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Karácsonyi Jótékonysági Gála Koncert
2010. december 18-án 18 órakor a Közösségi Házban.

Fellépnek: Korda György, Balázs Klári
és meglepetés vendégek!
(Bôvebb információ a 13. oldalon)

Ürömi Tükör
önkormányzat

Aktuális
információk

külsôs tagjainak a számát emelte, amellyel nagyobb lakossági kontrollt és beleszólást kívánt biztosítani a települést érintô döntésekben.
• Az alakuló ülésen, titkos szavazással két társadalmi megbízatású alpolgármestert választott a
képviselô-testület. A megválasztott alpolgármesterek Dr.
Bodó Tibor és Vidákovits Tibor.

Tisztelt Lakótársaim!
Mindenekelôtt köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik részt vettek, a 2010. október 3-i helyhatósági választáson, és külön köszönöm azoknak, akik ismét megtiszteltek és szavazatukat adták rám és a velem induló képviselôtársaimra. Ezzel
megerôsítették programunkat és felhatalmazást adtak az abban kitûzött célok megvalósítására.
• Az újonnan megválasztott Képviselô-testület az
alakuló ülését, 2010. október 14-én tartotta meg. Az alakuló ülés elsôsorban a kötelezô napirendek szerint folyt
le. Így sor került a Helyi Választási Bizottság elnökének
tájékoztatójára, mely a választás tapasztalatairól, annak eredményérôl számolt be. Ezt követôen sor került a
képviselôk és a polgármester eskütételére, az állandó bizottságok megválasztására, valamint a külsôs bizottsági tagok eskütételére. A Képviselô-testület nem változtatott a korábbi bizottsági struktúrán, csupán a bizottságok

• A Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosítására is az alakuló ülésen került sor, amellyel lehetôség
nyílt arra, hogy külsôs alpolgármestert – tehát nem a
képviselô-testület tagjai közül – válasszon. 2010. október
28-i ülésén döntött a Képviselô-testület a külsôs alpolgármester személyét illetôn. A megválasztott külsôs alpolgármester Badacsonyi László lett.
• Az alakuló ülésen elmondtam, – és ezzel a testület egyetértett – hogy a település fejlesztése továbbra is kiemelt cél, mûködtetése pedig hasonló színvonalon fog történni, tehát úgy, ahogy eddig. Ennek érdekében a források biztosítására továbbra is pályázatokat kell elôkészíteni és benyújtani. A rendelkezésre
álló tartalékot pedig, nem kívánjuk csökkenteni, hanem
ellenkezôleg annak növelését tervezzük. Természetesen prioritást továbbra is a település üzemeltetése élvez, hiszen a jelentôs intézményhálózat, valamint az
alapfokú ellátás ezt igényli.

Beszámoló az ürömi választásról. Jobbról balra a képen: Laboda Gábor, Dr. Di Giovanni Anett, Dr. Balogh Szilvia, Vidákovits Tibor, Storcz Botond
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Ürömi Tükör
önkormányzat
Eskütétel, a képen Szilvási Károly, Storcz Botond,
Vidákovits Tibor és Dr. Balogh Szilvia jegyzõ

• November 5-én megnyílt a Dózsa
György út mentén felépült, új 3220 nm-es
CBA áruház, melyben az üzlettér 1730 nm.
az épülettel egy idôben 2840 nm-es zöldterület és 208 nm gazdasági udvar is kiépítésre került. Az új létesítményhez 107 parkoló
tartozik, tehát a kényelmes vásárlás és parkolás lehetôségei adottak. Ennek a létesítménynek az átadásával kedvezôbbek lettek
a feltételek a helyben történô vásárlásra és
egyéb szolgáltatások igénybevételére, ezen
kívül jelentôs számú munkahelyet biztosított
helyi lakosok számára.

Buzás Katalin, Dr. Császár Albert, Lengyel Katalin, Bertalan János és Dr. Bodó Tibor önkormányzati képviselõk

Október-November
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Ürömi Tükör
önkormányzat
odafigyeltünk amely az eredeti stílusjegyek megtartását volt hivatott biztosítani. A belsô munkálatokat tekintve 423
nm újult meg. Így például 65 nm-en közösségi tér, iroda 20 nm-en, a könyvtári helyiség 56 nm-en, internet szoba
33 nm-en, konyha 12 nm-en, egyéb kiszolgáló helyiségek 60 nm-en, illetve
pince 177 nm-en. Az épület ad majd
színvonalas helyet a községi könyvtárnak, valamint a közösségi és kulturális élet számára. A hasznosításáról a
képviselô-testület fog dönteni.
Úgy gondolom, hogy ezzel a felújítással a közel 100 éves épület
még hosszú idôre jól használható,
szép és hasznos közösségi tere lesz
településünknek.

Laboda Gábor polgármester bemutatja
a Dózsa György út 18. épületét az
érdeklõdõknek

• November 5-én megtörtént a Dózsa György utca
18. szám alatti felújított közösségi ház ünnepélyes átadása. Az épület teljes rekonstrukciós felújítása történt meg,
amelynek során kívül-belül megújult. Idôszerû volt a munkálatok elvégzése, hiszen a rossz alapozás miatt az épület
folyamatosan süllyedt, a nyílászárók tönkrementek, az épület fûtésrendszere teljesen elavult volt, a villanyhálózat életveszélyessé vált. Az önkormányzat célja tehát az volt, hogy
a fôút mellett még megmaradt értékeinket át tudjuk menteni az utókor számára, hiszen ezt az épületet még elôdeink
építették. A felújítás során az épület megtartotta eredeti építészeti jegyeit, a manzárdtetô ugyanolyan palával lett helyreállítva, mint eredetileg volt, és minden olyan részletre
A Gábor Áron sétány 11. száma alatt
a lakók kérésére a csapadékvíz és
szennyvíz elvezetésére a túlfolyórácsok –
a kivitelezõ adományaként – elkészültek.

• Lakossági igényként merült fel a Kossuth Lajos
utca és a Kert utca közötti megrongálódott járdaszakasz
helyreállítása 30 nm-en és a vízelvezetô árok meghos�szabbítása.
• Meghívásos közbeszerzési eljárás lefolytatása
került sor az iskola gyermekétkeztetésére. A nyertes pályázó még nem ismert, de remélhetôleg olyan pályázó lesz
a nyertes, aki a minôségben és az árakban is kedvezôbb
feltételeket fog biztosítani az eddigieknél.
• A temetô melletti járda és a temetô bejárat között
a felszíni csapadék víz egy már balesetveszélyes árkot
mosott ki. Ennek az ároknak a lebetonozására is sor került, mintegy 10 fm-en.
• A Képviselô-testület az elkövetkezendô hetekben készíti elô a 2011. gazdasági évet. A kétlépcsôs
tervezés részeként a település tervkoncepciójának
elôkészítése fog megtörténni. Az biztos – bár a központi irányszámok és kondíciók még nem ismertek – hogy az
új orvosi rendelô beruházási munkái indulhatnak, a település mûködtetése pedig prioritást kap. A cél továbbra is az, hogy az eddig elért színvonalból visszalépés ne
legyen. E cél érdekében az eddigieknél is szigorúbb takarékossági intézkedések kidolgozása van folyamatba.
Konkrétumot a 2011. évi tervkoncepció irányszámainak
ismerete után lehet mondani. Ennek várható idôpontja ez
év december közepe.
Üröm, 2010. november hó
Laboda Gábor
polgármester
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Ürömi Tükör
önkormányzat

Elhunyt Czigány Ferenc,
Üröm díszpolgára, egykori
iskolaigazgató.
Temetésén az intézmények
dolgozóinak nevében
Papp Józsefné mondott
gyászbeszédet.

„Drága Ferikém!
Igazgatói munkádat 1975-ben kezdted Ürömön. Elsô találkozásod a tantestülettel ma is elôttem
van: szorongásunkat egy pillanat alatt oldottad fel – megnyertél mindenkit – és a jó kontaktus
késôbb kiteljesedett.
Méltán választottak az Üröm-Pilisborosjenôi Iskola igazgatójává. Az élet azóta igazolta: fénykorát élte vezetésed alatt a két község iskolája, sok tehetséges diákot nevelve. Nyugodt, barátságos, biztonságos légkörben dolgozhattak kollégáid a 18 év alatt – sugároztad feléjük ôszinte figyelmedet, jóságodat, szakmai hitvallásodat. Nagyszerû közösséget kovácsoltál, ezáltal jó iskolát teremtettél, amelynek igazi nyertesei a gyerekek és a szülôk lettek.
Személyiséged varázsa mindig szívünkben él!
A közös intézmény, valamint az ürömi és pilisborosjenôi iskola dolgozói, diákjai és a szülôi közösség nevében búcsúzom Tôled.
Nyugodjál békében!”
Köszönetnyilvánítás
Hálásan köszönöm mindenki részvétét, segítségét, melyet családunk felé nyilvánítottak
mérhetetlen gyászunkban.
Czigány Ferencné

Október-November
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Ürömi Tükör
Művelődés

Irodalmi este
az Attila Körben
Októberben érdekes beszélgetésre invitálta az
érdeklôdôket és tagjait az Attila Kör. A meghívóban adott
cím – „Miért éppen Üröm, és miért éppen az Inkák” – rejtélyesnek, izgalmasnak tûnt számomra, annak ellenére,
hogy részben már ismertem Nádasi Katalin írónô munkásságát, akirôl az este szólt. Közel húsz éve találkoztam
elôször Nádasi Katalin nevével, amikor egy irodalmi pályázaton elsôdíjasként olvashattam a nevét. Kíváncsiságomat különösképpen felkeltette személye, miután megtudtam, hogy ürömi lakos. Személyes találkozásra jóval
késôbb került sor. Örömömre szolgált, amikor vállalkozott Üröm az idô sodrában c. monográfia társszerzôjeként
„Egy tucat esztendô Ürömön” címmel gondolatai közreadására.
Az említett irodalmi estén az írónô Dr. Madarász Imre
irodalomtörténésszel folytatott beszélgetést. Megismerhettük Nádasi Katalin „Mint préselt virágok”, „Megtalált
kincseim” címmel megjelent köteteit. Az utóbbi kötetben

az inkák hajdanvolt világát tárja az olvasó elé . Ismeretei ebben a témakörben rendkívüliek, bátran vállalkozhatna akár egyetemi szintû elôadások tartására is. Évtizedek óta kutat, gyûjt adatokat az inkák ötszáz évvel ezelôtti
életérôl csupán – amint Madarász Imre dr. fogalmazott –
„szerelembôl”. Soha nem járt Peruban, egyelôre reménykedik és kivárja a lehetôséget. Addig is tovább dolgozik,
és fejleszti ez idô szerint 150 órányi perui zenekazettáit.
További sikereket kíván:
Dr. Szinnyai Katalin

Hóvirág Bölcsôde
2096 Üröm, Petôfi u. 22.

ELÉRHETÔSÉGEINK:
Tel./Fax: 06 26 350-658
Web: www.uromibolcsode.hu
Csordásné Tôkés Katalin bölcsôdevezetô:
Tel.: 06-20/405-5397
e-mail: bolcsodevezeto@uromibolcsode.t-online.hu
Molnár Gabriella bölcsôdetitkár:
Tel.: 06-20/425-4960
e-mail.: bolcsodetitkar@uromibolcsode.t-online.hu
Mûködik már a honlapunk is: www.uromibolcsode.hu címen. Minden kedves érdeklôdôt szeretettel várunk egy kis
böngészésre!

NYITVA TARTÁS:
Bölcsôdénk nyitva tartása:
Munkanapokon: 6.00 – 18.00
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Hétvégén, illetve ünnepnapokon intézményünk ZÁRVA van!
Nyitva tartási idôn belül:
6.00 – 7.00-ig reggeli ügyelet mûködik a SÜNI csoportban.
17.00 – 18.00-ig délutáni ügyelet van a SÜNI csoportban!

Október-November

Ürömi Tükör
Óvoda

Terményünnep az
óvodában
Idén is nagy lelkesedéssel készültek a gyerekek a terményünnepre! Termésbôl, zöldségbôl, gyümölcsbôl soksok érdekes, vicces dolgot barkácsoltak az óvó nénikkel
együtt. Mindenki bátran kiélhette a kreativitását! Nagy sikere volt a kókuszos répagolyónak, amit minden gyerek
saját kezûleg készített el! Ilyenkor még a terítésre is nagy
gondot fordítunk!
A sok parányi mécses az asztalokon mint a kis szentjánosbogarak világítottak és még meghittebbé tették ezt
a napot.
Schmidt Laura

Október-November
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Ürömi Tükör
HagyományôrzôK

Az Ürömi Hagyományôrzô Egyesület hírei
2010. szeptember 24-én meghívást
kaptunk a Pilisvörösvári Speciális Otthon Kitárt Kapuk Közhasznú Alapítvány
hagyományteremtô nyílt napjára.
Az ott lakók felszabadultan táncoltak, vidámak voltak, látszott rajtuk, hogy örömmel
vannak. Megható volt a szeretetük, ragaszkodásuk hozzánk. Kéz a kézben táncoltunk velük. Kezünket simogatták, kifejezték
a ragaszkodásukat. Mi is felléptünk tánccal, verssel, énekkel. Tamási Marcsi bemutatót tartott lányaival. Zárásként együtt
énekeltük el a „Szeressük egymást gyerekek” címû dalt. Köszönet a Vezetôségnek,
Huszti Mariannak, hogy megszervezte ezt
a napot! Ígérjük, hogy jövôre is elmegyünk!
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Ürömi Tükör
HagyományôrzôK
A szüreti napra hagyományos süteményeket sütöttünk. Volt ott több féle pogácsa, kuglóf, aranygaluska, fonott foszlós kalács, kelt rétes, káposztás
bocskor, de minden elfogyott.
Az étkezésrôl az ezüsthegyi boros gazdák gondoskodtak.
A mûsor végére bográcsban elkészült a marhapörkölt és
a csülkös káposzta. A felvonuláson a boros gazdák borai mellett pogácsával kínáltuk az érdeklôdôket. Volt bíró,
bíróné, csikós legény, a kisbíró nagy dobbal vonult fel. Kidobolta, hogy az esti szüreti bálra meghívja a falu népét.

Az Ürömi Öröm Néptáncmûhely bemutatója színvonalas volt, melyet a
Pilisvörösvári Sramli zenekar szórakoztató elôadása követett. A szüreti
bálból nem hiányozhatott zenészünk
Kaiser Zoltán sem.

2010. október 21-én a Fantonbusz Kft buszával immár az idén másodszor voltunk kirándulni.
Májk fô vonzereje a természet közelsége, minden oldalról
erdô övezi. E csodálatos helyen éltek 250 évvel ezelôtt teljes
némaságban a kamalduli szerzetesek. Külön kis házaik voltak kerttel, gyógynövényeket termeltek, ôk is dolgozták fel.
Jó pár cellaházat 4-6 személyes szállássá alakították, ahol
a hely szelleméhez alkalmazkodva nincs TV, rádió. A Vértes
hegységen keresztül Móron a Lamberg mûemlék kastélyt,
annak sváb szobáit, könyvtárát látogattuk meg ezt követôen.
A mozgalmas program után jól esett a finom ebéd, az ottani
hagyományos húsgombóc, paprika mártással a Bormúzeum
vendéglôben. Felmentünk a pincesorra, ahol finom borokat
kóstoltunk. Hazafelé jó hangulat volt a buszon, énekeltünk
hazáig. Felejthetetlen nap volt számunkra!
Ürömi Hagyományôrzô Egyesület
Fehér Istvánné
elnök

Október-November
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Ürömi Tükör
Díszpolgárok

Ürömi díszpolgárok
Díszpolgári kitüntetések átadására a Kosztyu Zoltán
Kôfaragó Tábor záróünnepségén került sor. Csoóri Sándor költô, esszéírónak és Báldiné Beke Mária Dr.-nak
Laboda Gábor polgármester adta át az emlékplakettet
és oklevelet. Ebben a lapszámunkban közelebbrôl is
megismerkedhetnek az új díszpolgárokkal.
R: Váratlanul érte Üröm Önkormányzata által adományozott
„Díszpolgári” kitüntetés? Mit érzett? Mire gondolt, mikor értesült
a kitüntetésrôl?
Az „Üröm az idô sodrában” c. könyv megjelenése után néhány nappal felkerestek barátaink – szintén ÜBT tagok – a
polgármester úr üzenetével, hogy elfogadom-e „Üröm díszpolgára” címet. A kérdés felkészületlenül ért. Örömmel mondtam
igent és köszönetet. Köszönetet a polgármester úrnak és a
képvielô testület tagjainak, akik döntésükkel véglegesítették
kitüntetésemet.
R: Szeretném, ha elmondana magáról egy pár gondolatot,
olyat, amit Ön tart fontosnak, hogy az „Ürömi Tükör” olvasói megismerjenek!
1992 januárjában költöztünk Ürömbe. Bár a nagy hidegben
keveset jártak ki az emberek, alig néhány hét után utcánkban
(Rákóczi utca) a régi falusi és sváb szokás szerint már köszöntöttek a szembejövôk – az emberek elfogadtak és befogadtak.
Korábban mindig Budapesten éltünk, Budán nôttem fel, de
utána több mint 30 évig Zuglóban laktunk, és ott is dolgoztam
a Magyar Állami Földtani Intézet gyönyörû Stefánia úti épületében, mint geológus, paleontológus kutató. Szakmai munkámat nyugdíjazásom óta kevébé rendszeresen folytatom, alkalmi felkérésekre szakvéleményekkel, egyes kutatási témákban
való részvétellel. 2004-ben az MTA doktora címet szereztem
meg. Ma már teljes nagy családunk, felnôtt gyermekeink is itt
laknak, Éva és András Ürömön, Kati Pilisborosjenôn, 12 unokánk ide kötôdik.
Még az 1990-es évek legvégén a helyi természet és környezetvédelem iránt elkötelezett ÜBT tagjai lettünk. A korábban
jellemzô mohó területfoglalásokkal és beépítésekkel szemben
szintén geológus, egyetemi tanár férjemmal együtt (biológusok
segítségét kérve) kidolgoztuk Üröm védelemre méltó területeinek felsorolását  részletes szakmai indoklásokkal. A Duna-Ipoly
Nemzeti Park vezetése ezt elfogadta és helyi védelemre javasolta valamennyi területet: szántóföldeket kivéve valamennyi erdôt,
rétet, bokros területet. 2009-ben a képviselô testület helyi védelem alá helyezte a Péterhegy erdôs DK-i részét és a többi területrészek is érintetlenek maradtak.
Korán felvetôdött az Ürömi Tanösvény gondolata – sokunk
tervezgetését végül csak késôbb tudtuk megvalósítani, miután
az Ezüsthegyre vezetô   közútat megnyitották és a tereprende-
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zést elvégezték. 2005 ôszén az ÜBT által kijelölt és táblákkal ellátott tanösvényt Laboda Gábor polgármester úr avatta fel, és azóta nagyon sokan járnak, kirándulnak ezen.
„Üröm az idô sodrában” c. könyv a földtörténeti múlt legrégibb helyi emlékeitôl  (220 millió év) a legutóbbi évtizedek személyes emlékeivel bezárólag követi az idô múlását településünkön. A „legláthatóbb nyomok” az épületek, melyek szakavatott
leírása és a falu történelmének ismertetése V. Szinnyai Katalin munkája. Számos szerzô ismeretanyaga, tudása gazdagítja
a könyvet, melynek külsô megjelenését, borítóját Csizmadia Gizellának köszönhetjük. Bár a kötet ötlete 2002 végén merült fel,
a teljes szöveg 2006-ra állt össze, mely késôbb önként ajánlkozó fordítók segítségével német és angol rövidített szöveggel egészült ki. A könyvet Üröm legismertebb polgára, Csoóri Sándor
ajánlja az érdeklôdôk figyelmébe.
R: Hogy látja a település fejlôdését, hogy érzi magát mint
„Ürömi” lakos?
A falut ma szép és jól kiépített településnek láthatják az alkalmi ide látogatók, míg nekünk barátságos otthonunk. Értékelem amit a község vezetése tett ezért – de nagyon örülök a civil szervezetek aktivitásának is, amikor ezek munkásságával találkozunk.
R: Ön szerint mi lenne a kívánatos fejlôdési irány Üröm Kulturális életét, illetve a környezetvédelem, a településkép fejlesztését tekintve?
A barátságos környezethez hozzá tartozik a minél több zöld:
erdôk rétek, szántók, melyek a falut határolják és jórészt védelemre méltó természeti kincsek. Szeretném ha ezek változatlan
megôrzése mellett a már meglévô új lakótelepek is „zöldek” lennének, sok ültetett fával, bokorral, minél kevesebb betonnal. Az
Ürömi Tanösvény két állomása ma még nem látogatható, de reményeim szerint hamarosan az lesz a Csókavári kôfejtô és a
víznyelô is.
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Ürömi Tükör
Díszpolgárok

Kedves Ürömiek!
Közelebbi és távolabbi Szomszédaim
és a falut irányító tisztségviselõk!

Sose gondoltam volna, hogy egyszer majd lámpalázzal kell kilépnem Önök közül a sorból, egy augusztus végi vasárnapon.
Tíz esztendõvel ezelõtt, többek között azért költöztünk –  költöztem –  ide, hogy egy szülõfalumat pótló közösség tagja lehessek
újra. Egy olyan falué, ahol újra lakótársaim lehessenek a hegyek,
a dombok, s maga a Nap is, ahogyan azok voltak körülöttem a
Vértes alatti Zámolyon.
Mindenféle hízelgés nélkül elmondhatom, hogy ez a kívánságom maradéktalanul teljesült.
Amikor, hetekkel ezelõtt megtudtam, hogy Üröm díszpolgárává jelölnek, az futott ki gyorsan a számon: nem a falunak kellene kitüntetnie engem, hanem nekem kellene kitüntetnem magát a falut.

Ösztönös eltökéltségemet az emberi élet legnagyobb tragédiája akadályozta meg: szomszédom megrendítõ haldoklása. Bizonyára többen is tudják, hogy a szomszédunk: Kosztyu Zoltán
volt. Nemcsak Üröm, kivételes, gazdag lelkületű lakója, hanem az
én életem egyik legszínesebb egyénisége. Mindenkinek úgy mutattam be, hogy a „világ legjobb szomszédja”.
És ez nem baráti ugratás volt, nem a jókedv mindennapi izgalmas kártyajátéka, hanem maga a valóság. Zoltán úgy szeretett a felhõk között is járni, mint lent a földön az erõt sugárzó, konok márványkövei között.
Folyton azt éreztem a közelében, hogy az õ mesterei nem emberek, hanem maguk a kövek voltak! Európa legtöbb márványbányájában olyan otthonosan mozgott, mintha ismerné az érzelmeiket is!
Üröm és Kosztyu Zoltán többé nem választhatók el egymástól.
És én se vagyok elválasztható Tõle.
Az Üröm díszpolgára kitüntetést az õ tekintetével vettem át.
Nagyon köszönöm!
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Csoóri Sándor

11

Ürömi Tükör
iSKOLA

Ökoiskolai hírek

Állatsimogató gyõztese

Iskolánk a tavaszi pályázaton újabb hároméves ciklusra
nyerte el az ökoiskola címet. Idén még újabb ötletekkel
szeretnénk gazdagítani a környezeti neveléssel kapcsolatos programjainkat. Megvalósításukban a Környezeti Nevelési Csoport és a Diákönkormányzat közösen vesz részt.
Az elôzô években elindított iskolai szelektív hulladékgyûjtést folytatjuk. Az osztálytermekben papír- és mûanyaghulladékot, az aulában mûanyagkupakot és használt elemet, az udvaron pedig
üveghulladékot tudunk elkülönítve gyûjteni. A Környezetvédelmi
Bizottság jóvoltából iskolánk októberben egy udvari komposztálóval gazdagodott, így a jövôben az „almaprogram” maradványait
és az udvari szerves hulladékot is hasznosítani tudjuk.
Szeretnénk, hogy diákjaink a szûkebb környezetükre, a tantermükre is vigyázzanak, ezért idén újraindítottuk az osztályok közötti tisztasági versenyt.
Az elsô félév programjaiból egy kis ízelítô:
Szeptember:
– Az osztályok közötti tisztasági verseny indítása
– A Kerékpározás világnapja alkalmából rendezett II. Ürömi Kerékpáros Felvonuláson való részvétel
– „Nagy sportágválasztó” a felsô tagozattal

Salátakészítés

Faültetés

Október:
– A DÖKO-napokon belül: Papírgyûjtés
Kiállítás az aulában vízi állatokról
Állatok világnapi állatsimogató show
Ôszi futóverseny
„Egy óra az iskoláért”: faültetés
Salátakészítés
November:
– Sportprogramok

Futóverseny
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December:
– A Karácsonyi vásár büféjében törekszünk arra, hogy egészséges csemegék kerüljenek árusításra
Tóthné Török Mária
igazgató                                          
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Ürömi Tükör
Közösségi Ház
KARÁCSONYI JÓTÉKONYSÁGI GÁLA KONCERT

Ezúton értsítünk

Immár negyedik alkalommal rendezzük meg azt a gála koncertet, amelynek révén Üröm oktatási és kulturális intézménye felszereléseinek, berendezéseinek fejlesztését, vagy oktatási programjának segítését tudjuk
megvalósítani.
Elsô évben a Közösségi Ház nézôtéri székeit, második évben az Óvoda szülôi várójának berendezését, következô alkalommal az iskola
számítógép parkjának fejlesztését tudtuk megvalósítani. Tavaly a német nyelvtanulásban kiemelkedô teljesítményt nyújtó gyerekek németországi táborozását segítette az adomány. Ezúton szeretnénk ismételten megköszönni minden eddigi támogatói segítséget. Reméljük, hogy
idén sem szakad meg ez a szép hagyomány.
Ez évben ismét az iskola javára kérjük támogatásukat, udvari játszótér felállításához.
Támogatásukat közvetlenül az Ürömi József Nádor Általános
és Népmûvészeti Iskola Fejlesztéséért Alapítvány 6570009310126590 számlaszámára is köszönettel várjuk, de   reméljük, hogy minél többen eljönnek a Karácsonyi Gála koncertre, amelynek fellépôi: KORDA GYÖRGY, BALÁZS KLÁRI
és MEGLEPETÉS VENDÉGEK!
Idôpont: 2010. december 18. szombat 18 óra
Helyszín: Közösségi Ház
Támogatás(belépô): 2000 Ft/fô-tôl
Elôre is köszönjük,
várjuk Önöket szeretettel:

minden pici kis

A szervezôk:
Lengyel Katalin
Önkormányzati képviselô
Rábóczki Zsuzsa
Közösségi Ház vezetô

lurkót,

miszerint

biztos

helyrõl

hallottuk, hogy a
Télapó bácsi és
az õ Krampuszkái
már nagy erõkkel
csomagolják

a

jól megérdemelt
ajándékaitokat!
S hogy nehogy
lemaradjatok errõl a nagy eseményrõl, gyertek el,
hozzátok el a Szüleiteket is 2010.december 5-én 17.00
órától tartandó Télapó Ünnepségre az ürömi Öreg
Sváb Étterembe, ahol gondoskodunk az õ jó kedvükrõl
is! (jól megtáncoltatjuk õket!) A belépés díjtalan, csak
szólj Anyáéknak, hogy a fényképezõgépet ne felejtsék
otthon! Várunk szeretettel!

Október-November
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Ürömi Tükör
Önkormányzat

Üröm Község 2010. október 3-án
megválasztott képviselô-testülete

Laboda Gábor
polgármester

Vidákovits Tibor
alpolgármester

Dr.Bodó Tibor
alpolgármester

Bertalan János
képviselô

Buzás Katalin
képviselô

Dr.Császár Albert
képviselô

Lengyel Katalin
képviselô

Storcz Botond
képviselô

Szilvási Károly
képviselô

Badacsonyi László
külsôs alpolgármester
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Ürömi Tükör
Önkormányzat

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
A 2010. október 03.-i helyhatósági választások rendben és törvényesen zajlottak településünkön. A Helyi
Választási Bizottság a választás napján (vasárnap) folyamatosan ülésezett, négy kifogásban hozott döntést,
mely kifogások elsôsorban a választási alapelvek megsértésére, illetve plakátrongálásra, és plakát eltulajdonítására irányultak. A Helyi Választási Bizottság által
hozott határozatok ellen további jogorvoslati beadvány
(fellebbezés) nem érkezett.
A szavazóköri eredmények összesítése után a településen összességében az alábbi eredmény született:
A Helyi Választási Bizottság három polgármester-jelöltet
vett nyilvántartásba, a három jelölt közül egy még a választás elôtt visszalépett.
A polgármester-jelöltekre leadott 3374 érvényes szavazatból:
– Laboda Gábor független
2326 szavazatot
– Lökkös Attila Ürömért! Egyesület 1048 szavazatot kapott.
A Helyi Választási Bizottság képviselô-jelöltként 22 jelöltet
vett nyilvántartásba. A 22 jelölt közül visszalépés nem volt.

– Dr. Bodó Tibor független
– Storcz Botond független
– Vidákovits Tibor független
– Bertalan János független
– Dr Császár Albert független
– Lengyel Katalin független

1776 szavazat
1768 szavazat
1726 szavazat
1656 szavazat
1604 szavazat
1596 szavazat

– Vincze Enikô Fidesz
1039 szavazat
– Erdélyi Ildikó Ürömért Egyesület
975 szavazat
– Paján Viktor Fidesz
958 szavazat
– Gottman Tímea Ürömért Egyesület
949 szavazat
– Gaál Gaszton Fidesz
929 szavazat
– Boros Melinda Ürömért Egyesület
928 szavazat
– Szalona László Ürömért Egyesület
899 szavazat
– Szénási Mihály Ürömért Egyesület
889 szavazat
– Forró Tiborné független
453 szavazat
– Budai Pál független
383 szavazat
– Benis Attila független
382 szavazat
– Horváth Péter független
333 szavazat
– Szilágyi László független
268 szavazat
– Málinger Keller Györgyi független 151 szavazatot kapott.
A Képviselô-testületebe a legtöbb szavazatot kapott 8
képviselô-jelölt került be. A polgármesterrel együtt a korábbi 14 fôs Képviselô-testület 9 fôs lett.

A képviselô-jelöltekre leadott összesen 23.378 szavazatból:
– Buzás Katalin független
– Szilvási Károly független

1927 szavazat
1789 szavazat

Üröm, 2010. november hó
Dr Balogh Szilvia

A települési kisebbségi önkormányzati képviselôk
választásának eredménye:
A névjegyzékre 43 német nemzetiségi kisebbséghez tartozó személy kérte felvételét.
Jelölt 5 fô volt, a megválasztható képviselôk száma 4 fô volt.
A névjegyzékben szereplôk 58 %-a élt választójogával és
ment el szavazni.
A legtöbb szavazatot 28-28 szavazattal Schárer Jánosné
és Metzler Ferencné kapta.
Metzler Katalin 25 szavazatot kapott, míg Mayer József
24 érvényes szavazatot kapott. Benei Zoltánnéra 16 érvényes szavazat érkezett.

A leadott szavazatok alapján a kisebbségi önkormányzat tagja lett:

Október-November

 chárer Jánosné
S
Metzler Ferencné
Metzler Katalin
Mayer József
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Ürömi Tükör
Önkormányzat

Az Önkormányzat állandó bizottságai
Polgármester:
Laboda Gábor
Alpolgármesterek
Dr. Bodó Tibor
Vidákovits Tibor
Külsôs: Badacsonyi László
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság:
Elnök:
Bertalan János képviselô
Tagok:
Buzás Katalin képviselô
Lengyel Katalin képviselô
Storcz Botond képviselô
Szilvási Károly képviselô
Külsôs tagok:
Erdész Béláné
Hajdúné Solti Irén
Madarász Lászlóné
Szabó Olga
Ügyrendi Bizottság
Elnök:
Dr Császár Albert képviselô
Tagok:
Bertalan János képviselô
Buzás Katalin képviselô
Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság
Elnök:
Storcz Botond képviselô
Tagok:
Bertalan János képviselô
Buzás Katalin képviselô
Dr Császár Albert képviselô
Lengyel Katalin képviselô
Szilvási Károly képviselô
Külsôs tagok:
Bajcsi József
Hári László
Laudancsek György
Papp Ákos
Soltész Emese
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Ürömi Tükör
Önkormányzat
Szociális Családügyi és Egészségügyi Bizottság
Elnök:
Buzás Katalin képviselô
Tagok:
Dr. Császár Albert képviselô
Külsôs tag:
Bárdos Péter
Kulturális Bizottság
Elnök: Szilvási Károly képviselô
Tagok:
Bertalan János képviselô
Buzás Katalin képviselô
Dr. Császár Albert képviselô
Lengyel Katalin képviselô
Storcz Botond képviselô
Külsôs tagok:
Dr Di Giovanni Anett
Monori Tünde
Tarapcsik Ildikó
Tokai Tibor
Wéber Géza
Ifjúsági és Sport Bizottság
Elnök:
Lengyel Katalin képviselô
Tagok:
Bertalan János képviselô
Buzás Katalin képviselô
Dr Császár Albert képviselô
Storcz Botond képviselô
Szilvási Károly képviselô
Külsôs tagok:
Budai Pál
Csákvári László
Nagy Mátyás
Podhorcsek Miklós
Szûcs Gyula

Október-November
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Ürömi Tükör
Önkormányzat

Ôszi zöldhulladék elszállítás
Az idei évben is megszervezésre kerül a településen Az akció idôpontja: 2010. November 20. /szombat/
AZ INGYENES ÔSZI ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁS.
Helyszínei: Önkormányzat elôtti tér (8:00-10:30)
Kosztyu telep (11:00-13:30)

November 24-én szerdán
a lakosság által zsákokban összegyûjtött falevelet , kerti
nyesedéket a Saubermacher-Bicske Kft. összegyûjti és elszállítja a településrôl. Az akció keretében csak a lakosság
által bezsákolt, szállításra alkalmassá tett kertben keletkezett zöldhulladékot – nyesedéket, leveleket, stb. – szállítanak el a cég. szakemberei.
Kérünk mindenkit , hogy legyen szíves mellôzni az avar
égetését, hiszen az zavarhatja lakótársainkat!

Veszélyes-hulladék gyûjtés
Ürömön három éve minden ôsszel megrendezésre kerül a
lakossági veszélyes-hulladék gyûjtés. A korábbi évek tapasztalatait figyelembe véve illetve a lakossági igényekre
tekintettel az önkormányzat az ide évben is megrendezi az

Az átvételre és elszállításra kerülô anyagok jegyzéke :
oldószerek, higítók; növényvédôszermaradékok; festékek, tinták ragasztók, gyanták; fénycsövek; higanytartalmú hulladékok; savak; lúgok; elhasznált étolaj, zsír;
szárazelemek; gépjármû akkumulátor; elektronikai hulladék; egyéb motor-, hajtómû- és kenôolaj; lejárt szavatosságú gyógyszer; veszélyes anyaggal szennyezett
üres göngyöleg
Kérek minden ürömi lakost, hogy éljen az ingyenes elszállítás lehetôségével és a háztartásban felhalmozódott veszélyes-hulladékot az átvételi helyszíneken leadni szíveskedjék!

INGYENES VESZÉLYES-HULLADÉK GYÛJTÉSI
AKCIÓT.

Vidákovits Tibor
alpolgármester

FELHÍVÁS
Tisztelt Állampolgárok!
Beköszöntött a hideg idô és szükségessé vált az
épületek fûtése. Évente több ember esik áldozatul a nem megfelelô mûszaki állapotú tüzelô- és
fûtôberendezések, illetve ezek kezelésére vonatkozó elôírások megszegésének következtében keletkezett tûzeseteknek.
Saját és családtagjaik, lakótársaik biztonsága érdekében
felhívjuk figyelmüket a tüzelô- és fûtôberendezések üzemeltetésére vonatkozó elôírások betartására:
• A tüzelô- és fûtôberendezések üzembe helyezése elôtt
minden évben vizsgáltassa meg a készüléket szakemberrel.
• Végeztesse el a kémény felülvizsgálatát, tisztítását.
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• PB gázzal üzemelô berendezést ne használjon pincében, talajszint alatti helyiségben.
• Minden palack cserénél cseréljen tömítést, a mûvelet
után ellenôrizze a csatlakozás tömítettségét (NYÍLT
LÁNGGAL ELLENôRIZNI TILOS!).
• A berendezést csak a kezelési utasításban foglaltak szerint üzemeltesse.
• Szilárd tüzelés esetén csak engedélyezett begyújtó
anyagot használjon.
• Tüzelô berendezés környezetében éghetô anyagot ne
tároljon.
• Salakot csak kihûlt állapotban öntsön, nem éghetô anyagú salaktárolóba.
• A tüzelô berendezés ajtaja elé tegyen nem éghetô anyagú parázsfelfogó tálcát.
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Vörös János t. ezredes s.k.
tûzoltóparancsnok

Ürömi Tükör
Rendeletek
Képviselô-testületének

visszatérülése módosított fôösszegét 461.105.000 Ft-

13/2010 (IX. 17.) Kt. számú rendelete 10/2010. (VI.25.) Kt.

ban (azaz négyszázhatvanegymillió-százötezer forintban)

számú rendelete az 1/2010. (II. 15.) Kt. és 7/2010. (III. 29.)

e.) Pénzforgalom nélküli bevételeit 523.380.000 Ft-

Kt. számú rendeletek módosítására a település 2010. évi

ban (azaz ötszázhuszonhárommillió-háromszáznyolcvan-

költségvetésérôl a 2010.-2011.-2012. évi gördülôtervérôl

ezer forintban) állapítja meg.”

Üröm

Község

Önkormányzat

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete az

„Az Ör 2. §-a helyébe az alábbi 2. § lép:

államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi
XXXVIII. tv. 65.§-ban, valamint az ennek végrehajtására

2. §

kiadott módosított 217/1998.(XII. 30.) Korm. számú ren-

/1/ A képviselô-testület a 2010. évi költségve-

deletben foglalt felhatalmazás alapján a 2010. évi költség-

tés módosított kiadási fôösszegét 1.614.322.000

vetésére alkotott rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

Ft-ban,

(azaz

egymilliárd

hatszáztizennégymillió

háromszázhuszonkettôezer forintban) állapítja meg a
„Az Ör 1. §-a helyébe az alábbi 1. § lép:

2.számú mellékletben részletezettek szerint:
/2/ A jelen rendelet 2.§./1/ bekezdésében megállapított

1. §

kiadási fôösszegen belül:

/1/ A képviselô-testület a 2010. évi költségvetés

f.) Személyi juttatások módosított fôösszegét

módosított bevétel fôösszegét 1.614.322 Ft-ban, (azaz

378.516.000 Ft-ban (azaz háromszázhetvennyolcmillió-

egymilliárd hatszáztizennégyezer háromszázhuszonkettô

ötszáztizenhatezer forintban)

forintban) állapítja meg az 1.számú mellékletben részletezett források szerint:

fôösszegét 103.014.000 Ft-ban (azaz százhárommillió-ti-

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

ban (azaz száztizenkettômillió-kilencszázhuszonnégyezer
forintban)

fôösszegét 220.166.000 Ft-ban (azaz kétszázhúszmilliószázhatvanhatezer forintban)
i.)

b.) Az önkormányzat sajátos mûködési bevételeit
406.913.000 Ft-ban (azaz négyszázhatmillió-kilencszáztizenháromezer forintban)
Felhalmozási

zennégyezer forintban)
h.) Dologi és egyéb folyó kiadások módosított

a.) Intézményi mûködési bevételeit 112.924.000 Ft-

c.)

g.) Munkaadókat terhelô járulékok módosított

Végleges

pénzeszköz

átadás

módosított

fôösszegét 31.289.000 Ft-ban, (azaz harmincegymilliókettôszáznyolcvankilencezer forintban)
j.) Szociálpolitikai ellátások fôösszegét 47.639.000

és

tôkejellegû

bevételeit

110.000.000 Ft-ban (azaz száztízmillió forintban)
d.) Támogatások, átvett pénzeszközök, kölcsönök

Ft-ban (azaz negyvenhétmillió hatszázharminckilencezer
forintban)
k.) Felújítási kiadásainak módosított fôösszegét
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99.025.000 Ft-ban (azaz kilencvenkilencmillió-huszonöt-

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testületének

ezer forintban)

14/2010 (IX. 17.) Kt. számú rendelete az önkormányzati

l.) Felhalmozás kiadásainak módosított fôösszegét
522.756.000 Ft-ban (azaz ötszázhuszonkétmillió-hétszáz-

tulajdonú csatornaszolgáltatás 2010. évi díjainak megállapítására alkotott rendelet módosítására

ötvenhatezer Ft-ban)
m.) Hosszúlejáratú hitelek visszafizetésének mó-

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete az

dosított fôösszegét 5 227 000 Ft-ban (azaz ötmillió-két-

1990. évi LXV törvény 16 § (1) bekezdésében kapott fel-

százhuszonhétezer forintban) állapítja meg.”

hatalmazás alapján a csatornaszolgáltatás legmagasabb
árának megállapítására alkotott rendeletét az alábbiak

Az Ör 3. §-a helyébe az alábbi 3. § lép:

szerint módosítja:

Az Ör 1 §-a helyébe az alábbi új rendelkezés lép

3. §
/1/ A képviselô-testület a 2010. évi költségvetési általános tartalék módosított összegét 48.253.000 Ft-ban

2. §

(azaz negyvennyolcmillió-kettôszázötvenháromezer fo-

1.) Üröm közigazgatási területén a 2010. évben a
csatornamû szolgáltatásért a jelen rendelet 1 § (2) bekez-

rintban) állapítja meg.
/2/ A 2010. évi céltartalék módosított összegét 158
437 000 Ft-ban (azaz százötvennyolcmillió-négyszázhar-

désében meghatározott díjat lehet felszámolni.
2.) A biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás
és kezelés lakossági díja a 2010. évben:

minchétezer forintban) állapítja meg.

a.) lakossági fogyasztás

4. §
Az Ör. egyéb rendelkezési nem változnak.

312 Ft/m3 +Áfa (bruttó 390 Ft/m3)

b.) közületi fogyasztás

5. §
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

628 Ft/m3+Áfa (bruttó 785 Ft/m3)

A rendelet kihirdetésérôl az önkormányzat jegyzôje
2. §

gondoskodik.

1.) Az Ör egyéb rendelkezése nem változnak.
2.) A jelen rendelet 2010. október 01.-én lép hatályba,

Üröm, 2010. szeptember 16.

az új árakat a fogyasztásnál ettôl az idôponttól kell alkal-
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Laboda Gábor

Dr. Balogh Szilvia

polgármester

jegyzô

mazni.
3.) A jelen rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.

Október-November
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rel együtt 9 fô. A tagok névsorát a jelen rendelet 1. számú
Üröm, 2010. szeptember 16.

függeléke tartalmazza.”

Laboda Gábor

Dr. Balogh Szilvia

2. §

polgármester

jegyzô

A rendelet 22 § (5) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:

Záradék:
„A Képviselô-testület minôsített többséggel (5 fô) soron
Kihirdetve és kifüggesztve:

kívül dönt a sürgôsségi, illetve a módosító indítvány napi-

Üröm, 2010. szeptember 17 nap

rendre tûzése tárgyában.”

Dr. Balogh Szilvia

3. §

jegyzô

A rendelet 26 § (3) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:

Képviselô-testületének

„Minôsített többséghez a megválasztott képviselôk

15/2010 (X. 18.) számú rendelete az egységes szerkezet-

több, mint a felének (legalább 5 ) szavazata szükséges.

be foglalt 14/2006 (X. 11.) rendelet módosítására az Ön-

(Ötv. 15 § (1)- (2) bekezdése)

Üröm

Község

Önkormányzat

kormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról

4. §
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete figyelemmel az 1990. évi LXV törvény 16 § (1) bekezdésében

A rendelet 36 § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

kapott felhatalmazásra, az önkormányzat Szervezeti és
Mûködési Szabályzatáról alkotott 14/2006 (X. 11.) számú
egységes szerkezetbe foglalt rendeletét az alábbiak sze-

„A bizottságok név szerinti összetételét a jelen rendelet
1. számú melléklete tartalmazza.”

rint módosítja:
5. §
A rendelet 40 § (1) bekezdése helyébe az alábbi új ren-

1. §
A rendelet 11 § (1) bekezdésének helyébe az alábbi

delkezés lép:

rendelkezés lép:
„A Képviselô-testület a polgármester helyettesítésére,
„ A Képviselô-testület tagjainak száma a polgármester-

munkájának segítésére, a polgármester javaslatára saját
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tagjai közül 2 fô alpolgármestert választhat titkos szava-

sának egyes kérdéseirôl és az önkormányzati képviselôk

zással a Képviselô-testület megbízatásának idôtartamára.

tiszteletdíjáról 14 §, 15§-iban kapott felhatalmazás alap-

(Ötv 34 §) További 1 fô alpolgármester választható, titkos

ján az önkormányzati képviselôk részére megállapítható

szavazással a nem Képviselô-testületi tagok közül (külsôs

tiszteletdíj és természetbeni juttatás mértékét az alábbiak

alpolgármester) figyelemmel az Ötv 34 § (2) bekezdésére.

szerint állapítja meg:

6. §

1. §

1.) A rendelet egyéb rendelkezései nem változnak.
2.) A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Az ürömi képviselôk, bizottsági elnökök és a bizottságok nem képviselô tagjainak tiszteletdíja:

3.) A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.
1.) Az ürömi önkormányzati képviselô, bizottság elnöke
és a bizottság tagja havonta tiszteletdíjra jogosult.
Üröm, 2010. október 14.
2.) A képviselô havi tiszteletdíja (alapdíja)
Laboda Gábor

Dr. Balogh Szilvia

polgármester

jegyzô

69.570 Ft (azaz hatvankilencezer ötszázhetven Ft)

3.) Ha a képviselô bizottságnak tagja, a tiszteletdíja –
több bizottsági tagság esetén is- az alapdíjon felül további havi 31.306 Ft (azaz harmincegyezer háromszázhat Ft).
A jelen rendelet kihirdetésre került:
Üröm, 2010. október 18 nap

4.) A bizottság nem képviselô tagja havi 31.306 Ft
(azaz harmincegyezer háromszázhat Ft) tiszteletdíjra joDr. Balogh Szilvia

gosult.

jegyzô
5.) A bizottság elnöke a jelen rendelet 1 § (2) bekezdésében megállapított alapdíjon felül –több tisztség, bizottÜröm

Község

Önkormányzat

Képviselô-testületének

16/2010 (X. 18.) számú rendelete az ürömi képviselôk

sági tagság esetén is- további havi 62.613 Ft (azaz hatvankétezer hatszáztizenhárom Ft) tiszteletdíjra jogosult.

tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól

2. §
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete az
1994. évi LXIV törvény, a polgármesteri tisztség ellátá-
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A képviselôk és a bizottság nem képviselô tagjainak
természetbeni juttatásairól
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1.) Az ürömi képviselôk és a bizottság nem képviselôtestületi tagjai természetbeni juttatásban részesíthetôek a

(XII: 03.) rendelet az ürömi képviselôk tiszteletdíjáról és
természetbeni juttatásairól.

törvény 16 § (1) bekezdésének c.) pontja alapján.
Üröm, 2010. október 14.
2.) Az ürömi képviselô a képviselô-testület képviseletében, vagy megbízásából végzett tevékenységével

Laboda Gábor

Dr. Balogh Szilvia

összefüggô költségeinek megtérítésére a törvény 18 § (1)

polgármester

jegyzô

bekezdése alapján jogosult.

A jelen rendelet kihirdetésre került:

3. §
Mûködési feltételek biztosítása

Üröm, 2010. október 18. nap

Az önkormányzat hivatali szervezete, az ürömi

Dr. Balogh Szilvia

képviselô részére, feladatai ellátásához  szükséges tech-

jegyzô

nikai, adminisztrációs feltételeket (sokszorosítás, távközlési   szolgáltatás, postázás, tárgyalásra alkalmas helyiség) biztosítja

Képviselô-testület október 28-i soros ülésének hírei.

2010. október 28-án az újraválasztott képviselô-testület

4. §
Vegyes és záró rendelkezések

megtartotta elsô érdemi ülését. huszonnyolc napirendet
tárgyalt meg, 32 határozatot és egy rendeletet hozott.

1.) A jelen rendelet 1 § (1)-(5) bekezdésében meghatározott tiszteletdíjak kifizetésére a tárgyhónapot követô hó

Határozatban döntött:

10.-ig kerül sor.
– A képviselô-testület megválasztotta – titkos szava2.) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatálya. A
rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.

zással – a külsôs társadalmi megbízatású alpolgármestert, Badacsonyi László személyében.

3.) Ezen rendelet kihirdetésével egyidejûleg hatályát

– A képviselôk döntöttek az önkormányzat és a

veszti Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testületének

Barbarin Kft. között fennálló területbérleti szerzôdés

21/2003 (XII. 01.) rendelete, valamint az alaprendeletet

érvényességérôl és a további teendôkrôl, tekintettel a bér-

módosító 4/2005 (II. 03.), 15/2006 (X. 11.), és 22/2007

leti díj hátralék nagyságára.
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– A testület rendeletben módosította a Polgármesteri
Hivatal új munka és ügyfélfogadási rendjét.

A 2010. évi költségvetés tartalékalapja terhére a testület biztosította a költségeket a korábban kiépített térfigyelô
rendszer elavult antennái cseréjére.

Ennek megfelelôen 2010. november 01-tôl az új ügyfél-

A képviselôk döntöttek az ürömi sportpálya és az általános iskola tornatermének használatára benyújtott kérel-

fogadási rend a következô:

mekben.
HÉTFÔ

13.00 - 16.00 óráig

SZERDA

8.00 - 7.30 óráig

PÉNTEK

8.00 - 14.30 óráig

A Pilis-Buda Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás
társulati ülésein állandó megbízottként Vidákovits Tibor alpolgármestert jelölte a testület.

-– A képviselôk elutasították azt a kérelmet, melyet a
volt tûzoltótár megvásárlására nyújtott be egy ürömi lakos.

A képviselôk elfogadták a téli hóeltakarítás és síkosság-mentesítésre ürömi vállalkozó által benyújtott aján-

– A testület döntött területvásárlási kérelmekben.

– A képviselô-testület módosította a Napraforgó Óvoda

latot.

Módosította a testület a Polgármesteri Hivatal alapító
okiratát, miután a bölcsôdével új intézmény kezdte meg

Szervezeti és Mûködési Szabályzatát.

mûködését a településen.
– A Hegyvidéki Polgárôrség Egyesület munkájának támogatására a testület az Egyesület használatába adta az

A képviselôk támogatások odaítélésérôl döntöttek a
„Karácsonyi Gála” mint jótékonysági rendezvény meg-

önkormányzat egyik személygépkocsiját.

rendezésére, valamint az Egyházi Caritas támogatását
A Szociális Családügyi Egészségügyi Bizottság határo-

illetôen.

zata ellen benyújtott fellebbezéseket bíráltak el a képviselôk.
Egy esetben – méltányosságból – helyt adtak a fellebbezés-

Üröm, 2010. november hó

ben foglaltaknak, egy esetben pedig nem talált méltányolható körülményt, ezért a fellebbezést elutasították, de más

Dr. Balogh Szilvia

megoldással segítettek a nehéz helyzetben jutott lakótárson.

jegyzô
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Bûnmegelôzési tanácsok idôseknek (PMRFK)
Az idôsebb korosztály tagjai kevésbé képesek a
bûûncselekmények elleni védekezésre, ezért a bûnelkövetôk
gyakran kihasználják kiszolgáltatott helyzetüket, jóindulatukat és jóhiszemûségüket, lebukás esetén pedig a bûnözôk
az erôfölényüknek köszönhetôen könnyen elmenekülhetnek. Az idôs emberek sérelmére többnyire vagyon elleni
bûncselekményeket követnek el.
Néhány jó tanács: Mindenképpen gondoskodjon otthona
biztonságáról! Amennyiben megteheti riasztóberendezés,
biztonsági lánc illetôleg házôrzô kutya segítségével megakadályozhatja az illetéktelenek bejutását. Ha elmegy otthonról,
mindig zárja be az ajtókat, ablakokat. Lakása kulcsait soha
ne rejtse el lakása, háza körül. A betörôk nagyon leleményesek, még a legtitkosabb rejtekhelyeket is könnyedén felfedezik.
Ha otthonában nagyobb pénzösszeget tart, azt mindig
tegye biztonságos, más által nem ismert helyre. Tanácsos
lemez vagy pénzkazettát használni. A pontos hely ismerete
csak Önre tartozik, azt senkivel ne ossza meg!
A házalókat, ügynököket, táskából áruló idegeneket
SOHA ne engedje be otthonába, tôlük NE vásároljon!
A pénzváltásra, vagy túlfizetésre hivatkozókat minden
esetben utasítsa vissza, mert elôfordulhat, hogy hamis pénzzel fizetnek vagy a lakásba bejutva értékeit akarják csak eltulajdonítani.
Ha ismeretlen személy rendôrnek illetve hivatalos személynek adja ki magát, minden esetben kérje el az arcképest igazolványát. Ne engedjen be senkit a lakásba - még akkor se, ha hivatalos szerv, valamelyik szolgáltató vagy vállalat képviselôjének mondja magát -, akinek személyazonosságáról nem gyôzôdött meg hitelt érdemlôen!
Ápoljon jó kapcsolatot szomszédjaival. Óvatos figyelmük,
segítô szándékuk jól jöhet a bajban. Kölcsönösen figyeljenek
egymás otthonára, ha gyanús idegent látnak lakásaik közelében, azonnal hívják a rendôrséget.
A zseblopásokat jellemzôen az utcán, tömegközlekedési eszközökön, piacokon követik el. Lehetôleg bevásárlását idôzítse nappalra, és a pénztárcáját tartsa biztos helyen,
soha ne a kosár vagy a táska tetején! Utazáskor a zsebtolvajok ellen a legjobb védekezés, ha táskáját többször ellenôrzi,
zárva van-e, azt minden esetben tartsa maga elôtt. Fontosabb iratait, értékeit sose tartsa egy helyen!
ATM automatánál történô pénzkivételkor járjon el mindig nagyon körültekintôen. Lehetôség szerint válasszon forgalmas helyet. PIN kódját csak abban az esetben üsse be,
ha nem áll Ön mellett senki. Ha megkapta a pénzt, pénztárcáját tegye azonnal a táskájába! A PIN kód ne tartsa a
kártya mellett! Ne feledje: a lakosságtól idôben érkezô
bûncselekmény elkövetésére utaló jelzések nagymértékben

segítik a rendôröket az elkövetôk elfogásában!
A Pilisvörösvár Rendôrôrs területén több esetben követtek el ismeretelen tettesek közszolgálati dolgozónak kiadva magukat, trükkös lopásokat, kissebb ill. nagyobb értékre. Általában ezeket idôsek sérelmére követték el. Az elmúlt két évre visszamenôleg Ürömön is több esetben fordult elô, kísérlet és elkövetés. A sértettek idôs korukra való
tekinttetel sok esetben hiányos személyleírást tudtak adni,
vagy egyáltalán nem emlékeztek az elkövetôkre. Október hónapban ezekben az esetekben fordulat állt be és az
Ürömi körzeti megbízottak a Pilisborosjenôi körzeti megbízottal együttmûködve, egy állampolgári bejelentés alapján
megfelelô információhoz jutva, eljutottak az elkövetôkhöz.
Az információt egy figyelmes állampolgár szolgáltatta, aki az
elkövetôk által használt személygépkocsi rendszámát megjegyezte, továbbá a személyekrôl pontos személyleírást tudott adni. Az elkövetôk kiléte, személyazonossága megállapítást nyert, így elszámoltatásuk folyamatban van. Október hónapban Üröm területén kerítés kivágás módszerével, dolog elleni erôszakkal, ismeretlen tettesek több ingatlanhoz tartozó melléképületbôl, kerti szerszámokat, gépeket
és különbözô értékeket tulajdonítottak el. Érintett utcák Patak utca, Batthyányi utca, Tücsök utca, Bécsi út. Ürömön került igazoltatásra a körzeti megbízottak által a hajnali órákban egy budapesti lakos, akivel szemben gépjármû, továbbá a ruházat átvizsgálást foganatosítottak. A ruházatából
elô került alufóliába csomagolva növényi származék, valamint több nylonzacskóban fehér por. Az elszámoltatása során elmondása szerint kábítószert tartott magánál. Elfogása megtörtént. Üröm egyik vendéglátó helyiségében igazoltatásra került egy gyôri férfi, aki ellen két országos elfogató parancs volt érvényben. Elfogása megtörtént. Egy pilisszentiváni személy, gépkocsivezetô Üröm Fô úton került igazoltatásra, melynek során megállapítást nyert, hogy a vezetés megkezdése elôtt szeszes italt fogyasztott. Az általa elkövetett cselekménye miatt, a körzeti megbízottak vérvételre
elôállították. Üröm, Dózsa György úton súlyos személyi sérüléses baleset történt 18-án a hajnali órákban. A személygépkocsi vezetôje elvesztette uralmát egy kanyarban az általa vezetett jármû felett és az úttestrôl lesodródva egy villanyoszlopnak csapódott. Az autó vezetôje és a mellette ülô
személy súlyos sérüléseket szenvedtek. A baleset körülményeinek tisztázása folyamatban van. Sebességmérés Üröm,
Pilisborosjenô területén, október hónapban is volt több alkalommal. Több gyorshajtó is bírságra számíthat.
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Vigyázz Magadra!
Vigyázzunk Egymásra!!
Vigyázzunk Gyermekeinkre!
Tisztelt Lakótársaim!
Nagy Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy 2010.12.11.-én szombaton 10 órai kezdettel iskolai
program keretén belül a Mûvelôdési házban az általános iskolákba járó felsô tagozatos
tanulókra leselkedô „korosztályos veszélyek” bemutatása, módszerek a felismerésükre és
a kivédésükre, a legális drogok – az alkohol, a koffein, a nikotin, a gyógyszerek – és az
illegális drogok káros hatása, s e káros hatás csökkentésének lehetôségeirôl tartunk érdekes
bemutatókkal összekötött, gyermekeink részére figyelemfelkeltô elôadást.
Az elôadást tartja: Klobusitzky György fôiskolai adjunktus
Nagy szeretettel várjuk az 5-8 osztályos tanulókat, és a kedves Szülôket is.
Tisztelettel:
Buzás Katalin
Szociális Családügyi-, és Egészségügyi
Bizottság Elnöke

Kötelezô biztosítás
Újra itt a kötelezô biztosítások váltásának lehetôsége annak, aki
2010.01.01 elôtt vásárolta gépkocsiját. Akár 50%-ot spórolhat a jövô
évi kötelezô díjából! Ezen felül támogathatja az Ürömi Sport Club-ot
(ÜSC).
2010.
január
1-tôl
változott
a
kötelezô
felelôsségbiztosítást szabályozó kormányrendelet.

gépjármû-

A legfontosabb változások:
Változik a kötelezô biztosítás évfordulója
2010. január 1-tôl változott a kötelezô biztosítások évfordulója.
Amíg most minden kötelezô biztosítás évfordulója január
1-je, addig 2010-ben a biztosítási évforduló megegyezik a
szerzôdéskötés napjával. Ennek megfelelôen a biztosítási év is
módosul, mert amíg most megegyezik a naptári évvel, addig a
2010-tôl hatályos rendeletnek megfelelôen a szerzôdéskötéstôl
számított egy év . Ezen változás a jelenleg is hatályos
felelôsségbiztosításokat nem érinti, azok biztosítási évfordulója
továbbra is január 1-je. Az új szabályoknak megfelelô biztosítási
évforduló csak a 2010. január 1-jét követô gépjármûvásárlások
kapcsán létrejött kötelezô biztosítások esetében érvényes. A
biztosítási évforduló változásától függetlenül a biztosítók továbbra
is egyszeri alkalommal, minden év október 30-ig kötelesek
a következô évben alkalmazandó díjtarifáikat 2 országos
napilapban meghirdetni, illetve év közben a meghirdetett
díjtarifáktól továbbra sem térhetnek el.
Szerzôdô tájékoztatása a következô biztosítási év KGFB díjáról,
indexértesítô
A rendelet értelmében a biztosítónak a biztosítási év utolsó napját
megelôzô 50. napig elküldött írásos értesítôben kell tájékoztatnia
a szerzôdôt a biztosítási évfordulóról, és a következô biztosítási
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évre vonatkozó – a biztosító rendelkezésére álló adatoknak
megfelelô – várható KGFB díjról. A fent megjelölt tájékoztató
(index) levél alapján tud dönteni a szerzôdô, hogy a levélben
megjelölt díjat elfogadja, vagy él a biztosítóváltás lehetôségével
és a rendelet szabályainak megfelelôen az aktuális KGFB
szerzôdését felmondja és új KGFB szerzôdést köt.
Gépjármûflotta
A rendeletben új fogalomként jelent meg a gépjármûflotta,
amelynek minimális nagysága 5
gépjármûben került meghatározásra. A biztosítók a flottákra
érvényes díjtarifáikat is kötelesek meghirdetni, és azt év közben
nem változtathatják meg, viszont eltérhetnek a rendeletben
meghatározottaktól a szerzôdés létrejötte, megszűnése, a
biztosítási idôszak, illetve díjfizetést illetôen. A flottákra határozott
idôtartamú szerzôdés is köthetô
Türelmi idô
A díj esedékességétôl számított 60 napos idôszak. Amennyiben
ezen idôszak alatt nem történik díjfizetés, akkor a KGFB
szerzôdés díj-nemfizetéssel megszûnik (természetesen csak
akkor, ha egyéb okból még nem szûnt meg)
Akit érdekel a 2011 díja az megnézheti a www.kafama.hu, www.
tutibiztositok.hu  oldalon az oline biztosítás kötés link alatt vagy
személyesen érdeklôdhet az irodámban 2096 Üröm Táncsics
M.u.36 szám alatt. Ha a www.tutibiztositok.hu oldalon a Üröm SC
gombon keresztül köti biztosításait akkor biztosítás jutalékának
30% -val támogatja az egyesületet. A már meglévô biztosításainak
kezelésével is meg bízza a KAFAMA Kft-ét akkor is támogatja a clubot.
Önnek ingyenes csak egy aláírás a clubnak bevétel. Sok kicsi sokra
megy.
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Orvosixxx
Ügyelet
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
Bölcsôde
06-26-350-658
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
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:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8.00 - 11.00
Üröm 15.00 - 18.00
15.00 - 18.00 Pborosjenô 8.00 - 11.00
8.00 - 11.00
Üröm14.00 - 17.00
15.00 - 18.00 Pborosjenô 8.00 - 11.00
8.00 - 11.00
Üröm 15.00 - 18.00

Tanácsadás:

Üröm
Üröm
Üröm
Üröm
Üröm

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 gyermekorvos látja el a következô beosztás szerint:
HÉTFÔ:
		
KEDD:
		
SZERDA:
		
CSÜTÖRTÖK:
		
PÉNTEK:
		

07 - 12 óráig
12 - 17 óráig
07 - 12 óráig
12 - 17 óráig
07 - 12 óráig
12 - 17 óráig
07 - 12 óráig
12 - 17 óráig
07 - 12 óráig
12 - 17 óráig

dr. Kerekes Ildikó
dr. Gaál Gabriella
dr. Gaál Gabriella
dr. Kerekes Ildikó
dr. Kerekes Ildikó
dr. Gaál Gabriella
dr. Gaál Gabriella
dr. Kerekes Ildikó
dr. Kerekes Ildikó
dr. Gaál Gabriella

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

Felnôtt orvosi ügyelet
Hétfô: 		
		
Kedd: 		
		
		
Szerda:
		
Csütörtök:
		
Péntek:
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07 - 12 óráig
12 - 17 óráig
07 - 12 óráig
12 - 16 óráig
16 - 17 óráig
07 - 13 óráig
13 - 17 óráig
07 - 10.30 óráig
10.30 - 17 óráig
07 - 14.30 óráig
14.30 - 17 óráig

dr. Fehér Eszter
dr. Kovács Levente
dr. Horti Szilvia
dr. Gelencsér Tamás
dr. Fehér Eszter
dr. Gelencsér Tamás
dr. Horti Szilvia
dr. Horti Szilvia
dr. Fehér Eszter
dr. Kovács Levente
dr. Gelencsér Tamás
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Horoszkóp
HOROSZKÓP

Nagy
várhatóak
Hogy változások
mekkora esélye
van magánéletében.
elképzeléseinek
Félig-meddig
felkészült
erre,
de mégis
rosszul
az attól is függ, hogy mennyire
átgondolt
és
érinti. Bizonyára azért, mert az utolsó percig
tervszerû.
hitt abban, hogy mégis másként lesz.

Ellenségek? Azok
bőven akadnak.
Sajnos
már
Koncentráljon
a feladatára,
ami elég
nehezen
el
is
felejti
őket,
amikor
azok
újra
támadnak,
megy Önnek. Állandóan félbe szakítják és
Hátba és váratlanul.
nagyon nehezére esik visszazökkenni.

Könnyen
juthat
arra a felismerésre,
hogy munMunkájában
passzív,
rutinos. Szokatlan
ez a
kahelyet
kell
változtatnia.
Egyébként
semnagy
bírja
kedvetlenség, hiszen minden új dolgot
sokáig egy helyen. Mindenesetre ne kapkodlelkesedéssel szokott végezni.
ja el a döntést!

Nagyon fontos
az éjfél
elôtti
alvás. aLehet,
Mostanában
zaklatott
és ez
meglátszik
külső
megjelenésében
is. Egyfáradtnak,
fodrász ésmert
egy nem
kozhogy azért érzi magát
metikus
sokat
az összhatáson.
fordít elég
idôtsegíthet
önmagára.

Ha
mérleget
készít ráÖnnel,
fog jönni,
hogy
kiadásai
Minden
úgy történik
mintha
előre
megírták nagyobbak,
volna. Mintha
egya bevételei.
ﬁlm peregne és a főjóval
mint
szerepmég
az Öné.
Talán
javíthat az egyenlegen az év végéig.

Minden
apróságon
fennakad.
Kifejezetten
Néha
a dolgok
csak úgy
megtörténnek.
Úgysem
tudjuk
befolyásolni,
néha ellehetôséget.
kell tűrnünk,
keresi
a hibákat
és kötözködési
hogy
negatív dolgok
is bekövetkezzenek.
Ne csodálkozzon
azon,
ha kerülni fogják.

A legfontosabb
a vidámság,
a nevetés,vált
fôleg
Nyugalom.
Ez egy
olyan fogalommá
az
Ön
számára,
ami
szinte
elérhetetlen.
akkor, ha nagyon sok a gond és a megoldatlan
Pedig
egyszerű
elérni:vidáman.
le kell ülni és meg kell
probléma.
Könnyebb
feledkezni a problémákról.

Talán
feszültségegyszer
okozza, lenn,
de még
a jó
Mint aa sok
mókuskerék,
máskor
fenn.
Persze,
hogy
mikor
van
fenn
vagy
lenn,
híreknek sem tud maradéktalanul örülni.
az mindig
Öntől függ.
Egy
kis pihenés
nem ártana az év végi hajrá
elôtt.

A hétköznapok
lassan van
telnek
és egyhangúan.
Nagyon
nagy energia
Önben.
Néha negatív
a
kicsapódás,
ha
nem
sikerül
meggyőzÚgy érzi, hogy nem tud kitörni, pedig elég
nie
igazáról
többieket.
visszahogy
magát!
lenne
csak avalami
apróFogja
változás,
ne
Nincs szükség ajtócsapkodásra!

Figyeljen
az kedve?
egészségére.
Hová
lett jobban
a harcos
EddigMostanában
mindig kiállt
azokért,
akik most
kerültek.
sokat dolgozott
és bajba
nem pihent
eleget.
Most
inkább
meghúzza magát és egy szót
Lazítson
egy kicsit!
sem szól. Hogy számol el a lelkiismeretével?

„Sok
hûhó semmiért”,
drámát
csinál
néha az
Nincsenek
biztos pontok.
A sors
teljesen
kiszámíthatatlan
néha.ésEgymást
érik a haragítja
kellemetegyszerû
dolgokból
ezzel magára
len meglepetések.
még
a barátait is. Egy a fontos, hogy ne élje

Némi
nyereséggel
számolhat,
ne tud
legyen
Kár
olyasmin
rágódnia,
amin már nem
változtatni.
NemNem
érdemes
szomorkodni,
elégedetlen.
az Önemiatt
elképzelései
szerint
inkább
felaadolgok,
fejjel és
alakultak
detekintsen
ezt mindigbizakodóan
számba kella
jövő lehetőségei felé.

meg kudarcként!

FELNÔTTRENDELÉS
ÜRÖM, ORVOSI RENDELÔ,
Doktor u. 21. Tel.: 350-224
Dr. Fehér Eszter
Hétfô:
Kedd:
Szerda:
Csüt.:
Péntek:

Dr. Horti Szilvia

08.00-12.00
16.00-20.00
11.00-14.00
14.00-18.00
07.30-10.30

Dr. Gelencsér Tamás

16.00-19.00
08.00-11.30
14.00-17.30
08.00-10.30
11.00-13.30

12.00-16.00
12.00-16.00
07.00-11.00
11.00-14.00
14.00-17.00

Fekvô beteghez házhoz hívás
hétköznaponként reggel 8-9 között.
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Olvasói
xxxlevél

Fûben-fában egészség, avagy népi gyógymódok
A FOKHAGYMA, latinul Allium sativum
Vérnyomáscsökkentô hatású és erôsíti a koszorúereket.
Antibakteriális
hatásáról
is
közismert.
Fertôzésgátló,
immunerôsítô.
Enyhíti az influenzát, náthát, hörghurutot és torokfájást.
Csökkenti a koleszterinszintet és anbtibiotus hatású. Ezenkívül
vitaminokat, nyomelemeket és ásványi anyagokat: jódot és ként
is tartalmaz. Fokhagyma valóban, önmagában is egy csoda.
Keleten az egészség-megôrzést néhány gyógynövény és fûszer
„ingyen” elvégzi, a széles – szegény – néptömegek javára!
(kardamom, bétel, curcuma, gyömbér, stb.) Érrendszeri
és általános meszesedés ellen, de erôs immunerôsítô és
baktériumölô is egyben: Ha az (agyi) erek, vagy szívkoszorú
erek beszûkülnek, vagy általános elmeszesedés tapasztalható,
illetve bármilyen hajszálér problémánk van, igyunk naponta
egy kupicányi kivonatot a következô vegyülékbôl: 30 gerezd
fokhagyma (nem permetezett) és 5 citrom.
Elkészítés: A fokhagymát lehéjazzuk, aprítjuk. A citromot
a héjával együtt apróra vágjuk, mixerben összeelegyítjük a
fokhagymával együtt, majd egy liter vízzel a fôzôlapra (tûzhely)
helyezzük. DE CSAK AZ ELSÔ BUGGYANÁSIG HAGYJUK A
TûZHELYEN!

Olvasói levél
Az Ürömi Tükör szeptemberi számában „El a kezekkel
a sportpályánktól!” címmel rövid írás látott napvilágot. A
„POTI” névre hallgató szerzô „egy Ürömön megjelenô
hirdetési kiadványban” közölt korábbi írásomra reflektálva
sajnálatos módon valótlanságot állított.
Kifogásolt írásomban nem állítottam, hogy a sportpálya
„jogtalanul, tilos helyen épült”. Mindössze annyit írtam,
hogy a természetvédelmi oltalom alatt álló 322 hrsz-ú
ingatlanon 2006-ban sportpálya épült, s ehhez az állításhoz
hozzáfűztem: „Hogy ennek a területnek a védettségét
2006-ban vagy korábban feloldották-e, arra vonatkozó
adatot nem találtam.”
A szerzô szerint a jelenlegi sportpálya korábban nem
volt természetvédelmi terület. Idézem: „A Kálvária-domb
természetvédelmi terület. A sportpálya területe (T.V.T.K.)
természetvédelmi tájkörzet, melyre óvoda, iskola,
játszótér, sportlétesítmény építhetô.”
A szerzô téved. „Természetvédelmi tájkörzet” – ilyesmi
nem létezik. A természet védelmérôl szóló 1996. évi LIII.
törvény 28. paragrafusa is ezt bizonyítja. A sportpálya
területe helyi jelentôségű védett természeti terület volt 2007.

Ezután leszûrjük és
üvegbe öntjük, hûvös
helyen illetve, hûtô
szekrényben
tároljuk.
A napi kupica likôr akár
fôétkezés elôtt vagy
után is fogyasztható.
A gyógymód kipró
bálói állítják, hogy már
3 hetes alkalmazás
után
érezhetô
az
egész testnek fiatalos
regenerálódása.
A meszesedések és ezek mellékhatásai pl.: a látáscsökkenés,
éles látáshiány, hallás csökkenés lassan egészen elmúlnak.
A kúrát 3 hétig kell folytatni, naponta inni, majd 8 nap szünetet
kell hagyni és újra 3 hetes idôtartamban megismételni.
E kétszeri kúra egész évre védettséget ad. Általános javulás
áll be. Ezt az olcsó ártalommentes és gyógyhatású kúrát
ajánlatos évente megismételni.
A fokhagyma kellemetlen szagát senki nem fogja érezni, mert
a citrom közömbösíti azt.
(szerk.)

december 31-ig, tehát a sportpálya természetvédelmi
oltalom alatt álló területen épült 2006-ban. Ez cáfolhatatlan
tény, hiszen a Pest Megyei Tanácsa 18/1974 (I. 30.) VB
határozata „a Kálvária-domb és környéke” – tehát a 320,
321 és 322 hrsz-ú ingatlanok - védettségét mondta ki.
A további vitát elkerülendô idézem a Duna-Ipoly Nemzeti
Park Igazgatóság vezetôjének 2010. augusztus 31-én kelt
levelét: „Az ürömi Kálvária-domb helyi jelentôségű védett
természeti terület tekintetében a védettség feloldásával
kapcsolatosan 2007. december 31. elôtt megkeresés nem
érkezett a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságához.
Fentiek alapján az eredeti Pest Megyei Tanács 18/1974. (I.
30.) VB határozat alapján az Üröm 320, 321, 322 hrsz-ú
ingatlanok, és minden, a megosztásukból keletkezett
ingatlan, természetvédelmi oltalom alatt állt 2007. december
31-ig.” Tehát a sportpálya területe és az egykori „átemelô
szivattyú” helye is természetvédelmi oltalom alatt állt.
Zárásul még egy megjegyzés. Nem tartozom azok
közé, akik a szerzô szerint „a gyors meggazdagodás
reményében szeretnék kisajátítani mindazt, ami a lakosság
adóforintjaiból épült”. Másokkal ellentétben nem akarok
tehát semmit kisajátítani, s éppen ezért foglalkozom a
Kálvária-domb és környéke sorsával.
Szalay László
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Ürömi Tükör
Közösségi ház

Terembeosztás
Nagyterem
Hétfô

Kedd
Szerda

Kisterem Internet

10.30 – 11.15

Ringató

Könyvtár:

9.00 – 15.00

13.30 – 17.30

Néptánc

13.30 – 19.30

Hastánc – Kezdô:

17.30 – 19.00

Shaolin Kung-Fu

19.00 – 20.00

Nôi torna

20.00 – 21.00

Break

09.00 – 10.00

Nôi torna

Könyvtár:

13.30 – 21.30

Néptánc

8.30 – 12.30

13.00 – 15.00

Balett

Könyvtár:

15.00 – 17.00

Néptánc

13.30 – 19.30

17.30 – 19.00

Shaolin

19.00 – 20.00

18.00 – 20.00

9.00 – 15.00

9.00 – 15.00

Kung-

Fu

20.00 – 21.00

Nôi torna

21.00 –

Taliga Kampani
(zártkörû)
Break

Csütörtök
Péntek

30

09.00 – 10.00

Nôi torna

Könyvtár:

13.30 – 21.30

Néptánc

8.30 – 12.30

13.30 – 18.00

Színjátszó

Könyvtár:

18.00 – 19.30

Hastánc

8.30 – 12.30

19.30 –

Break
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9.00 – 15.00

12.00 – 18.00

Ürömi Tükör
cba

Megnyílt
Ürömön a CBA
November 5-én reggel kis ünnepség
keretében nyitott az ürömi CBA. Ez a 71. CBA
Príma üzlet Magyarországon. A hálózatot
tavaly májusban kezdték kialakítani, a
múlt hónapban pedig már a 70. üzletüket a
Corvin sétányon is megnyitották. Az ürömi
üzletben közel 30 ürömi lakos dolgozik. Az
áruválaszték óriási, az árak kedvezõek, a
kiszolgálás udvarias. Kávézó és önkiszolgáló
étterem is található az épületben.
(szerk.)

Baldauf László elnök úr
tájékoztatója

Laboda Gábor polgármester
üdvözli a résztvevõket

Veres Zoltán mûrepülõ Európabajnok és Guiness
rekorder tiszteletköre a megnyitó alkalmából

Gábor
ök úr és Laboda
Baldauf László eln
a CBA-t a
a
itj
ny
eg
m
n
pese
polgármester jelké
tt
nagyközönség elõ

Megérkeztek az elsõ vevõk

Érkezik a repülõgép
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Ürömi Tükör
Néptánc

József Nádor Általános és Alapfokú
Mûvészeti Iskola Néptánc tanszak
Üröm nagy, vagy kisebb rendezvényei szinte elképzelhetetlenek a néptáncos gyerekek nélkül.
Mindenki tudja, hogy ôk az Ürömi
Öröm Néptáncmûhelybe játnak,
de azt csak a szülôk talán, hogy
a néptánc a mûvészeti iskolához
tartozik, annak egyik mûvészeti
oktatási szakága. Ezért engedjenek meg egy rövid összefoglalót azokról a tevékenységekrôl,
amelyek Ürömön kívül zajlanak,
és amelyeknek sikereire büszkék
vagyunk, hogy ezzel az iskola és
Üröm hírnevét is öregbíthettük.

A tanév az idén nem fejezôdött be a szokott tánctáborral,
hiszen a Duna Mûvészeti Társaság közremûködésével
meghívást kaptunk, hogy részt vegyünk a tunéziai
Nemzetközi Ifjúsági Év eseményein, melyet az ONET
(Organisation Nacionale de l’Enfance Tunisienne) szervezett. A program igen zsúfolt volt, bizerte-i szállodánkból minden este rövidebb-hosszabb utazás után értük el a fellépés helyszíneit (Menzel Bourgui, Mannou,
Bizerte, Nabeul, Ksar Helal), ahova minden este elkísért minket és biztosította, hogy minden rendben legyen
körülöttünk,  Monsieur Chedly Srarfi, a Nemzeti Ifjúsági
Szervezet, az ON ET elnöke.
Az utazást kemény két hetes próba elôzte meg, hiszen egy órás önálló mûsorokat kellett bemutatni. Egy
hétig a szólisták (Veress Csenge, Mucsi Boldizsár,
Szilvási Beáta) és egy hétig az utazó Nagy Csillag  csoport próbált. Bizony volt, amikor az együttesi próba
délelôtt 10 órától este 7 óráig tartott. (Élménybeszámolót az elôzô ürömi újságban olvashattak)
2010. augusztus 28. Tûzoltó napok
Erre a pilisborosjenôi rendezvényre immár másodszor
kaptunk meghívást, amelyen most a Nagy Csillag csoport lépett fel.
2010. szeptember 4.
Pilisborosjenôi Várjátékok
„Járd ki lábam, járd ki most” III. Nemzetiségi Néptánc
Fesztiválon a Nagy Csillag csoport szerepelt.
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Ürömi Tükör
Néptánc
2010. október 16.
Ürömi Szüreti Nap
Boróka,   Pipacs, Búzavirág, Kis Csillag, Nagy Csillag
csoportjaink, kb. 100 fô vett részt, és mutatta be tánctudását.
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Ürömi Tükör
Néptánc
2010. október 27.
IX. Nemzetközi Mûvészeti Gyermek és Ifjúsági Fesztivál
Helyszín: Erzsébetligeti Színház
A fesztiválon nemzetközi zsûri bíráskodott (Ausztria,
Bulgária, Csehország, Grúzia, Kazahsztán, Lengyelország, Magyarország, Németország, Oroszország, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna vezetô szakemberei)
A kategóriák: Tánc, Hangszer, Vokál, Képzômûvészet.
Négy korcsoportban folyt a verseny, egyéni és csoportos produkciók is lehettek, melyen minôsítés zajlott.
A Mûvészeti Iskola elsô osztályosaitól kezdve az ös�szes táncosunk részt vett (82  fô), sôt egy szóló páros
(Veress Csenge és Mucsi Boldizsár) is indult a megmérettetésen.
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Üröm méltán büszke lehet táncosaira, hiszen az eredményünk:
Veress Csenge, Mucsi Boldizsár: ezüst minôsítés
I. korcsoport Pipacs csoport: arany minôsítés
II. korcsoport Búzavirág csoport: ezüst minôsítés
III. korcsoport Kis Csillag csoport: arany minôsítés
IV. korcsoport Nagy Csillag csoport: arany minôsítés
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Szilvásiné Tarnai Ildikó

Ürömi Tükör
sport

LABDARÚGÁS!
Az ÜRÖM S.C. labdarúgó szakosztálya toborzót hirdet, gyermekek
részére korosztálytól függetlenül!
Jelentkezni lehet telefonon KNOLL
SÁNDORNÁL  
Tel.: 0630/214-9858
E-mail: miki1026@citromail.hu
ÜRÖM S.C.

SZERETETTEL VÁRJUK A
SPORTOLNI VÁGYÓ
FIATALOKAT!
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Ürömi Tükör
öno

Idôsek Klubja
hírei

Fehér Marikát köszönti
Laboda Gábor polgármester

Az idén is október 1-jén  
megünnepeltük az Idôsek Világnapját az Idôsek Klubjában.
A Polgármester úr, Laboda Gábor köszöntô szavakkal
és virággal ajándékozta a szép
korúakat. Nagyon jó hangulatot
teremtettek az iskolások.
Ezúton is köszönjük a József Nádor Általános Iskola
4. b osztályos tanulók vidám
mûsorát.
                                                                                                       
Szemerei Mihályné

A 4 b mûsora
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Ürömi Tükör
öno

Laboda Gábor polgármester koszorút
helyez el Dr.Ruszty Klára emléktáblájánál

Megérdemlik
Megérdemlik az idôsek
Szeressék, tiszteljék ôket!
Háborút és forradalmat,
Több kormányváltást átéltek.
Kedves arcukon ott látható
Az élet nehéz barázdái,
Érett, kedves mosolyukban
A nehéz sorsukat lehet látni.
Gyermekeket, unokákat
És dédunokákat neveltek.
Becsületes, dolgos embereket
Adtak e földi életnek.
Az öregek még szeretnének
Meleg családi körben élni
Szívbôl kívánom az öregkort
Egyszer, mindenki meg tudja érni.
(Tomorszky Istvánné)
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Ürömi Tükör
Közösségi ház

JÓTÉKONYSÁGI EST A VÖRÖSISZAP KÁROSULTAK JAVÁRA
Joós Judit kezdeményezésére az orientális
táncmûvészek összefogásával
2010. november 27-én, 16 órai kezdettel
Helyszín: Ürömi Közösségi Ház
(2096 Üröm, Iskola u.10.)

tánc, NESE, Novák Viktória, Joós Judit &

Lapzártáig beérkezett résztvevôk névsora:

babYlon bellYdance companY, Pintér Csilla és

Vitális Anna, Ülyüs  Barbara, Urban Ghawazee,

a Monori Tánccsoport, Emel Tribal Táncformá-

Jamina Ghawazee Tribal, Hanh Celesztina,
Secret Orient  
Tánccsoport/Üröm, Izisz Hastánc csoport/
Szegvár, Mahasti Hastánc Studió  

Pável Krisztina & Zahra és a Démonok Palagi   ció/Üröm
Mónika, Gyarmati Vera és a Smaragd Has-

Támogatás( belépô): 1500 Ft/fô-tôl

Új tanfolyam az Ürömi Közösségi Házban: PILATES
Joseph Pilates ötvözve a jógát és más keleti mozgáskultúrát a nyugati edzéselvekkel, a test és a lélek harmóniájának megteremtésére fókuszált. A
pilates módszer segít a ruganyos, szép alak, szálkás izmok kialakításában. A jógánál dinamikusabb
mozgásról van szó, melyet bárki végezhet, nemtôl,
kortól, edzettségi szinttôl függetlenül. A pilates
egyszerûen elsajátítható gyakorlatokat tartalmazó
talajtorna, melyet izületi, reumatikus, illetve gerinc
problémákkal, túlsúllyal küszködôk számára is jótékony hatású. Mind prevencióra, mind rehabilitációra alkalmas. A gyakorlatok nagy részét a talajon végezzük, így nem terheljük az izületeket és a
gerincet.

• TEST RUGALMASSÁGA
• ALAKFORMÁLÁS
• IZÜLET KÍMÉLô TORNA
• HÁTFÁJÁSRA
• MÉLYRÉTEGû TÖRZSIZMOK ERôSÍTÉSE
• ZSÍRÉGETÉS

Bôvebb információ:
Kellemes zenére 1 órás, speciális légzéstechni- Gabala Boglárka
kával kombinált, fokozatosan felépített gyakor- Pilates oktató
Tel.: 06-30/343-9703
latsorozat!
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Bon-Bon Matiné Ürömön
Nagy várakozás elôzte meg az óvodásoknak és iskolásoknak a Közösségi Ház által szervezett BonBon Matiné elsô koncertjét, amellyel a zenés meseszínház elôadásokat váltottuk fel.
A komolyzenei élet rangos képviselôi vállalták fel,
hogy a gyerekkel, az ô nyelvükön ismertetik meg a
mûfaj ismert darabjait, zeneszerzôit. Ide varázsolják a
hangversenytermek világát és megtanítják, hogyan illik
viselkedni a koncerttermekben.
Ebben a sok gyerek számára ismeretlen világba
Lukácsházi Gyôzô tubamûvész, a Magyar Rádió zenei
szerkesztôje, a Bon-Bon Matiné szülôatyja kalauzolta a
nézôközönséget.
Az elhangzott mûvek után Gyôzô bácsi kérdéseire
már tudták, hogy a választ „pianóban” kell adni. Aki jól
válaszolt azért kapott bonbont, aki nem, az pedig bátorításként.
Az óvodások nagy dicséretet kaptak. Állítólag ilyen
fogékony, aktívan közremûködô, illedelmesen viselkedô
nézôsereget ritkán lehet látni.
Reméljük a folytatás is ilyen sikeres lesz, hiszen még
van két Bon-Bon Martiné
November 18-án Pomázi Zoltán: Tündéri buli,
December 9-én a Csinnadratta Ütôegyüttes
Aranyszôrû bárány címû elôadásai várják a kicsiket.
  
R.Zs.
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Ürömi Tükör
Könyvtár

A felújított könyvtár átadása
November 5-én délután 2 órakor Laboda Gábor polgármester kis ünnepség keretében átadta a Dózsa György út 18. szám
alatti könyvtár felújított épületét, amelyet Bakos Zsolt ÜrömPilisborosjenô plébániai kormányzó felszentelt.
Az épület stílusjegyeit megôrizte: új tetôszerkezetet kapott és a nyílászárókat is kicserélték. A megnyitón résztvevô közönség megcsodálhatta az
újjáépített könyvtárat.
Nemsokára a könyvtár az eredeti helyére visszaköltözik. De ez a költözés
nem lesz egyszerû. Jelenleg a Közösségi Ház kistermében mûködik, az itt elhelyezett könyveket át kell szállítani a régi-új helyre és az ÖNO-ban deponált könyveket is vissza kell szállítani ide. Nagy feladat vár Szekeres Évára a
könyvtárosra, hiszen újra meg kell teremtenie a rendet a könyvek között.
Remélhetôleg a könyvtár hamarosan a szokott módon fog mûködni a
gyönyörûen felújított helyén.
(szerk.)

Az épület udvarán már új tervekrõl beszél a Polgármester
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Laboda Gábor
polgármester a
nemzeti színű szalag
átvágásával megnyitja
az épületet a közönség
elõtt.

Ürömi Tükör
Könyvtár

Bakos Zsolt
plébániai
kormányzó

Sásdi Ernõ költõ a megnyitó alkalmára írt versét
olvassa fel az egybegyûlteknek

Sásdi Ernô: Nyújts baráti kezet!
Mit is mond egy kézfogás, ha szívbôl, vagy szokásból jô,
Húzd le a kesztyûdet, ha hideg éppen eljô.
Megszokás, vagy barátság, tudjad azt felmérni,
ôszinte baráti kézfogás, a múltadat felidézi.
És ha a kézfogás mosolyt is fakaszt, barátságot adhat.
Kevés az igazi jó barát, ki tanácsodat meghallgat.
Téli napokon, ha érzel hideget, ne befolyásolja hûvös kezed,
Mert a jó barát ôszintén, szívbôl örül teneked.
Nyújts baráti kezet, ha könyvet kapsz, szórakozás neked,
A témája neked való, akkor szeresd, becsüld a könyveket.
Lehet-e baráti kezet nyújtani, a könyved otromba?
Kerüld az ilyen könyveket, ne tedd fel a polcra.
Az újjá épült könyvtár mindenben segít neked,
Kölcsönössé válik közöttetek, az igaz szeretet.
A jó könyv élvezetes, a sorok között tanulhatsz,
A felújított könyvtár az olvasónak örömet okozhat.
Legyen ez a mai nap a könyvszeretôk napja!
Az is boldog, ki olvassa, de az is, aki adja.
Nyújts baráti kezet annak, ki e könyvtárat létrehozta,
Az élet egyik szépsége, aki a könyvét lapozhassa.
Üröm, 2010.11.05.
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Bp. 1039 Battyhyány u. 46. (új Szentendrei út)
Tel.: 240-5603 Tel./fax: 436-0356

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

VIZSGÁRA
;
 - % ,ELŐKÉSZÍTÉS
| 35 :"

(adóproblémák kezelése)

HA hörög,
HA zörög, HA zajos, HA RENDEL�
lóg, hozza hozzánk!
ÁLLATORVOSI

VIZSGÁRA
VI
;
 - % ,ELŐKÉSZÍTÉS
| 35 :" ;

70/948-9257
csütörtök: 14-19h, szombat: 9-12h
M�tétnap: szerda 9-13h
Ürömi Tükör

(adóproblémák kezelése)

ÁLLATORVOSI RENDEL�
ÁLLATORVOSI
RENDEL�
Solymár,
Solymár, Terstyánszky
Terstyánszkyu.u.120.
120.

INGATLANIRODA
Solymár, Terstyánszky u. 120.
TO
KFT.COBRA
KFT.ÖNTÖZŐRENDSZER
u.u.12/c
1139KIPUFOGÓ
Budapest
FáyKLINIKA
u.
19/c
1138
Bp. CONTO
Népfürdô
u.12/c
19/c
AUTOMATA
AUTOMATA
KIPUFOGÓ
KLINIKA ÖNTÖZŐRENDSZER
Dr. Molnár Attila

ÜGYVÉDI
rdô u. 19/c 1138 Budapest
Népfürdô u. KÖZREM�KÖDÉSSEL
19/c
7524A79902(
Kipufogódobok,Telefon:
rendszerek készítése, szerelése, javítása!
Kipufogódobok, rendszerek készítése, szerelése, javítása!
06-30-984-6692
INGYENES
NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL
-238-0215 06-1-238-0214
Katalizátorok,Telefon:
ﬂexibilek, 06-1-238-0215
szerelése 18 hónap garanciával
Katalizátorok, ﬂexibilek szerelése 18 hónap garanciával
06-26-360-919
238-0215 06-1-238-0214,
06-1-238-0215
70
06/20/495-1170

7524A79902(

06-30-984-6692
tervezése, telepítése, karbantartása.
tervezése, telepítése,
karbantartása.
06-30-984-6692

TELJES KÖRŰ KERTÉSZETI
TELJES KÖRŰ 2JSzolgáltatásaink:
KERTÉSZETI
J7524A79902(
•06-30-964-2160
gumiszerelés és javítás (defekttűrő gu06-30-964-2160
miVéd�oltások,
is)
ultrahang,
laborSZOLGÁLTATÁS
SZOLGÁLTATÁS
•
gumiszerelés
és
javítás (defekttûrô
Véd�oltások,
ultrahang,
laborvizsgálat, sebészeti
m�tétek
•
motorkerékpár-gumi
szerelés
SPORTKIPUFOGÓK
SPORTKIPUFOGÓK
gumi
is)
Munkaügybér-,
TB-ügyintézés,
sebészeti
m�tétek
sebészeti
m�tétek
vizsgálat,
vizsgálat,
06
70/210
5896
•
gumiárusítás
- Munkaügy- Korompai
bér, TB-ügyintézés,
Üröm, Dózsa
György út
47.Korompai
Rendelési
id�: kedd:
Balázs/O2
Consulting
Consulting
Bt.14-19h,
THULE termékek!
THULE671
termékek! Bt. Balázs/O2
könyvelés (visszamenôleg
is!)
•csütörtök:
motorkerékpár-gumi
szerelés
futómûállítás
és szerelés
06 70 210 58
06 26 350
könyvelés (visszamenőleg
is!)96
Rendelési
id�:
kedd:
14-19h,
Rendelési
id�:
kedd:
14-19h,
ÜRÖM,
14-19h,
szombat:
9-12h
1039 Árpád
u. 23.
Bp. 1039 Árpád u. 23.
APEH, TBBp.elôtti
képviselet
06előtti
30 476
815470/948-9257
06 30 696
6968 szombat:70/948-9257
•
szerviz,
autójavítás
- APEH,
TB
képviselet
•
gumiárusítás
M�tétnap:
szerda
9-13h
csütörtök:
14-19h,
9-12h
csütörtök:
14-19h,
szombat:
9-12h
(adóproblémák
Bp. 1039 Battyhyány u.kezelése)
46. (új Szentendrei út)
Bp. 1039 Battyhyány
u. 46. (új Szentendrei
út)
Dózsa
György
út 47.
jaavor@mail.tvnet.hu

2J
J7524A79902( Olajcsere
Gyorsszerviz
Gyorsszerviz
nk:
Szolgáltatásaink:Olajcsere
ink:
Szolgáltatásaink:
Bejelentkezés
06-30-964-2160 telefonon:
ha nálunk
- Ingyenes
cégalapítás
- ha nálunk
unk
könyveltet!
Ingyenes
cégalapítás,
ha nálunk
könyveltet!
INGATLANKÖZVETÍTÉS,
ÜGYVÉDI MUNKÁK,
HITELÜGYINTÉZÉS
06 26
350
671laborVéd�oltások,
ultrahang,
könyveltet!

gyintézés,
gyintézés,
nôleg is!)
őleg is!)
viselet
pviselet
elése)

elése)

06-26-360-919

06-26-360-919
lfj. Dr. Molnár Attila
Szolgáltatásaink:

(adóproblémák
kezelése)
Tel.: 240-5603 Tel./fax:
436-0356

Tel.: 240-5603 Tel./fax:
436-0356
M�tétnap:
szerda
9-13h

ÁLLATORVOSI
RENDEL�
Platán
Idősek Otthona/Üröm
ZEKE
ÉS
FIA
BT.
Szennyvízszállítás,
Solymár,
Terstyánszky
u. 120.
ATLANIRODA
INGATLANIRODA
felvételre keres:

Dr.
Molnár
DI KÖZREM�KÖDÉSSEL
ÜGYVÉDI KÖZREM�KÖDÉSSEL
szakácsot,
kézilányt,
takarítót.a.
gépi
és Attila
kézi
földmunk
06-30-984-6692
Jelentkezni lehet:
NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL
INGYENES NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL
GÉPI
FÖLDMUNKA 06-26-360-919
T: (26) 321-351,
(30) 9431-555
06/26/551-500
lfj. Dr. Molnár
Attila
Szolgáltatásaink:
TEHER•06-30-964-2160
gumiszerelés és javítás (defekttűrő guBejelentkezés
telefonon: Bejelentkezés
telefonon:
miVéd�oltások,
is)
ultrahang, laborLA-PE
BT.
ÉS, ÜGYVÉDI
INGATLANKÖZVETÍTÉS,
MUNKÁK,
HITELÜGYINTÉZÉS
HITELÜGYINTÉZÉS
06 26
350 671ÜGYVÉDI MUNKÁK,
06
26
350
671
FUVAROZÁS
vizsgálat,
sebészeti
m�tétek
• motorkerékpár-gumi
szerelés
Épít�anyag
Gyártó
és
0647.70/210Üröm,
5896Dózsa György
0647.70/210
5896
• Rendelési
gumiárusítás
röm, Dózsa György út
út
id�: kedd:
14-19h,
Értékesít�
Betéti
Társaság
•csütörtök:
és
szerelés
10 58 96
06 26 350
06 671
70 210 58 96
06futómûállítás
26 350
671
ÜRÖM,
ÜRÖM,
14-19h,
szombat:
9-12h
6 8154
06 30 696
06 6968
30 476 8154
30
696
6968
• 06szerviz,
autójavítás
M�tétnap:
szerdaút
9-13h
Dózsa
György
út
47.
Dózsa
György
47.
jaavor@mail.tvnet.hu
jaavor@mail.tvnet.hu
• olajcsere 2096 Üröm,

szakácsot,
kézilányt,
takarítót.a.
gépi
és kézi
földmunk

MUNKA
GÉPI FÖLDMUNKA
TEHERLA-PE BT.
ZÁS
FUVAROZÁS
Jelentkezni lehet:
T: (26) 321-351,
(30) 9431-555
06/26/551-500

Épít�anyag
Gyártó és
2096
Üröm,
F� Értékesít�
utca 1. (Ipartelep)
Betéti Társaság
06-26-351-465
Mobil: 06-30/9-508-192
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

Tûzifa kapható!

CSECSEMŐMÉRLEG BÉRLÉSE, ÉS

m,
2096 Üröm,
telep)
F� utcaFORGALMAZÁSA
1. (Ipartelep)
Mérleglabor Kft.
65
06-26-351-465
2096
Üröm, Rákóczi u. 19.
08-192 Mobil:
06-30/9-508-192
Tel.: 26-550-057
Mobil: 30/308-8939

olajcsere
M�tétnap:ésszerda
futómûállítás
szerelés9-13h
computeres hibadiagnosztika
szerviz, autójavítás

Pilis Motor Bt.

ÁLLATORVOSI RENDEL�

Üvegfóliázás:
Ü
fóliáTerstyánszky
á 0630
0630-9-324-585
9 u.324
585
• Solymár,
olajcsere
120.
Autómosó:
0670-935-55-15
•Dr.Aprilia
computeres
hibadiagnosztika
motorszerviz,
Molnár Attila

Pilis Motor Bt.

valamint
vállaljuk
•06-30-984-6692
mûszaki
vizsgára
való olasz
felkészítés és
Technikai és szakmai felkészültségünk leés japán robogók,
06-26-360-919
vizsgáztatás
hetővé
teszi a legújabb típusú autók javítámotorkerékpárok
lfj. Dr.
Molnár Attilaszervizelését,
Szolgáltatásaink:
sát is (futóműdiagnosztika, gumiszerelés,
javítását.
06-30-964-2160
•hibadiagnosztika).
gumiszerelés
és javítás (defekttűrő guÜvegfóliázás:
0630-9-324-585
2083
Solymár
miVéd�oltások,
is)
ultrahang,
laborvizsgálat,
sebészeti
m�tétek
•
motorkerékpár-gumi
szerelés
Külső
Autómosó:
Elérhetôségek,
Elé
h tô Bécsi
é 0670-935-55-15
k út
nyitvatartás:
it23/a
t tá
• Rendelési
gumiárusítás
2096
Üröm,
Ürömi
út
12.
Tel: 06-20-518-3791
id�: kedd: 14-19h,
•csütörtök:
futómûállítás
ésFax:
szerelés
0626/336-063
0626/337-372
14-19h,
szombat:
9-12h
H-P.:
8-17-ig
ésautójavítás
szakmai
felkészültségünk
•Technikai
szerviz,
info@wservice.hu
M�tétnap: szerda 9-13h
•lehetôvé
olajcsere
teszi
a legújabb típusú autók
wuhrlservice@t-online.hu
•
computeres hibadiagnosztika
8-17 Szo: 8-13
javítását H-P:
is (futómûdiagnosztika,
Wührl Géza Wührl és társai szerviz Kft.
gumiszerelés,
Üvegfóliázás:
Ü
fóliáhibadiagnosztika).
á 0630
0630-9-324-585
9 324 585

sát is (futóműdiagnosztika, gumiszerelés,
javítását.
Tûzifa
kapható!
hibadiagnosztika).

Technikai
szakmaimázolás,
felkészültségünk
lejavításaés
–ésfestés,
burkolás
japán
robogók,
2096
Üröm,
Ürömi út 12.
hetővé teszi
atakarítás
legújabb típusú
autók javítávagy
vállalása.
T O Y O T A szervizelését,
JAVITÁS
motorkerékpárok
Fax: 0626/337-372
sát is 0626/336-063
(futóműdiagnosztika,
gumiszerelés,
javítását. alkatrészekkel
Gyári-, és utángyártott
hibadiagnosztika).
info@wservice.hu
Garanciaid�n belüli-kívüli id�szakos szervizek

•

Platán
IdősekFIA
Otthona/Üröm
IA BT.
ZEKE
ÉS
BT.
Szennyvízszállítás,
felvételre keres:

•
••
•

computeres
hibadiagnosztika
Budakalászi
út 0/64/7

Platán
Idősek
Otthona/Üröm
ÜÜvegfóliázás:
fóliá
á 0630-9-324-585
0630
9 324 585
Tel.:
06-20-9382-405
Szennyvízszállítás,
felvételre
keres:
06-26-350-247
Autómosó:
0670-935-55-15
Aprilia
motorszerviz,
szakácsot,
kézilányt,
takarítót.a.
gépi
és
kézi
földmunk
valamint vállaljuk olasz
Technikai
szakmai felkészültségünk
leJelentkezni
lehet: 07—17
Nyitvaés
tartás:
H—P:
és
japán robogók,
T: (26)
(30)
9431-555
hetővé
teszi321-351,
a
legújabb
típusú
autók
javítá06/26/551-500
Sz.: 07—12
motorkerékpárok
szervizelését,
2083 Solymár
LA-PE
BT.
Külső Bécsi út 23/a

CSECSEMŐMÉRLEG
Elérhetôségek,
Elé
h tô é k Gyártó
nyitvatartás:
itBÉRLÉSE,
t és
tá ÉS
Épít�anyag
209606-20-518-3791
Üröm, Ürömi út 12.
Tel:
FORGALMAZÁSA
Értékesít�
Betéti
Társaság
0626/336-063
Fax: 0626/337-372
H-P.: 8-17-ig
Mérleglabor
Kft.
info@wservice.hu

2096wuhrlservice@t-online.hu
Üröm,
2096 Rákóczi
Üröm, u. 19.
Budakalászi
út 0/64/7
Tel.:
26-550-057
H-P: 8-17 Szo:
8-13
30/308-8939
WührlMobil:
Géza Wührl
és társai szerviz Kft.

Tel.: 06-20-9382-405
06-26-350-247
Augusztus-Szeptember
Mosógép – egyéb háztartási gép
javítása
festés, mázolás,
Nyitva –tartás:
H—P:burkolás
07—17
vagy
takarítás
vállalása.
T O Y O T A JSz.:
A V07—12
ITÁS

Pilis Motor Bt.

Autómosó:
0670-935-55-15
Aprilia
motorszerviz,

Mosógép
– egyéb
háztartási
Elérhetôségek,
nyitvatartás:
valamint
vállaljuk
olasz gép

06/20/363-1303
2083 Solymár

wuhrlservice@t-online.hu
ZÖLDKÁRTYA
AUTÓMOSÓ
Külső
Bécsi KÉZI
út 23/a

Elérhetôségek,
Elé
h tô é k nyitvatartás:
it t tá

H-P:
8-17
Szo:gyakorlott
209606-20-518-3791
Üröm,
Ürömi
út8-13
12.
Tel:
Megbízható,
precíz,
GYORSSZERVIZ
0626/336-063
Fax:
0626/337-372
Wührl
Géza
Wührl
és társai
szerviz Kft.
házvezetőnő
vállal
H-P.:
8-17-ig
Mobil 1

FUTÓM�ÁLLÍTÁS
GUMISZERELÉS
info@wservice.hu

takarítást, ablaktisztítást,
wuhrlservice@t-online.hu
HÉTF�–PÉNTEK:
7.00 –munkát.
17.00
vasalást,
egyéb
háztartási
Téli
Gumi
akció
Üröm,
F�
út
1. TEL:
26/
550 - 140
H-P:
8-17
Szo:
8-13
06-30/713-3150
MIN
D E Wührl
N A Ués
T társai
Ó T Í szerviz
P U S RKft.
A
Wührl
Géza
Gumiméret
Budget
Középkategória Prémium

47

155/70*13 Kormoran Firestone Goodyear
Ft háztartási
8 900 Ft 12gép
300 Ft
Mosógép 8400
– egyéb
javítása – festés, mázolás, burkolás
Firestone Goodyear
165/70*14
Debica/Infinity
takarítás
vállalása.
Tvagy
O Y10
O000
T Ft
A J11
A500
V Ft
I T 14
ÁS
700 Ft

Tûzifa kapható!
06/20/363-1303

06/20/363-1303

házvezetőnő
Mérleglabor vállal
Kft.

Megbízható,
gyakorlott
Debicaprecíz,
Firestone
Continental
195/65*15 GYORSSZERVIZ
házvezetőnő
vállal
12 500 Ft 14 000
Ft 16 500 Ft

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

ZÖLDKÁRTYA
KÉZI AUTÓMOSÓ
CSECSEMŐMÉRLEG
BÉRLÉSE, ÉS
Mobil 1
FORGALMAZÁSA
Megbízható,
precíz, gyakorlott
GYORSSZERVIZ
FUTÓM�ÁLLÍTÁS GUMISZERELÉS

2096takarítást,
Üröm, ablaktisztítást,
Rákóczi u. 19.
HÉTF�–PÉNTEK:
7.00 –munkát.
17.00
vasalást,
egyéb háztartási
Tel.:
Üröm,
F� út26-550-057
1. TEL: 26/ 550 - 140
06-30/713-3150

M IMobil:
N D E N 30/308-8939
AUTÓ TÍPUSRA

Október-November
42 Augusztus-SzeptemberAugusztus-Szeptember
47

Gyári-, és utángyártott alkatrészekkel

Garanciaid�n
belüli-kívüliFirestone
id�szakos szervizek
Kormoran
Goodyear
175/65*14
10 000 Ft KÉZI
12 800AUTÓMOSÓ
Ft 15 000 Ft
ZÖLDKÁRTYA

Mobil 1

FUTÓM�ÁLLÍTÁS GUMISZERELÉS

takarítást, ablaktisztítást,

Debica háztartási
Firestone
Bridgestone
205/55*16
HÉTF�–PÉNTEK:
7.00 –munkát.
17.00
vasalást,
egyéb
Üröm, F�
út
1.
TEL:
26/
550
20 000 Ft 24 000 Ft 28- 140
500 Ft
06-30/713-3150
MINDEN AUTÓ TÍPUSRA

47

Ürömi Tükör

TRUNK

Építôanyag forgalmazó és fuvarozó vállalkozás
KALODÁS TûZIFA
KAPHATÓ

Konténeres, önrakodós, darus
és billenôplatós autókkal
sóder, homok, termôföld szállítás,
gépi földmunka.

ÉPÍTÔANYAG ELADÁS
KEDVEZÔ ÁRON!
Érdeklôdés és konténer rendelés:

06-30/934-2838
Válasszon Ön
7do[hÃaj[Y^^d_a|`W
biztosítót!

Assure-Man

Biztosítási
Alkusz és Tanácsadó
Környezetvédelmi
akció! Kft.
Gépvásárlásnál
Kötelező,
Casco,üzemképtelen
Élet-, Lakás-,
elektromos
gépét
beszámítjuk!
Vállalkozói, Utasbiztosítások

www.erparker.hu
Képviselet: 2096 Üröm, Fő utca 54.

;HF7HA;H8J$8K:7F;IJ???$"9I?BB7=>;=O"ÜHLÜ9IA7K$,$
Tel.: 06/30-271-7741
X[`|hWjWp{hc_jhb
www.assure-man.hu
J[b$0'%(*&#&'(&J[b$%<Wn0'%(*&#)&''CeX_b0)&%/)(&#').
{pb[jdo_jlW0^j\ÃjÃbfdj[a_].#'-h|_]"ipecXWjed.#'(h|_]
Ip[hlpdo_jlW0^j\ÃjÃbfdj[a_].#',h|_]

Xebj6[hfWha[h$^k

<éHxIPBÜD9EAC?DJ77BF@ÜDC?D:;DJßFKI>EP

Augusztus-Szeptember
Október-November
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www.citroenwendom.hu

44

Október-November

