké-
szítést, az egész évet, hogy bevállalták velünk ezt az utat! 

Reméljük a jövőben is részt vehetünk egy ilyen ese-
ményen!

Nagy Csillag Csoport
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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

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 �
�

�
�

�
�

�
�

�
�

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

Gyógynövények, 
kozmetikumok, 

gyógyteák, biolevek, 
fogasztó kezelések és 

frissítő masszázs.

06/30/2815-789

1138 Bp. Népfürdô u. 19/cCOBRA CONTO KFT.
1138 Budapest Népfürdô u. 19/c

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

Szolgáltatásaink:
Ingyenes cégalapítás, ha nálunk könyveltet!

Munkaügy- bér-, TB-ügyintézés,
könyvelés (visszamenôleg is!)

APEH, TB elôtti képviselet
(adóproblémák kezelése)

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

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
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OlajcsereGyorsszerviz
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Szolgáltatásaink: 
• gumiszerelés és javítás (defekttűrő gu-

mi is) 
• motorkerékpár-gumi szerelés 
• gumiárusítás 
• futómûállítás és szerelés 
• szerviz, autójavítás 
• olajcsere 
• computeres hibadiagnosztika 

Üvegfóliázás: 0630-9-324-585 
Autómosó: 0670-935-55-15 

Technikai és szakmai felkészültségünk le-
hetővé teszi a legújabb típusú autók javítá-
sát is (futóműdiagnosztika, gumiszerelés, 
hibadiagnosztika). 

Elérhetôségek, nyitvatartás: 
2096 Üröm, Ürömi út 12. 

0626/336-063 Fax: 0626/337-372 
info@wservice.hu 

wuhrlservice@t-online.hu 

H-P: 8-17 Szo: 8-13
Wührl Géza Wührl és társai szerviz Kft.

Mosógép – egyéb háztartási gép 
javítása – festés, mázolás, burkolás 

vagy takarítás vállalása.

06/20/363-1303
Megbízható, precíz, gyakorlott 

házvezetőnő vállal
takarítást, ablaktisztítást,

vasalást, egyéb háztartási munkát.
06-30/713-3150

Tûzifa kapható!



Augusztus-Szeptember48A képen látható autó illusztráció. Az Auris HSD kombinált üzemanyag-fogyasztása (l/100km): 3,8; kombinált CO2-kibocsátása (g/km): 89. Részletek a márkakereskedésekben 
és a www.toyota.hu oldalon.

Full hybrid technológia,
elérhető közelségben
Megújult Auris, Hybrid Synergy Drive rendszerrel

Fedezze fel és élvezze az Auris HSD full hybrid előnyeit:
- zéró emisszió elektromos üzemmódban
- energia-újrahasznosító technológia
- akár nulla fogyasztás 0 és 50 km/h között

Tesztelje az új Auris HSD-t és ismerje meg a megújult Auris egyéb 
változataira kínált kedvező ajánlatainkat a Toyota Nyílt Hétvégén, 
szeptember 18-19-én, a márkakereskedésekben.
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Hihetetlen? 
Próbálja ki!

TOYOTA SAKURA KFT.
1033 Budapest, Szőlőkert utca 1.
Telefon: (1) 250-8900
Fax: (1) 436-7545      www.sakura.hu
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