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információk
Tisztelt Lakótársaim!
Eddigi tájékoztatóimban minden esetben az önkormányzat döntéseirõl és azok végrehajtásának
helyzetérõl adtam elõször tájékoztatást, ez most
sem marad el, de egy kissé formabontó leszek
és tájékoztatómat az Alexandra Pavlovan sírkápolnában megtartott körmenet rendezvényével
kezdem:
2011. május 6.-án került sor az ortodox egyház szertartásai
szerint megtartott misére és a kápolna körüli körmenet megtartására. Az ünnepi megemlékezés a III. században élt Szent
Alexandra vértanú tiszteletére kerül minden évben megrendezésre. Szent Alexandra a keresztényeket üldözõ Diokletianus
császár felesége volt, aki Sárkányölõ Szent György szenvedéseit látva, maga is Krisztus hívõvé vált, ezért is szenvedett vértanú halált. Május 6.-a, tehát a két vértanú emléknapja és egyben a kápolna búcsúnapja is. Alexandra Pavlovna
nagyhercegnõ is Szent Alexandra tiszteletére kapta keresztnevét. A 2011. május 6.-i bensõséges ünnepségen Üröm község önkormányzatának képviseletében kaptam meghívást és
vettem részt a szertartáson.
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Ürömi Tükör
önkormányzat
A Platán Idõsek Otthona és az Úttörõ utca közötti járda:

A tervezett új orvosi rendelõ:
Az engedélyes tervek elkészültek, most az engedélyezési eljárást tettük folyamatba, mely – figyelemmel a szakhatóságok részére nyitva álló véleményezési határidõre – több hónapot is
igénybe vehet. Az engedély birtokában kerülhet sor a közbeszerzési eljárás indítására. Minden esetre a Képviselõ-testületnek
a beruházás indítását illetõen igen megfontoltnak kell lennie a
következõk miatt. Mint ismeretes elõkészítés alatt van az új önkormányzati törvény és az ehhez kapcsolódó 16 törvény módosítása, amely jelentõs és gyökeres változásokat fog jelenteni a
helyi önkormányzásban és természetesen a helyi közigazgatásban is. Az átfogó reform részét fogja képezni az önkormányzatok finanszírozási rendszerének az átalakítása, megváltoztatása
is, tehát ma még nem tudjuk, hogy kevesebb vagy több pénzbõl
gazdálkodhat-e önkormányzatunk. A vitára bocsátott koncepció
egyértelmûen rámutat arra a célkitûzésre, hogy az önkormányzatok jelenlegi normatív támogatási rendszere megszûntetésre
kerül, és helyébe a feladatfinanszírozás lép. A kitûzött cél megvalósításának elõkészítéseként felülvizsgálatra kerül a normatív támogatási rendszer valamennyi forrása, így többek között az
SZJA elosztása, és a helyi adórendszer is. Ez azt jelenti, hogy az
állami támogatások és az átengedett bevételek, a helyi adók teljes felülvizsgálata és átstrukturálására kerül sor. Külön újraszabályozásra kerülnek az önkormányzati vagyonra vonatkozó elidegenítési és megterhelhetõségi feltételek is.
Új lényeges eleme lesz a finanszírozásnak, hogy mindaddig míg a kötelezõ feladatainak finanszírozását nem biztosította az önkormányzat, addig további feladat ellátására nem vállalkozhat, fejlesztéseket, beruházásokat nem realizálhat. Úgy gondolom, hogy ezen tények felvázolása után érzékeltetni tudtam,
hogy minden beruházást érintõ döntést meg kell fontolni, különösen igaz ez a mûködtetési költségeket igénylõ beruházásokra.
Az önkormányzat részérõl, tehát a helyes magatartás, ha megvárja azt, hogy a gazdálkodását érintõ tervezett változások konkréttá váljanak. Csak e változások ismeretében szabad az orvosi
rendelõ beruházási munkálatait indítani.
Településüzemeltetés:
– befejeztük a település nagytakarítását, jelenleg a közterületek
parlagfû mentesítési munkái folynak, mely munkálatokat június 30áig kell befejezni.
– Folyamatosan végezzük a parkok,
játszóterek környezetének gyommentesítését, ebbe a
munkába nyári diákmunkára felevett fiatalok is bekapcsolódnak.
– A Péterhegyi utcában
30
fm-en
vízelvezetõ árkot építettünk ki, a járda alatt
megtörtént a becsövezés.

Döntött a Képviselõ-testület arról, hogy megépíti a Platán Idõsek Otthona és az Úttörõ utca közötti járdaszakaszt. Mint ismeretes ennek
a járdaszakasznak a megépítését a CBA vállalta, de miután eddig
nem került sor a kivitelezésre, így az önkormányzat megelõlegezi a
költségeket, melyet utólag elszámol a CBA-val. Az árajánlatok bekérése és elbírálása megtörtént várhatóan július hó folyamán a kivitelezés is sor kerül.
A Táborföld és a Dózsa György út közötti járda:
Többször megfogalmazott lakossági igényként, hogy a Dózsa
György úti buszvárók, a település központja között legyen a gyalogos megközelíthetõség k a Táborföld településrészen élõknek. A
Képviselõ-testület május 25.-i ülésén döntött a járda megépítésérõl.
A munkálatok magukban foglalják a vízelvezetés és a közvilágítás
kiépítését is ezen a járdaszakaszon. Elsõ lépcsõben a tervezésre
ad az önkormányzat megbízást, majd a tervkészítés és engedélyeztetés után kerül sor a beruházás indítására. Természetesen az
elõkészítés állásáról is rendszeresen tájékoztatni fogom Lakótársaimat. Várhatóan a tervezés és engedélyeztetés után a kivitelezés is
megtörténik.
A Képviselõ-testület június 20.-i zárt ülésén döntött személyi
kérdésekrõl, nevezetesen az általános iskola és a mûvelõdési ház
vezetõi posztjára kiírt és erre beérkezett pályázatokat bírálta el. Mint
ismeretes az általános iskola igazgatójának megbízatása lejár, a
mûvelõdési ház vezetõje pedig lemondott az év elején a megbízatásáról. A beérkezett pályázatok elõzetes elbírálása a jogszabályi
elõírásoknak megfelelõen történt. A Képviselõ-testület minden pályázót meghallgatott, értékelt és ezek után hozta meg döntését.
A József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény vezetõjének 2011. július 1-jétõl Mocsári Józsefet bízta
meg 5 éves idõtartamra az intézményvezetõi feladatok ellátásával.
Az új igazgató jelenleg is az intézmény közalkalmazottja, az intézmény tanára. Az önkormányzat által kiírt pályázati feltételeknek minden szempontból megfelelt. Az új igazgató pályázatát, vezetõi programját az Ürömi Tükör következõ számában fogja részletesen bemutatni.
A Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház és Könyvtár igazgatói feladatainak ellátására megbízást kapott 2011. szeptember 1-jétõl 5
éves idõtartamra Papp Ákos. Az új igazgató eddig is tevékenyen
résztvett Üröm közmûvelõdési életében, a programok szervezésében. Szeptembertõl már önállóan kamatoztathatja vezetõi rátermettségét és kreativitását a település javára. Részletes bemutatkozására szintén az Ürömi Tükör következõ számában kerül sor.
Tisztelt Lakótársaim!
Az Ürömi Tükör következõ száma várhatóan szeptember hó folyamán fog megjelenni, figyelemmel a nyári szabadságolásokra is.
Minden kedves Lakótársamnak kellemes nyári idõtöltést kívánok!
Üröm, 2011. június hó
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Laboda Gábor
polgármester
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Ürömi Tükör
iskola

„Elmegyek, elmegyek, hosszú útra megyek…”
Ezzel a régi kedves ballagási dallal kezdõdött június
Búcsúzni és egyben emlékezni gyûltünk össze. Méltó17-én délután az elköszönõ nyolcadik osztályos ta- képpen, ünnepélyessé téve a mai napot, szívjátok maganulóink búcsúzása.
tokba azt a sok elismerést, szeretetet és örömet, melynek
Mint mindig, a 2010/2011-es tanévben is virágcsokrokkal
a kezükben, énekelve ballagó tanítványaink utolsó útjukat
járták az iskola tantermeiben, folyosóin, majd a feldíszített
tornateremben az alsóbb évfolyamosok színvonalas, szívhez szóló mûsorával váltunk el tõlük.

középpontjában most Ti álltok. Becsüljétek meg az emlékeket, a barátokat, hogy késõbb majd örömmel tudjátok
felidézni akkor, amikor igényetek lesz rá.
Engedjétek meg, hogy az iskola valamennyi tanulója és
nevelõje nevében sok boldogságot kívánjak nektek a jövõben,

„Kedves Ünnepeltek!
Nagy nap ez a mai az életetekben. Minden szempár reátok szegezõdik. A szerdai bolond ballagás után öröm rátok
nézni, ünnepélyes ruhátok és arcotok meghittsége jó érzéssel tölt el mindnyájunkat. Ma utoljára sétáltatok végig
iskolátok termeiben, elbúcsúzva az itt maradt fiatalabb társaitoktól. Marika néni értékes tanácsokkal ellátva utatokra
bocsátott titeket.
Életetek elsõ tizennégy éve elteltével lezárult egy nagyon fontos szakasza földi pályafutásotoknak. Manapság
a nyolcadik osztályban ballagni nem mindenkinek adatik
meg. Örülünk, hogy itt maradtatok, és most együtt ünnepelhetünk veletek.
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Szülôk köszöntése

Ürömi Tükör
iskola
és erõt az élet viharaiban, sikereket a munkátokban.”
Visszaemlékezve
akkor
megfogalmazott
szavaimra,
örömmel és büszkén mondhatom el, hogy tanulóink a
következõ szeptemberben a sikeres felvételeik után biztosan
kezdhetik meg tanulmányaikat
a budapesti középiskolák valamelyikében.
A kiemelkedõ teljesítményt
nyújtó nyolcadikosoknak járó
díjakat Laboda Gábor polgármester úr nyújtotta át.

Dimitrij atya,
Kádár János esperes,
Becker Norbert lelkész,
Laboda Gábor polgármester,
Bakos Zsolt atya,
Nyáry Krisztián igazgató-h.,
Tóthné Török Mária igazgató

Ezen kívül búcsúzó tanítványaink egyenként átvehették
az ürömi önkormányzat emlékérmét, melyet minden tanév
végén az iskolánkban végzett tanulók kapnak ajándékba.
Végül, az ünnepély befejezésének koronájaként –
melyet mindig nagy örömmel teszek – a 2010/2011-es
tanévet hivatalosan bezártam.
Ünnepélyes zászlóátadás

A Habsburg-Lotharingiai Mihály fõherceg úr által alapított József nádor-díjat ebben a tanévben jeles tanulmányi eredményéért, szorgalmáért és példamutató magatartásáért Bak Martina tanítványunk vehette át. Szívbõl
gratulálunk Martina, és sok sikert kívánunk a továbbiakban Neked!
A Polgármester úr által alapított Ürömi Bónum Díjban
két tanuló, Tóth Anita és Tero-Pop Ibolya részesültek.
Laboda Gábor polgármester
átadja a József nádor-díjat
Bak Martinának

Ünnepi mûsor

Kedves Kollégáim, tanítványaim, Tisztelt Szülõk!
Igazgatói kinevezésem 2011. június 30-án lezárul. Ötéves pályafutásom utolsó hónapjai lehetõséget adtak
arra, hogy számot adjak eddigi tevékenységemrõl, s
az elért eredményeket megelégedettséggel értékeljem,
egyben befejezettnek tekintsem.
Kívánok mindenkinek jó pihenést, és nagyon értékes
feltöltõdést a nyári szünet idejére!
Végül engedjék meg, hogy minden munkatársamnak, tanítványomnak és szüleiknek további sikereket, jó
munkát kívánjak õszinte szeretettel.
Üröm, 2011. június 20.
Tóthné Török Mária
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Ürömi Tükör
nemzetiségi önkormányzat

A Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei
A kitelepített ürömi lakosok
ünnepélyes fogadása
A kitelepítés 65. évfordulója alkalmából ismét hazalátogattak a Németországban élõ régi ürömi lakosok
és hozzátartozóik.
Fogadásukról Üröm Község Önkormányzata
megbízásából idén a Német Nemzetiségi Önkormányzat gondoskodott. Az ünnepélyes fogadás Június 11-én délelõtt a
Polgármesteri Hivatal nagytermében kezdõdött. Badacsonyi László alpolgármes-

Rákóczi Mónika , Andreas Nick a német csoport vezetõje,
Badacsonyi László alpolgármester és Mayer József a német kisebbség elnöke

ter, Andreas Nick a hazalátogató németek képviselõje és
a Német Nemzetiségi Önkormányzat részérõl Metzler
Ferencné ünnepi nyitóbeszéde után ajándékokkal kedveskedtünk vendégeinknek. A Német Nemzetiségi Önkormányzat a kitelepítés 65.-ik évfordulója alkalmából emlékplaketteket, Üröm község Önkormányzata nevében Üröm
az idõ sodrában címû könyveket adott át minden kedves
hazalátogatónak.
Rövid séta után a Sváb Vendéglõben finom ebéddel vártak bennünket. Délután a Kossuth Lajos Közösségi Házban
tartott összejövetelen tovább folyt a vendéglátás, miközben
a színpadon színvonalas mûsorok zajlottak. Felléptek: az

Báldiné Beke Mária és
V. Szinnyai Katalin rövid ismertetõje
az Üröm az idõ sodrában címû könyvrõl
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Ürömi Tükör
nemzetiségi önkormányzat

Ezt követõen a temetõben felkerestük hozzátartozóik
sírjait, melyet a Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésével rendbetettünk. Külön köszönet azoknak akik ebben segítettek. A hazalátogatók hálával és meghatódottsággal nézték a sírokat.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat kiemelt feladata
volt ebben az évben a kitelepített németek fogadásának

Kevélyhegyi Dalkör

Ürömi-Öröm Néptáncmûhely, mûsorral készült a Német Nemzetiségi Énekkar és a Kevélyhegyi Dalkör Pilisborosjenõrõl,
valamint a Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Tánccsoport.
Június 12-én vasárnap reggel folytatódtak a programok. A reggeli istentisztelet után megkoszorúztuk a templom elõtt lévõ kitelepítési emléktáblát.

Június – Július
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Ürömi Tükör
nemzetiségi önkormányzat
méltó, ünnepélyes megszervezése a kitelepítés 65. évfordulójára alkalmából, melyhez Üröm
Község Önkormányzata anyagi
támogatást biztosított. Ezúton
is köszönjük.
Külön köszönet mindazoknak
akik munkájukkal hozzájárultak a
fogadás színvonalas megszervezéséhez és lebonyolításához.
Tevékenységünkrõl és ren
dezvényeinkrõl bõvebb információkat olvashatnak a www.
unno.webuda.com oldalon.

Andreas Nick ünnepi beszéde
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Ürömi Tükör
fesztivál

XII. Ürömi Nyári Fesztivál
Az idei nyári fesztiválon is reméljük, hogy sikerült
olyan színes programot összeállítani, hogy mindenki
megtalálta a kedvére valót, azt, amelyikre szívesen
emlékezni fog még hosszú ideig és magában hordozza
annak élményét.
Az idõjárás kegyes volt hozzánk, a beígért rosszidõ helyett csak egy rövid zivatar zavarta meg a programot vasárnap délután.
A Magonc Együttes évek óta nélkülözhetetlen nyitó száma a fesztiválnak. A 80 lelkes zenész gyerek Lányi Gyuri vezetésével elemi erejû volt. Az Osztováta gyermekmûsora nagyon családias és kedves volt.
A fesztivál jellegét tekintve összmûvészeti, ahol mindig nagyon erõs a táncmûvészet ezen belül a néptáncmû
vészet jelenléte. A pénteken fellépõ Xiamen
Xiao Bailu Kínai Táncegyüttes jóvoltából betekintést kaptunk a tradicionális kínai táncokból. Az õket követõ Ürömi Öröm Nagy Csillag
és a Bem Ifjúsági Csoportja közösen létrehoztak „Modern folk” névben egy kooprodukciót,

amelyben modern zenére néptánc elemekkel egy szerelmi történetet adtak elõ nagy sikerrel. Gratulálunk a koreográfusnak és a táncosoknak!
A pénteki napon
olyan ifjú titánok is helyet kaptak, mint a Red

Június – Július

Badacsonyi László
alpolgármester megnyitója

Chickens zenekar,
a tinik nagy megelégedésére.
A
Nem Art+a Bada
(frontemberük Badacsonyi László alpolgármester) kellemes és igényes
zenéjére a kicsit
idõsebb korosztály
„csápolhatott”.
A szombati nap
délutánján a színpa-

9

Ürömi Tükör
fesztivál
izgul, hogyan fogadja a közönség. Természetesen minden
fellépõ hozta a tõle megszokott „formáját” és a közönség
hálásan és kitartóan tapssal jutalmazott Mindenkit. A Finálé résztvevõi voltak: az Ürömi Öröm Néptáncmûhely, Ürömi
Hagyományõrzõ Egyesület, Ürömi Shaolin Kung-Fu, Kevélyhegyi Dalkör, Tamási Marcsi és a Tornász lányok, a három
hip-hopot táncoló lány, a Suenos Tánccsoport, a Röplabdás
lányok, az Emel-Tribal hastánc csoport és a Secret Orient
csoport közös produkciója valamint az ürömi break csoport.

dot betöltötte a fellépõ óvodások, kisebb és nagyobb táncosok vidám éneke, tánca. Ezután az
Ürömi Öröm Néptáncmûhely 11 csoport kb. 250
táncoslábú kicsik és nagyok, akik közel három
órában fantasztikus mûsort adtak elõ. A délutáni
programot az ürömi shaolin kung-fu fegyelmezett,
szép bemutatója zárta.
A Nemzetközi Tánckavalkád programjának
keretében már láthattak hagyományos kínai tán-

A Szilvásy Gipsy Folk Band koncertje fergeteges volt,
többen táncra perdültek a színpad elõtt és a színpadon is.
A fesztivál az utcabállal folytatódott hajnalig, Kaiser Zoli zenei kíséretével.
A vasárnapi programok összeállításában törekedtünk arra,
hogy ne csak egy helyszínen, a téren legyenek a produkciók.
cot pénteken, szombaton
megismerkedhetett a közönség a nagyon ügyes
Kínai gyermek tánccsoporttal, a Yantra Bolgár Táncegyüttessel, a
Pyrgos Görög Együttessel és a Tököli Délszláv
Táncegyüttessel.
A szombat este fõ
produkciója a Finálé. Erre az estére mindenki sokat készül és
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Ürömi Tükör
fesztivál

Az ürömi katolikus templomban a vasárnapi Istentisztelet után a Tavasz Nõi
kar adott különlegesen szép
hangulatú koncertet.
A másik új helyszín
a Közösségi Ház volt.
Hirsch Anikó iparmûvész,
ruhatervezõ egyedi, magyar
tradíciókra épülõ ruhakölteményeit csodálhatta meg a
közönség, erre az alkalomra összeállított ürömi „manökenek” segítségével.
A vasárnap délutánt színesítették és emelték a színvonalát az alábbi fellépõk: a pilisborosjenõi C- vitamin zenekar,
a Mûvészeti Iskola zene valamint a dráma tagozat növendékei, a Kerekes Együttes, Rege Néptáncegyüttes, Balatonalmádi Együttes. Láthatta a közönség a hip-hopos lányokat és
aikido bemutatót is.
Az Alma Zenekar vidám koncertjére megtelt a tér nyüzsgõ
gyerekekkel és nem kevésbé lelkes szüleikkel.
A Dresch Dudás Mihály által
vezetett Dresch Quartet koncertjének varázsa reméljük megérintett olyan nézõket és hallgatókat
is, akik ezt a mûfajt kevéssé ismerték idáig.
Az ürömi közönség elõtt
nem ismeretlen a Deák Bill Blues Band. Bill kapitány és kiváló
zenészei fantasztikus koncertet
adtak, megtelt a tér. Jó volt látni,
hogy együtt énekelték a számokat a fiatalabb és idõsebb
korosztály.
A fesztivál utolsó záró akkordja a tûzijáték. Itt
szoktuk mi szervezõk egy

Június – Július

11

Ürömi Tükör
fesztivál
Természetesen ahhoz, hogy a fesztivál ilyen flottul
mûködjön, szükség van egy évek alatt összeszokott kiváló csapatra. Köszönet érte: Rábóczki Zsuzsának, a
hang és fénytechnikusoknak, Gittáéknak, Rendõröknek,
Polgárõröknek, KHT-nak, mentõsöknek és mindenkinek,
aki segített a fesztivál ideje alatt.
Ürömi Öröm Néptáncmûhely
Végül de nem utolsó sorban, akik nélkül ez a fesztivál
nem jöhetett volna létre:
Üröm Község Önkormányzat, Laboda Gábor,
József Nádor Ált. Iskola és alapfokú mûvészetoktatási
Intézmény,
Ürömi Közösségi Ház, Opendesign, Bajcsi József,
Dr. Bodó Tibor ügyvéd, Kiss Attila, Öreg Sváb Borpince,
pillanatra azt
érezni,
hogy
minden
és
mindenki egy
pillanatra egy
egység, ös�szeforr a tér
és idõ.

Hegyalja Vendéglô, Fonix TV, Ürömi Vállalkozók,
Ürömi Polgárôrök, Pilisborosjenôért Alapítvány,
Pilisvörösvári rendôrörs körzeti megbízottai,
Pilisborosjenôi Tûzoltók, Ürömi szódás, Samata Kft.,
Generali Providencia Biztosító Zrt,
Törökbálint Kombiterminal Kft.

Szünidei diákmunka Ürömön
Mindenkinek szüksége van pénzre, de az már más
kérdés, hogy miért és mennyire. Azok a fiatalok, akiknek szülei tehetõsebbek könnyebben kaphatnak egy
kis zsebpénzt, amit mások számára egyre elérhetetlenebb „luxus” cikkekre (márkás cuccokra, a legújabb
mobilra, barátokkal nyaralásra stb.) költhetnek.
De vannak olyanok, akik nem tétlenül, irigykedve nézik
a jómódúakat, hanem maguk is tesznek azért, hogy nekik
is legyen, vagy könnyítsenek egy kicsit szüleik terhein. A
nyári szünetben szívesen munkába állnak a diákok, fõleg
ha céljaik eléréséhez kell elõteremteni a pénzt. A nyári diákmunka általánosan bevett gyakorlat volt régebben. Egy
hónap munka után még mindig maradt elég szünidõ a nyári örömök élvezetére.
Az ürömi önkormányzat most nekik szeretne segíteni.
Idén lehetõséget adunk azoknak a diákoknak, akik nem
szégyellik a munkát, hanem büszkén és becsületesen elvégzik azt. A Polgármesteri Hivatal a jogszabályoknak
megfelelõ munkaszerzõdéssel és bérrel 17 fiatalt alkalmaz
6 órás napi munkaidõben, a nyári szünidõben. Van, aki a
hivatalban, vagy a könyvtárban kapott adminisztratív munkát és van, aki a közterületeken fizikai munkával tisztítja,
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szépíti, rendezi községünket. Hét lány és tíz fiú vállalkozott
a felkínált lehetõségre.
Még csak a munka elején tartunk, de már látszik, hogy
mindkét fél a munkáltató és a munkavállaló is komolyan
veszi a rárótt kötelezettséget.
Reméljük a szünidei diákmunka örök, jó emlékként
vésõdik be a fiatalok emlékezetébe és majd öreg korukban is büszkén emlékeznek, valamint mesélik gyermekeiknek, unokáiknak, hogy nem féltek a munkától annak érdekében, hogy a család gondjait enyhíteni tudják.
Dr. Bodó Tibor alpolgármester
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Bölcsőde

Repül az idõ!
Elérkezett hát az a pillanat, amikor is büszkén jelenthetjük ki, hogy az ürömi bölcsõde fennállása óta
elõször, útjára bocsátja lakói egy részét.
Bizony eltelt egy év. Ebben az évben nagyon sok dolog történt. Igyekeztünk mindenrõl beszámolni, talán csak a Húsvét, és az Anyák napja maradt ki.
Megragadnám az alkalmat, hogy néhány képpel
ezekrõl a fontos eseményekrõl is beszámoljak.
A süni csoportban például a nyuszi az udvaron rejtette
el a kis kincseket. A gyerekek roppant izgalommal keresgélték a papírkosárkákat.
A következõ izgalmas pillanatot az Anyák napja jelentette. Ezt kivétel nélkül minden csoportban kis összejövetel keretében tartották meg a gondozó nénik.
Volt olyan csoport, ahol a gyerekek életkora már megengedte, hogy egy-egy éneket és rövidke verset elmondjanak az Anyukájuknak és Nagymamájuknak a gyermekek. Természetesen ez az alkalom is inkább az együttlétrõl
szólt. Bátran merem mondani, utoljára karácsonykor volt
ekkora tömeg a bölcsõde épületében.

Az Anyukákon és Nagymamákon kívül a gyermekeikre méltán büszke Apukák is megjelentek (természetesen
csak a családi fotóalbumba készíteni néhány fényképet),
no és természetesen a Nagypapák már igazán nem maradhattak egyedül otthon. Rendkívül hangulatos délután
volt ez mindnyájunk számára.
Aztán május 31-én elérkezett az a pillanat, amikor elköszöntek az óvodába induló gyermekek.
A viszontagságos idõjárás miatt nem tudtuk az udvarra
szervezni ezt az eseményt, így a csoportszobában köszöntöttük a „ballagó” gyermekeket, szülõket, nagyszülõket.
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Ürömi Tükör
Bölcsőde
Bölcsõdei emlékül készítettünk útravaló batyut, amelyet a gondozó nénik átadtak, majd a gyermekek énekes-mondókás
mûsorral kedveskedtek nekünk, ezen sokan meghatódtunk. Az ünnepség kötetlen
beszélgetéssel zárult, ahol mindenki remekül érezte magát.
Ezúton kívánunk sok sikert gyermekeiknek az óvodai élethez!
Csordásné Tõkés Katalin és
Molnár Gabriella
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óvoda

Májusban szép a világ…

(hírek az oviból)

„Anyukám, anyukám találd ki,
Hogy az Én nagy kincsem ugyan ki,
Ki más is lehetne, hanem Te,
Ültess hát gyorsan az öledbe.”
Óvodánk minden dolgozója és gyermeke nagy várakozással, és izgalommal készül május, június hónapra.
A gyerekek anyák napi mûsorokkal, énekkel, versekkel,
mese jelenetekkel készültek a nagy napra. Reméljük minden édesanya, és nagymama szép emlékkel gazdagodott.
Évek óta a gyermeknapot a Napraforgó nappal ünnepeli óvodánk. Ez a szokásoknak megfelelõen május utolsó szombatja, amikor 10 órától, du. 14 óráig gazdag programokkal készülnek a szülõk és az óvoda dolgozói a gyermekek ünnepére.
Idén 57 ballagó gyermekünk volt, akiket csak az iskolai
tornateremben tudtunk méltóképpen elballagtatni, hiszen
óvodánk lehetõségeit kinõttük. Hagyományainknak
megfelelõen a kislányok sváb ruhában ballagtak.
Óvodai alapítványunknak köszönhetõen, gyönyörû, új
ruhákat varratattunk, aminek hatalmas sikere volt, a gyerekek és a szülõk részérõl is.

Idén is volt:
– játékos sorverseny,
– focibajnokság,
– kézmûves foglalkozás,
– gipszfestés,
– szalvétatechnika,
– tésztafûzés,
– arcfestés,
– tombola és büfé.
Külön meglepetésként az egyik apuka, Nadzon Gábor együttese adott zenés mûsort a gyerekek szórakoztatására.
Az idei Napraforgó napi bevételünk 481 000 Ft., amit
a Tagovi és a „nagyovi” udvari játékainak fejlesztésére, javítására szeretnénk fordítani. Mindenki, aki a szervezési
munkában részt vett, és a lebonyolításban segített, munkáját ezúton is köszönjük.
„Billegünk, ballagunk,
mindent körbejárunk,
itt vagyunk, meg ott vagyunk,
ez volt a mi Házunk.
Megszerettünk óvoda,
nem felejtünk el soha.”
Június 3-án, pénteken az iskola tornatermébe (amit
ezúton is köszönünk, hogy ott tarthattunk meg) ballagtak
el nagycsoportos óvodásaink. Évek óta, ahogy óvodánk
bõvült és egyre nagyobb lett, nõtt a gyermekek száma.

Június 9-én, Pilisszentiván tartotta idén a
hagyományõrzõ Német Nemzetiségi Dal és Játék Fesztivált. Tavaly mi voltunk a házigazdái ennek a rendezvénynek és nagyon jól sikerült.
Ez a térség német nemzetiségi óvodáinak az éves találkozója, ahol minden ovi egy csoportja képviselteti magát
színes, színvonalas német dal, és dalos játékokkal. Nagy
szeretettel, szépen díszített csoportszobákkal fogadtak
minket.
A mi csoportunk kísérõje Bori óvó néni volt, az Õ irányításával és segítségével készítettünk fakanálból, és anyagból, nemzetiségi babát. Majd a fellépésünk után, amit a Pilis Tv is rögzített, megtekintettük a Szentiváni tájházat.
Ezután sok élménnyel gazdagodva jöttünk haza.
A hagyományoknak megfelelõen az ürömi Nyári Fesztiválon, szombaton elsõként, az óvodások
ballagó mûsorával léptünk fel. Reméljük, hogy az egész
falu büszke lehetett óvodásaink színes és szép mûsorára.

Június – Július
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Ürömi Tükör
Református Egyházközség

Bemutatjuk
Becker Norbert Gyula
újonnan kinevezett
református lelkészt.
Cs. G.: Új református lelkészt köszönthetünk Ürömön az
Ön személyében. Ünnepélyes keretek között megtörtént a hivatalos beiktatás. Mik az tervek, hogyan zajlik most a református hitközségi élet?
B.N.Gy.: Köszönöm a kérdést. Budafoki vagyok, õshonos
vagyok azon a környéken, 400 éve élnek ott az õseim, a családom. Az volt a tervem, hogy Budafokon, ahol eddig a gyerekmissziót végeztem, ott fogok elindítani missziói munkát.
Mégis az élet és az Úr akarata úgy hozta, hogy ide Ürömre
és Pilisborosjenõre kerüljek lelkipásztornak.
A presbitérium és a gyülekezet is egyhangúlag választott
meg. Nálunk – reformátusoknál – a gyülekezetben demokratikusan történik a választás. A presbitérium, a gyülekezet
szûkebb vezetõsége szavaz elõször, utána pedig a gyülekezet nagyobb közössége szavaz a lelki pásztorról.
Cs. G.: Az ürömi gyülekezet döntött tehát arról, hogy Ön
legyen itt a lelkész?
B.N.Gy.: Igen, ez így van. Ez úgy mûködik nálunk, hogy
van egy bemutatkozó szolgálat. Ez akkor történik meg,
amikor a presbitérium már eldöntötte, hogy meghív. Volt
egy elõzetes meghívó szolgálat, amikor prédikáltam, ez
alapján a presbitérium megszavazott, hogy engem akarnak ide, és ezt megerõsítette a gyülekezet is. Tehát én az
Üröm-Pilisborosjenõi gyülekezet egyhangúlag megszavazott lelki pásztora vagyok.
Nagy Gábor keresett meg, aki, elmondta, hogy a gyülekezet ezer sebbõl vérzik. Sok a nehézség. A parókia 20 éve
olyan állapotban van, hogy nem is igazán lakható. A nyugdíjba menõ lelkész házaspárnak hat gyereket kellett felnevelni,
nem volt a gyülekezetnek arra lehetõsége, hogy a parókiát, illetve a templomot rendbe rakja. Így egy teljes felújítás kellene
a parókiának és a templomnak is. Ennek a költségvetési vonzata nagyon magas. Hivatalos árajánlatot is kértem már az
építési vállalkozótól, aki a gyülekezetünkben ezt a munkát felvállalta. Õ kapta meg a gondnokhelyettesi tisztséget is. Darabont István, illetve a Nagy Gábor gondnok úr cége is besegít.
Elsõ ütemtervben a templom szigetelése szerepel, mert
beesik a csapadék. Ennek a teljes felújítási költsége 6-8 millió Ft. Ennyi kellene tehát elsõ körben. Ezt az összeget próbáljuk most adományokból összegyûjteni. Nagyon remélem,
hogy kapunk ehhez segítséget.
Cs.G.: Hány fõre tehetõ a református gyülekezet
tagsága?
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B.N.Gy.: A gyülekezeti nyilvántartásban jelenleg 100 ember van. Ebbõl a 100 emberbõl 25 – 50 fõ az, aki rendszeresen jár istentiszteletekre. Nagy ünnepeken azért vagyunk
százan. Nekem a nagy missziós tervem az, hogy az utolsó
református családot is meg szeretném látogatni Ürömön is
és Pilisborosjenõn is, és szeretném összeszedni ezt a most
még kicsit szétlévõ nyájat.
Beiktatásom után felkerestem az ürömi önkormányzatot.
Nagyon jó volt a beszélgetésem Laboda Gábor polgármester úrral. Nyitott volt irányomban, hiszen ismeri a helyi református egyházközösség problémáját. Elmondtam, hogy nagyon szeretném, ha a templomot újra a gyerekhang, a családok hangja, a babakocsi gördülésének hangja (most már
meg van csinálva a rámpa, úgyhogy lehet már babakocsival is jönni az istentiszteletre) töltené meg, és magára találna ez a közösség. Azt gondolom, hogy nem lesz könnyû, de
egy nagyon csodálatos munka az, ami rám és a gyülekezetünk közösségére vár.
Cs.G.: Hogyan alakult az egyházközösség élete, amióta
átvette a parókiát?
Fantasztikus az a közösség, amit a presbitérium tagjai felöl, a gyülekezeti bibliaiórán tapasztalok. Hadd osszak meg
egy élményt az elsõ idõszakból. Május 1-jei hatállyal rendelt
engem ide ki az Esperes úr. Április vége óta presbitálok itt. Indítsuk el újra a bibliai órát, volt bennem a gondolat. Ne maradjanak félbe a dolgok, menjen tovább a hittanóra is. Persze
parókiális keretek között, mert az tudni kell rólam, hogy tanítok a katolikus általános iskolában a tanév végéig. Jövõre
már csak a Szent Imre Gimnáziumban fogok tanítani. Így az
idõm nagy része felszabadul arra, hogy a gyülekezeti munkát tudjam végezni. Eljöttem a bibliaórára. Az elsõ alkalommal ketten voltak ott. Ilyenkor persze az ember egybõl nézi a
számokat. Mondtam, hogy Úrjézus! Ahol ketten vagy hárman
összegyûlnek a Te nevedben, akkor ott elegen vagyunk. Elkezdtünk imádkozni. Következõ bibliaórán már voltunk hatan.
A következõn tizenketten, és most már olyan 8 és 14 fõ között van a bibliaóra szerdánként. Június 20-án fejezõdik be a
nyár elõtti egyházi félév.
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Ürömi Tükör
Református Egyházközség
Cs. G.: Ha jól vettem ki a szavaiból, akkor ez a bibliaóra
nem a kisgyerekeknek szól, hanem a felnõtteknek?
B.N.Gy.: Ez így van. Vasárnap a fõ alkalom a katolikusoknál a mise, nálunk az istentisztelet. Az istentiszteleti rendben
nagyon fontosak az ünnepeink. Éppen pünkösdkor volt itt az
elsõ, már hivatalosan lelkészként beiktatott szolgálatom. Nagyon áldásos volt. 96-an voltak az ünnepen, az istentiszteleten. 30-an voltak másnap. Ez a 126 fõ nem lenne rossz,
ha mindig megjelenne. Tény és való hogy itt most a közösségünkben egy nagyon nagy munka indul meg. Az idõsebb
testvérek a hitgyülekezeti közösségünkben a horgony. Õk
mutatják a helyes irányt. A fiatalok viszik a lendületet. Õk a
vitorla. Ezt a kettõt kell összehangolni, hogy szépen és jól
mûködjön. Helyén legyen a horgony is, és helyén legyen a vitorla is, és szépen menjen a gyülekezet hajója. A családok,
a házaspárok, akik a gyermekeket nevelik, õk maguk a hajó teste. Nekünk tehát óriási felelõsségünk van. Ezt úgy szokta megfogalmazni a teológia, hogy mi vagyunk a gyülekezet
hajóján a kormány. Nagyon pici kis lapát, de nagyon fontos a
szerepe, mert attól függ, hogy merre megy a hajó.
Ebben a rendben az istentisztelet az, ami a központi helyen áll. Ürömön 10 órakor van istentisztelet. Most a nyári idõszakban az a terve a gyülekezetnek, hogy a július-augusztusi hónapokban, mikor nagyon meleg van, hiszen a
templom üvegablaka felfûti a templomot, és korábban több
idõs testvér rosszul is lett, ezért ebben két hónapban vasárnaponként fél kilencre tesszük az istentisztelet kezdését.
Június végéig 10 órakor, július – augusztus hónapokban
8.30-kor lesz tehát az istentisztelet. Amikor meg tudjuk oldani a gyülekezet keretein belül, a presbiterek feleségei vállalnak gyerekmunkát, ez azt jelenti, hogy a felnõtt istentisztelettel egyetemben van gyermek-istentisztelet is. Ez azért nagyon fontos, hogy aki esetleg eddig azért nem járt templomba, mert a gyerekeknek végig kell ülni a 60 perces istentiszteletet, annak örömmel jelentem, hogy nem, mert nekik van
külön gyerek-istentiszteleti foglalkozás. A parókia nagytermében színeznek, rajzolnak stb. Ez tehát a vasárnap. Jelen pillanatban még két hétig megy a szerdai bibliakör. Ez a 6 órai
felsõs hittanóra után kezdõdik 7 órától 8 óráig. Ez a közösség
húzó ereje. Õk a presbiterek. A presbiterek feleségei. Nálunk
az elöljárókat mondják presbitereknek. Azt jelenti, hogy elöljáró, felvigyázó. Õ fogja össze a gyülekezet közösségét.
Egy nagy szomorúságunk van, hogy Nagy Gábor gondnok-testvérünkért nagyon kell most imádkoznunk. Õ most
nem tudja végezni a munkáját, de van két gondnok-helyettesünk. Az egyiket Darabont Istvánnak hívják, õ pilisborosjenõi,
és õ az, aki az építésügyi és a parókiai munkálatok ügyében
megválasztott gondnok-helyettes. Aki reprezentálja a gondnoki tisztséget, õ a Baráti László. Õ ürömi. Ez ezért van így,
mert egyelõre a két gyülekezet egyben mûködik.
Tehát szerdánként 6-7-ig van a felsõsök hittanórája. Erre az órára jelenleg pilisborosjenõi gyerekek járnak. Szombatonként van még 10 órától és 11 órától hittanóra. Ide ürömi és
pilisborosjenõi gyerekek is járnak. Van még egy csütörtök 0.
órában lévõ hittanóra is, amikor reggel 7-kor jönnek a gyerekek. Azért volt szükség erre a korai idõpontra, mert a gyere-

kek az iskolában rengeteg különórára járnak délutánonként.
Ezért találta ki még az elõdöm, hogy legyen a 0. órában a hittanóra. Erre is járogattak gyerekek hárman-négyen.
Igyekszem a hittanórákon is jó hangulatot csinálni. Hiszen
az a lelkész, aki legalább két viccet nem mond egy prédikációban, az nem tud prédikálni. Úgyhogy én igyekszem egy-két
poént elsütni. Nagyon fontos, hogy lássák a gyülekezet tagjai is, hogy mi nem valami avitt és halott dolgot követünk, hanem, az élõ Jézuskrisztust, és neki van humora is. Erre a
bibliában is találunk számos példát. Ezt az örömöt, jókedvet,
amit az Úr hozott ide, ezt tovább kell adni a gyerekeknek,
családoknak.
Jövõ szeptembertõl – ha minden jól alakul – egy babakocsis, úgynevezett „gördülõs” istentiszteletet tervezek. Ez három óra tájban lenne, kimondottan az óvodásoknak, kisbabáknak, fiatal családoknak. Itt a gyerekekkel közösen szolgálnánk a felnõtteknek. Hogy ez hogyan is fog zajlani, aki eljön,
meglátja. Nálunk ugye két szentség van, a keresztség és az
úrvacsora. Mióta itt vagyok, szinte majdnem minden vasárnap kereszteltem egy gyereket.
Van itt jövõ! Ahhoz tudnám a gyülekezeti munkánkat hasonlítani, mint amikor az ember vesz egy nagybirtokot, ahol
van mindenféle munka. Föl kell törni a szûzföldet és valamit
csinálni! Óriási munka szükséges ahhoz, hogy itt élet legyen
újra. Annak idején, mikor Tahiban szakácsként kezdtem a pályafutásom, csináltam egy kis konyhakertet, ahol a szûzföldet
csákánnyal kellett felásnom elsõ alkalommal. Nagyon fárasztó volt, de végül nagyon szép konyhakertet hagytam ott. A lelki munkában is ez feladat. Ennek az elsõ frontja az, hogy látogatni kell. Mi azért is vagyunk lelkipásztorok elsõsorban, mert
az a dolgunk, hogy ahogy Jézus is elment a 99-et otthagyva az egy elveszettért, nekünk is ki kell menni az elveszettekért. A beiktatási meghívómra is azt írtam, amit isten mondott: „úgy szeressétek egymást, mint ahogyan én szerettelek
titeket”. Én ezt a lángot, amit Krisztus a szívemben gyújtott,
szeretném továbbadni kicsiknek és nagyoknak egyaránt, akiket õ rám bízott. Két nevet szeretnék megemlíteni az idõsebb
testvérek közül, akik élmunkásai a gyülekezetnek, minden
gondjuk bajuk ellenére: Ica néni, és Margit néni, akik itt voltak
a templom építésekor is. A gyülekezetben õk azok az „imamotorok„, akik elõreviszik a gyülekezet ügyét. Én igyekszem
ebben jó pásztor lenni. És úgy szeretni ezt a nyájat, ahogyan
õk szeretnek engem.
Cs. G.: Elképzelhetõ, hogy hamarosan elkezdõdik egy felújítási munka?
B.N.Gy.: Igen! Az a nagyon fontos, hogy ebbõl a 6 – 8 millió forintból minél több gyûljön össze. Jelenleg 600 ezer forintnál tartunk.
Ez eléggé kevésnek hat, viszont ez már elég lesz arra,
hogy az emeleten lévõ erkélyes szobát, illetve a két kis szobát rendbe rakjuk, és végre el tudjak költözni Budafokról. Borzasztó állapotban van a konyha és a fürdõszoba. Ezek felújítása és berendezése 1 – 1,5 millió forint helyiségenként.
Emellett nagyon fontos lenne az egész parókia szigetelése. Óriási összeg jelenleg a gázszámla. A téli hónapban 190
ezer forint. Bíztatom a testvéreket az adakozásra.
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Református Egyházközség
Cs. G.: Az ürömi polgármesteri hivatal tud-e valamennyi
összeggel hozzájárulni ezekhez a kiadásokhoz?
B.N.Gy.: Laboda Gábor polgármester úr is megígérte –
és én bízom a szavában –, hogy minden segítséget megad.
Mondtam neki, hogy ha már az ortodox templomot és a
katolikus templomot is ilyen szépen rendbe rakta, akkor most
már mi jövünk, reformátusok. De a viccet félre téve, aki megteheti, adományozzon bármekkora összeget. Paksi Imre polgármester úr (Pilisborosjenõ) – aki egyébként református
testvérünk, és a beiktatásomon is itt volt – elmondta, hogy
nagyon nagy bajban vannak a pilisborosjenõiek. Ennek ellenére adtak 250 ezer forint támogatást, amelyet ezúton is köszönök. De szívesen elfogadunk felajánlásokat is, pl. laminált
padlót, csempét stb. Elfogadjuk a társadalmi munka-felajánlást is! Mi azért vagyunk, hogy az itteni református híveknek
legyen egy olyan közösségi tere, ahol az istentiszteletet és a
liturgikus életet meg tudják élni. Ennek a feltételei per pilla-

nat nem adottak. Ahhoz, hogy én is be tudjak ide költözni, és
rendbe legyen a parókia, az egész nagy református közösség segítsége szükséges.
Hadd mondjam el, hogy én 14 éves koromig, Római Katolikus voltam. Én egy református missziós táborban lettem
hívõ. Az ottani lelkészem volt nekem a nagy példaképem,
Szilágyi Zoltán. Õ úgy állt neki a gyülekezeti ház építésének,
hogy 20 ezer forintjuk volt. Ez épp arra volt elég, hogy az alapokat elkezdjék kiásni. Én abban a gyülekezeti házban tértem meg. Felépült az a ház. A mai napig is áll.
Köszönöm a beszélgetést.
Csizmadia Gizella

Ürömi Református Egyház számlaszáma:

65700093-10116577

Önéletrajz
Magyarországon, Budapesten, 1977. április 28-án születtem.
A családom anyai ága részben Erdélybõl, Szilágysomlyóból,
részben tiszafüredi református családból származik. Õseim
közt van Ujvári Gábor református gályarab lelkész. Apai ágam
õsi budafoki német család.
A gyermekkoromról annyit, hogy mint minden csonka családban felnövõ gyermek, eléggé problémás voltam, de éppen ennek köszönhetõen édesanyám 1989 nyarán elküldött
egy református missziós hittantáborba, Tiszakeszibe. Egy évvel késõbb ott jutottam élõ hitre és átadtam az életemet Jézus
Krisztusnak.
Ezek után kerültem a Gundel Károly Idegenforgalmi Szakközép és Szakmunkásképzõ Iskolába, ahol szakácsnak tanultam. Ez idõ tájt kerültem a Kelenföldi Református Egyházközségbe, ahol az ottani Kisifi közösséghez csatlakoztam. Nem
sokkal késõbb – 1993-ban – már aktív szolgálatot is elláttam a
gyülekezetben, mint a nyári gyermek hittantáborok szakácsa.
Ennek révén egyre inkább kezdtem bekapcsolódni a gyermekek közötti lelki munkába. Mivel a lelkészi szolgálatra még túl fiatalnak tartottam magamat, így elõször református vallástanár és történelem szakokat végeztem el, a Károli Gáspár
Református Egyetem Hittudományi és Bölcsészettudományi karán, valamint hadtörténetbõl szereztem kiegészítést a
történelem szakhoz (1997-2004). Mivel Isten megerõsített elhívásomban (Jeremiás 1,7), 2004-2006 között elvégeztem a lelkész szakot. Tanulmányaim alatt 1998-tól hitoktatóként dolgoztam elõször Kelenföldön, majd 2004 novemberétõl a Budafoki Református Egyházközségben, ahol ifjúsági és gyermekmissziós munkát végzetem és végzek a lelkészi szolgálatok
mellett. Jelenleg három ifjúsági kört is vezetek. Ezek az Ézsaiás, Dávid és a Dániel ifi. Ezek közül kiemelném az Ézsaiás Ifit,
ahova hetente 25-30 fiatal jár. 2006 óta – mint a Dunamelléki
Református Egyházkerület fõállású vallástanár-lelkésze – a
Don Bosco Katolikus Általános Iskolában, a Kossuth Lajos és a Herman Ottó Általános Iskolákban, valamint a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban tanítok református
hittant. Ezekben az iskolákban megötszöröztem a református
hittanosok létszámát. Ezt többek között az tette lehetõvé, hogy
jó a kapcsolatom a gyermekekkel, szüleikkel és az igazgatók-
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kal. Ezen hitoktatói munkák keretében több hittanos programot
szerveztem. Például a Hittanos Családos Napot, amelyre mindig tavasszal került sor. Közel százan vettek rajta részt az elmúlt évben. De említhetném az õszi református reformációs
tábort is. A ciszterci diákokkal minden tavasszal Németországba szervezek a Reformáció kapcsán utat „Luther nyomában”
címmel, a Don Bosco gyermekekkel és szüleikkel, valamint tanár kollégákkal pedig vezetésemmel rendszeresen Erdélybe járunk. Mindezen szolgálatok mellett Budafokon tovább folytattam
azt a missziós munkát, amit még Kelenföldön kezdtem el, létrehozva a Budafoki Református Gyermek és Szegénymis�sziós Szolgálatot, melynek keretében nyaranta 4 missziós tábort szerveztem és szervezek Tiszakeszibe és Balatonalmádiba, amelynek keretében idén több mint 120 gyermek táborozott, köztük sok hátrányos helyzetû fiatal. 2009 novemberében Fõtiszteletû Szabó István püspök úr Budafokra beosztott lelkészi szolgálatra rendelt ki, amelynek során jó néhány
esküvõt, keresztelést és temetési szolgálatot láttam el, valamint konfirmációi felkészítést is tartottam, valamint családlátogatási szolgálatot és személyes lelkigondozást is végeztem
nemcsak a hittanosok, ifisek körében, hanem idõsebb testvérek kapcsán is.
Mindig igyekeztem szolgálataimat úgy végezni, hogy azok
Isten dicsõségére, s a gyülekezetem javára legyenek.
Essék még szó arról, hogy a Magyar Csillagászati Egyesület egyik alapító tagja vagyok. Jelenleg három csillagász szakkört szerveztem a Don Boscoban és a ciszterci gimnáziumban,
nyaranta pedig csillagász tábort is tartok.
2010 szeptemberében felvettek az ELTE BTK Történelem és társadalomtudományi Kar Atelier doktori iskolájába, amelynek keretében családtörténettel és ezzel összefüggésben urbanizációtörténettel foglalkozom, mindezekben vizsgálva a reformátusság hatását, azaz a vallásos motivációt
szûkebb pátriám Budafok tekintetében.
Megválasztásom esetén arra törekszem, hogy minél hamarabb és jobban megismerjem a gyülekezet teljes keresztmetszetét – a fiataloktól az idõsekig –, s „mindenkinek mindenné” legyek, „hogy mindenképpen megmentsek némelyeket” (1Kor 9,22b).
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önkormányzat

A Képviselõ-testület május 25-i ülésén hozott
döntéseinek összefoglalója
• Zárt ülés keretében döntött a Képviselõ-testület a
2011. évi Ürömért emlékérem adományozásáról.
• Új önkormányzati rendelet megalkotására kerül sor

Nagykovácsiba történõ áthelyezését tartalmazza.
• Elutasította

a

Képviselõ-testület

a

H+P

Bau

Építésszervezõ és Építményhasznosító Kft belterületbe vonási kérelmét.

az állattartás helyi szabályairól.
• Rendeletben döntött a testület egy 12 nm-es közterü-

• Döntöttek a képviselõk arról, hogy helyi rendele-

let forgalomképessé nyilvánításáról, majd határozat-

tet alkotnak a zaj elleni védekezés helyi szabályai-

ban a terület eladásáról a Római Katolikus Egyház-

ra. A rendelet elõkészítésében a törvény által elõírt

község számára.

szakértõ fog közremûködni.

• Az általános iskola igazgatója számot adott az intézményben folyó oktató, nevelõ munkáról, tárgyi
feltételekrõl, amelyet a képviselõk határozattal fo-

• Határozatban

döntött

a

testület

közterületek

elnevezésérõl.
• Elutasították a képviselõk a Pilisvörösvári Rendõrõrs
támogatási kérelmét.

gadtak el.
• Döntött abban a testület, hogy a 2011/2012 oktatási

• Határozatban rendelkezett a testület arról, hogy

évben három elsõ osztályt indít az iskolában, tekin-

napellenzõk legyenek felszerelve a Hóvirág Bölcsõde

tettel a beiratkozottak nagy számára.

épületére a gondozottak védelmére.

• Elfogadta a testület a Szociális Családügyi és Egész-

• A képviselõk úgy döntöttek, hogy a gyepmesteri te-

ségügyi Bizottság elnökének beszámolóját az átru-

vékenységet nem kistérségi társulás keretében kí-

házott hatáskörben meghozott döntésekrõl.

vánja ellátni, tekintettel arra, hogy érvényes szolgál-

• Döntöttek a képviselõk abban, hogy az Ezüsthegy

tatási szerzõdéssel rendelkezik az önkormányzat.

Lakóparkban a zártsorú beépítés helyett, 800 nm-

• Jóváhagyásra került a Gankaku Sportegyesület ké-

es legkisebb területnagyság meghatározása mellett,

relme és elengedésre került másfél havi bérleti díj fi-

maximum kétlakásos, szabadon álló beépítésre lesz

zetési kötelezettsége az egyesületnek.

mód. Ehhez a szabályozási tervet kell módosítani.
• Az ÜSC támogatási kérelmét támogatta a testület
100.000 Ft-tal a tatárszentgyörgyi sportnapokon va-

• Schaeffer Mihály kártérítési ügyében határozattal
döntött a testület.
• Az Ürömi Sport Club támogatási kérelmében döntött a testület és támogatta az egyesületet magasabb

ló részvételhez.
• Támogatási kérelemben döntöttek a képviselõk és

osztályba történõ átigazoláshoz.

50.000 Ft-ot szavaztak meg az Ürömi Teleház Köz-

• Döntöttek a képviselõk a Dózsa György utca és a

hasznú Egyesületnek a Hõsök Napi megemlékezés

Gábor Áron sétány közötti járdaszakasz megtervez-

költségeihez való hozzájárulásként.

tetésében.

• Jóváhagyásra került a Pilis Buda Zsámbék Többcélú

Üröm, 2011. június hó

Kistérségi Társulás társulási megállapodásának mó-

Dr. Balogh Szilvia

dosítása, mely módosítás a társulás székhelyének

jegyzõ
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rendeletek
Üröm Község Önkormányzat Képviselõtestületének 3/2011.
(II. 24.) önkormányzati rendelete a település 2011. évi
költségvetésérõl a 2011–2012–2013. évi gördülõtervérõl.
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az államháztartásról
szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65.§-ban, valamint az ennek végrehajtására kiadott módosított 217/1998.(XII. 30.) Korm. számú rendeletben foglalt felhatalmazás alapján a 2011. évi költségvetésére az alábbi rendeletet alkotja:

összegét 33 199 000 Ft-ban (azaz harminchárommillió-százkilencvenkilencezer forintban) állapítja meg.
2.) A 2011. évi céltartalék összegét 300 000 000 Ft-ban (azaz háromszázmillió forintban) állapítja meg.
3.) Német Nemzetiségi Önkormányzat céltartalékát 120 000 Ft. (azaz
százhúszezer forinttal) tartalmazza a költségvetés.
4. §

1. §
1.) A Képviselõ-testület a 2011. évi költségvetési bevétel fõösszegét:
1 279 314 000 Ft-ban (azaz egymilliárd kétszázhetvenkilencmillió-háromszáztizennégyezer forintban) állapítja meg az 1. és 3. mellékletben részletezett források szerint.
2.) A jelen rendelet 1.§./1/ bekezdésében megállapított bevételi
fõösszegen belül:
a.) Intézményi mûködési bevételeit 132 121 000 Ft-ban (azaz százharminckétmillió százhuszonegyezer forintban)
b.) Az önkormányzat sajátos mûködési bevételeit: 447 261 000 Ftban, (azaz négyszáznegyvenhétmillió-kétszázhatvanegyezer forintban)
a.) Felhalmozás és tõkejellegû bevételeit 100 000 000 Ft-ban, (azaz százmillió forintban)
b.) Támogatások, átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése fõösszegét 291 930 000 Ft-ban, (azaz kettõszázkilencvenegymilliókilencszázharmincezer forintban)
a.) Pénzforgalom nélküli bevételeit 308 002 000 Ft-ban, (azaz háromszáznyolcmillió-kétezer forintban) állapítja meg.
2. §
1.) A képviselõ-testület a 2011. évi költségvetés kiadási fõösszegét
1 279 314 000 Ft-ban, (azaz egymilliárd-kétszázhetvenkilenmillióháromszáztizennégyezer forintban.) állapítja meg a 2.és 4 számú mellékletben részletezettek szerint.

1.) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervének elemi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:
2.) A Polgármesteri Hivatal, továbbá a községgazdálkodási feladatok
2011. évre jóváhagyott kiadási elõirányzatának fõösszegét 544 907 000
Ft-ban, (azaz ötszáznegyvennégymillió-kilencszázhétezer forintban) hagyja jóvá a rendelet 4 és a 13/1./2. számú mellékletében részletezettek szerint.
Ezen belül:
Személyi juttatások elõirányzatát:
Munkaadói járulékok összegét:
Dologi és egyéb folyó kiadások
fõösszegét:
Pénzeszköz átadás fõösszegét:
Társadalmi és szocpol. juttatás
fõösszegét:
Felújítások fõösszegét:
Beruházások fõösszegét:
A hiteltörlesztés fõösszegét:

131 865 000 Ft
35 101 000 Ft
110 567 000 Ft
16 250 000 Ft
36 374 000 Ft
18 750 000 Ft
190 000 000 Ft
6 000 000 Ft

3.) A Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetési létszámkeretét
19 fõ köztisztviselõ alkalmazottban, 3 fõ közhasznú, illetve közcélú, 2 fõ
fõfoglalkozású Munkatörvénykönyves azaz összesen 24 fõben hagyja
jóvá, a rendelet 7. sz. melléklete szerint.
4.) A Községgazdálkodás 2011. évi költségvetési létszám-keretét 8
fõben határozza meg, a jelen rendelet 7.sz. melléklete szerint.

2.) A jelen rendelet 2.§./1/ bekezdésében megállapított kiadási
fõösszegen belül:

5. §

a.) Személyi juttatások fõösszegét 355 434 000 Ft-ban, (azaz háromszázötvenötmillió-négyszázharmincnégyezer forintban)
b.) Munkaadókat terhelõ járulékok fõösszegét 94 949 000 Ft-ban,
(azaz kilencvennégymillió-kilencszáznegyvenkilencezer forintban)
c.) Dologi és egyéb folyó kiadások fõösszegét 227 075 000 Ft-ban,
(azaz kétszázhuszonhétmillió-hetvenötezer forintban)
d.) Végleges pénzeszköz átadás fõösszegét 16 450 000 Ft-ban, (azaz tizenhatmillió-négyszázötvenezer forintban)
e.) Szociálpolitikai ellátások fõösszegét 36 524 000 Ft-ban, (azaz
harminchatmillió- ötszázhuszonnégyezer forintban)
f.) Felújítási kiadásainak fõösszegét: 18 850 000 Ft-ban, (azaz tizennyolcmillió nyolcszázötvenezer forintban)
g.) Felhalmozás kiadásainak fõösszegét 190 713 000 Ft-ban, (azaz
százkilencvenmillió-hétszáztizenháromezer forintban)
h.) Hosszúlejáratú hitelek visszafizetésének fõösszegét 6 000 000
Ft-ban, (azaz hatmillió forintban) állapítja meg.

A Képviselõ-testület a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek a 2011. évi elemi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg.

3. §

Az intézmény 2011. évi költségvetési létszámkeretét 2011. június 30ig 43.71 fõben, míg 2011. július 1-tõl 41,5 fõ közalkalmazottban határozza meg, a 7.sz. melléklet szerint.

1.) A képviselõ-testület a 2011. évi költségvetési általános tartalék
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1.) József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 2011. évre jóváhagyott kiadási elõirányzatának fõösszegét:
153 702 000 Ft-tal (azaz százötvenhárommillió-hétszázkétezer forintban)
a 4., valamint 13/3 számú mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
Ezen belül:
Személyi juttatások elõirányzatát:
Munkaadót terhelõ járulékok összegét:
Dologi és egyéb folyó kiadások összegét:
Beruházások kiadási fõösszege:
(gépbeszerzés)
összegben határozza meg.
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95 652 000 Ft
26 155 000 Ft
31 582 000 Ft
313 000 Ft

Ürömi Tükör
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2.) Napraforgó Óvoda 2011. évi kiadási elõirányzatának fõösszegét
149 990 000.-Ft-tal (azaz száznegyvenkilencmillió-kilencszázkilencvenezer
forintban) hagyja jóvá, a jelen rendelet 4. és 13/4. számú melléklete szerint.
Ezen belül:
Személyi juttatások elõirányzatát:
Munkaadót terhelõ járulékok összegét:
Dologi és egyéb folyó kiadások összegét:
összegben határozza meg.

81 597 000 Ft
21 568 000 Ft
46 825 000 Ft

Az intézmény 2011. évi költségvetési létszámkeretét 39 fõ közalkalmazottban határozza meg, a rendelet 7.sz. melléklete szerint.
3.) Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház és Könyvtár 2011. évi kiadási
elõirányzatának fõösszegét 23 865 000 Ft-tal (azaz huszonhárommilliónyolcszázhatvanötezer forintban) hagyja jóvá, a rendelet 4. és13/5 számú
melléklete szerint.
Ezen belül:
Személyi juttatások elõirányzatát:
8 669 000 Ft
Munkaadót terhelõ járulékok összegét:
2 271 000 Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások összegét:
12 925 000 Ft
összegben határozza meg.
Az intézmény 2011. évi költségvetési létszámkeretét 3 fõ közalkalmazottban határozza meg, a rendelet a 7. sz. melléklete szerint.
4.) Idõsek Napközi Otthona, házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés 2011. évi kiadási elõirányzatának fõösszegét 20 093 000 Ft (azaz húszmillió-kilencvenháromezer forinttal) hagyja jóvá a rendelet 4. és 13/6.
számú melléklete szerint.
Ezen belül:
Személyi juttatások elõirányzatát:
Munkaadót terhelõ járulékok összegét:
Dologi és egyéb folyó kiadások összegét:
összegben határozza meg.

7 571 000 Ft
2 028 000 Ft
10 494 000 Ft

Ezen belül:
Személyi juttatások elõirányzatát:
Munkaadót terhelõ járulékok összegét:
Dologi és egyéb folyó kiadások összegét:
határozza meg.

8.) Bölcsõde fenntartás 2011. évi kiadási elõirányzatának fõösszege
38 316 000 Ft-ban (azaz harmincnyolcmillió-háromszáztizenhatezer forintban) határozza meg, a rendelet 4. és 13/10-es számú melléklete szerint.
Ezen belül:
Személyi juttatások elõirányzatát:
Munkaadót terhelõ járulékok összegét:
Dologi és egyéb folyó kiadások összegét:
Felhalmozási és tõke jellegû kiadás:

A Védõnõi Szolgálat 2011. évi költségvetési létszámkeretét 4 fõ közalkalmazottban határozza meg, a rendelet 7.sz. melléklete szerint.
6.) Gyermekjóléti szolgálat 2011. évi kiadási elõirányzatának
fõösszegét 3 269 000 Ft-ban (azaz hárommillió-kétszázhatvankilencezer
forintban) határozza meg, a rendelet 4. és 13/8 számú melléklete szerint.
Ezen belül:
Személyi juttatások elõirányzatát:
2 518 000 Ft
Munkaadót terhelõ járulékok összegét:
649 000 Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások összegét:
102 000 Ft
összegben határozza meg.

9.) Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi kiadási
elõirányzatának fõösszege 1 245 000 Ft (azaz egymillió- kétszáznegyvenötezer forint).
Ezen belül:
Dologi kiadások fõösszege:
Szociális kiadások fõösszege:
Felhalmozási kiadások fõösszege:
Pénzeszköz átadás:
Tartalék fõösszege:

675 000 Ft
150 000 Ft
100 000 Ft
200 000 Ft
120 000 Ft

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2011. évi költségvetését a rendelet 13/11-es számú melléklete tartalmazza.
6. §
A képviselõ-testület a 2011–2012–2013. évre vonatkozó úgynevezett
gördülõ tervet a 9. számú melléklet szerint fogadja el, és hagyja jóvá.
7. §
Végrehajtási rendelkezések
Az önkormányzati gazdálkodás végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal.
8. §
/1/ A költségvetésben elkülönítetten szereplõ általános tartalék szolgál
az évközben felmerülõ többletfeladatok fedezetére és az elmaradt bevételek pótlására.
/2/ A Képviselõ-testület a céltartalék felhasználásról külön hozza meg
a döntését.
9. §

A Gyermekjóléti Szolgálat 2011. évi költségvetési létszámkeretét 1 fõ
közalkalmazottban határozza meg, a rendelet 7.sz. melléklete szerint.
7.) Köztemetõ fenntartás 2011. évi kiadási elõirányzatának
fõösszegét 1 301 000 Ft-ban (azaz egymillió-háromszázegyezer forintban)
határozza meg, a rendelet 4. és 13/9 számú melléklete szerint.

20 350 000 Ft
5 356 000 Ft
12 210 000 Ft
400 000 Ft

A Bölcsõde 2011. évi költségvetési létszámkeretét 13,5 fõ közalkalmazottban határozza meg a rendelet 7 számú melléklete szerint.

Az intézmény 2011. évi költségvetési létszámkeretét 4 fõ közalkalmazottban határozza meg, a rendelet 7.sz. melléklete szerint.
5.) A védõnõi szolgálat 2011. évi kiadási elõirányzatának fõösszegét
9 427 000 Ft-ban (azaz kilencmillió négyszázhuszonhétezer forintban )
hagyja jóvá a rendelet 4. és 13/7 számú melléklete szerint.
Ezen belül:
Személyi juttatások elõirányzatát:
6 266 000 Ft
Munkaadót terhelõ járulékok összegét:
1 566 000 Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások összegét:
1 595 000 Ft
határozza meg.

946 000 Ft
255 000 Ft
100 000 Ft

Az önkormányzat (Polgármesteri Hivatal) számláin levõ, a likviditási terv
szerint átmenetileg szabad pénzeszközöket a polgármester jogosult költségvetési éven belüli lejáratú, lekötött bankbetétben elhelyezni, illetve azokon a
költségvetési éven belül elidegeníthetõ értékpapírt vásárolni.

Június – Július
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RENDELETEK
10. §

13. sz. melléklet 	Pénzügyi

és

Gazdasági

Bizottság

jegyzõkönyve
/1/ A Képviselõ-testület az önkormányzat, valamint költségvetési szervei
költségvetését rendeletének módosításával megváltoztathatja.
/2/ A költségvetési szerv, e rendeletben megállapított saját bevételi elõirányzatain felüli többletbevételét csak az érintett bevételi és kiadási elõirányzatok megfelelõ rendeleti módosítását követõen használhatja fel.

13/1. sz. melléklet	Polgármesteri Hivatal 2011. évi elemi költségvetésének bevételei és kiadásai.
13/2. sz. melléklet	Város és Községgazdálkodás 2011. évi
elemi költségvetésének bevételei kiadásai.
13/3. sz. melléklet	József Nádor Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény 2011. évi elemi költségvetése.

11. §

13/4. sz. melléklet	Napraforgó Óvoda 2011. évi elemi költség-

/1/ A Képviselõ-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot a költségvetési szervek 2010. évi pénzmaradványának felülvizsgálatára. A pénzmaradvány jóváhagyásáról a Képviselõ-testület a zárszámadás
elfogadásával egyidejûleg dönt.
/2/ Amennyiben a 2011. évi normatív állami hozzájárulás elszámolásakor az önkormányzatot az állami költségvetés javára visszafizetési kötelezettség terheli az intézmény vonatkozásában, ennek összegével az érintett
költségvetési szerv 2011. évi, feladattal nem terhelt pénzmaradványát csökkenteni kell.

vetése.
13/5. sz. melléklet	Mûvelõdési Ház 2011. évi elemi költségvetése és Községi Könyvtár 2010. évi elemi
költségvetése.
13/6. sz. melléklet	Idõsek Napközi Otthona 2011. évi elemi
költségvetése és a Házi segítségnyújtás
2011.évi elemi költségvetése.
13/7. sz. melléklet	Védõnõi szolgálat 2011. évi elemi költségvetése.
13/8. sz. melléklet	Gyermekjóléti szolgálat 2011. évi elemi
költségvetése.

12. §

13/9. sz. melléklet	Temetõ szakfeladat elemi költségvetése.
Az önkormányzat költségvetésébõl finanszírozott, vagy támogatott, államháztartáson kívüli szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell elõírni a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként- jutatott összegek rendeltetésszerû felhasználásáról. A támogatás
csak írásbeli szerzõdés alapján folyósítható. A szerzõdésben meg kell határozni az elszámolás feltételeit, módját és benyújtásának határidejét. A felhasználást és a számadást a Képviselõ-testület Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága ellenõrzi és dönt annak elfogadásáról.
Amennyiben a finanszírozott, vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az elõírt számadási kötelezettségnek határidõre nem tesz eleget, e
kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell
függeszteni.
13. §
Jelen költségvetési rendelethez az alábbiakban jelölt mellékletek
tartoznak:
1. sz. melléklet: 	Üröm Község Önkormányzat 2011. évi
költségvetési bevételei forrásonként.
2. sz. melléklet 	Üröm Község Önkormányzat 2011.évi
költségvetési kiadásai települési összesen
3. sz. melléklet:
Bevételek szakfeladatonként
4. sz. melléklet
Kiadások szakfeladatonként
4/a sz. melléklet	Mûködési célú bevétel kiadás 2011. évi
mérlege
4/b. sz. melléklet	2011. évi bevétel kiadás mérlege
5. sz. melléklet	Elõirányzat felhasználási ütemterv.
6. sz. melléklet	Kiadási elõirányzatok bemutatása (összevont adatok)
7. sz. melléklet	Engedélyezett létszám kimutatás.
8. sz. melléklet	Kimutatás
a
több
évre
kiható
kötelezettségekrõl.
9. sz. melléklet
3 éves gördülõterv
10. sz. melléklet 	Normatív és kötött felhasználású támogatások részletezése
11. sz. melléklet
Könyvvizsgálói jelentés
12. sz. melléklet 	Intézményvezetõkkel
egyeztetett
jegyzõkönyv
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13/10.sz. melléklet

Bölcsõde elemi költségvetése.

13/11 sz. melléklet	Német Nemzeti Önkormányzat Üröm Költségvetése.
14. §
1.) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2011. január 1.-tõl kell alkalmazni.
2.) A rendelet kihirdetésérõl az önkormányzat jegyzõje gondoskodik.
Üröm, 2011. február 23.
Laboda Gábor

Dr. Balogh Szilvia

polgármester

jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve:
Üröm, 2011. február hó 24. nap
Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Tájékoztató
2011. július 1-jén (péntek) a
Polgármesteri Hivatal zárva tart.
A Köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 71/A §. alapján július 1-je Magyarországon a Köztisztviselôk Napja, amely a közigazgatási szerveknél munkaszüneti nap.
Megértésüket megköszönöm.
Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Június – Július
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tájékoztató

Általános tudnivalók a 2011. évi népszámlálásról
A 2011. évi népszámlálásról a 2009. évi CXXXIX

3.) Az adatszolgáltató a kérdéseket megvála-

törvény rendelkezik. A törvény értelmében a Ma- szolhatja személyesen a számlálóbiztosnak, aki
gyar Köztársaság területén 2011. október 1-jén az összeírás céljából 2011. október 1. és 2011.
0 órakor fennálló állapot alapulvételével a termé-

október 31. között keresi fel.

szetes személyekrõl és a lakásokról nép- és la-

A népszámlálás helyi elõkészítésérõl és az

kásszámlálást kell tartani. A népszámlálás vég-

adatfelvétel végrehatásáról a települési önkor-

rehajtásáról a Kormány 305/2010 (XII. 23.) Korm. mányzat jegyzõje, mint települési népszámlálárendelete intézkedik. Az adatszolgáltatás – a si felelõs gondoskodik. A népszámlálási felelõs
nemzetiségre, az anyanyelvre, a vallásra, a tar- feladata a településen a szükséges számlálóbiztós betegségre és a fogyatékosságra vonatkozó tosi létszámról való gondoskodás, a végrehajtás
kérdések kivételével – kötelezõ.

technikai feltételeinek biztosítása, az összeírás

Az összeírás 2011. október 1. és 2011 októ-

elõrehaladásának felügyelete, az adatszolgálta-

ber 31. között, a pótösszeírás 2011. november 1. tók által jelzett problémák kezelése, a pótösszeés 2011. november 8. között történik.

írás megszervezése.

A lakosság adatszolgáltatási kötelezettségét
három módon teljesítheti:

A számlálóbiztos áll közvetlen kapcsolatban
az adatszolgáltatókkal. Feladata az adatszolgál-

1.) Interneten keresztül. Ehhez a www.

tatói csomag eljuttatása a lakcímekre, az interjúk

enepszamlalas.hu honlapra kell belépni, ahol

lebonyolítása, az önkitöltõk papírkérdõíveinek

egy azonosító és egy egyedi kód megadásával

összegyûjtése, a címek pontosítása.

lehetõvé válik a népszámlálási kérdõívcsomag

Kérem Üröm lakosságát, hogy mûködjenek

on-line felületen történõ kitöltése. A kérdések in- együtt a kérdezõbiztosokkal, segítsék munkáternetes megválaszolására 2011. október 1.-16. jukat, mivel ezzel a helyi sikeres népszámlálási
között van lehetõség.

munkát segítik elõ és nem utolsósorban a nép-

2.) Az adatszolgáltató megválaszolhatja a számlálást elrendelõ törvény végrehajtását.
kérdéseket a borítékban lévõ kérdõív kitöltésé-

„Számlálóbiztosi jelentkezési lap felvehetõ a

vel, melyet a számlálóbiztostól kapott. Ebben az Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályán szeesetben a kitöltött papírkérdõíveket a kapott bo-

mélyesen, vagy letölthetõ Üröm honlapjáról

rítékba visszahelyezve a számlálóbiztosnak kell (www.urom.hu) .”
átadni, amikor az ismét felkeresi az adott címet.

Üröm, 2011. június hó

A papír alapú önkitöltésre 2011. október 1.-16.
között van lehetõség.

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Június – Július
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Tájékoztató a parlagfû elleni védekezésrõl
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008.
évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a
parlagfû virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és azt
követõen ezt az állapotot a vegetációs idõszak végéig folyamatosan fenntartani. A hatályos jogszabályok szerint belterületen a jegyzõ, a település külterületén a Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 2011. június 30. napját követõen köteles hatósági eljárást kezdeményezni azon földhasználókkal szemben, akik elmulasztották a
védekezési kötelezettségüket.
Ha megállapítást nyer a védekezési kötelezettség elmulasztása úgynevezett közérdekû védekezést kell elrendelni, mely az
ingatlantulajdonos hozzájárulása és elõzetes értesítése nélkül is
végrehajtható, az adott területen a szükséges parlagfû mentesítési munkálatok elvégezhetõek. A munkálatok, valamint az egész
eljárás költségei az ingatlan használóját terhelik.
A védekezési kötelezettség elmulasztása esetén növényvédelmi bírság kiszabásának is van helye, melynek nem feltétele
az ingatlan használóját parlagfû mentesítésre kötelezõ külön határozat meghozatala. Az ismételten is kiszabható bírság összege
jelentõs: 15.000 Ft-tól 5 millió Ft-ig terjedhet.

A szigorú jogszabályi eszközök alkalmazhatóságát indokolja
az-az el nem hanyagolható tény, hogy a lakosság közel egyharmada szenved valamilyen allergiától Magyarországon.
Üröm önkormányzata –a felvilágosító munka mellett- rendszeresen mentesíti közterületeit az ártalmas gyomnövényektõl.
Ezzel párhuzamosan a felderítõmunka folyamatos, ennek eredménye, hogy a határidõ lejárta elõtt már ebben az évben is 170
ingatlantulajdonos kapott figyelemfelhívó levelet.
Ezúton is fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy a védekezési munkálatokat ne mulasszák el, mert a folyamatos
helyszíni szemlék során a fertõzött ingatlanok állapotát dokumentáljuk.
Kérem az ürömi ingatlantulajdonosokat, hogy különösen
nagy figyelmet fordítsanak a parlagfû mentesítésre vonatkozó
kötelezettségük teljesítésére és ha eddig még nem végezték el
a gyommentesítést, úgy ezt pótolják és október végéig folyamatosan gondoskodjanak ingatlanaikon a védekezési munkálatok
elvégzésérõl.
Tegyük magunkévá ezt a gondolatot: „Gondolkozz globálisan,
cselekedj lokálisan.”
Üröm, 2011. június hó
Dr. Balogh Szilvia jegyzõ

Az Ürömi Teleház Közhasznú Egyesület közhasznú tevékenységének
rövidített tartalmi beszámolója a 2010. évrõl.
Ürömi Teleház Közhasznú Egyesület (Ürömi TH)
2096 Üröm, Dózsa György u. 18. PF: 47
Statisztikai számjel: 18703973452269213
Cégszám: 4.Pk.60.194/2004

III.
2010. évi bevételeink: pályázatokból, államháztartáson
kívüli támogatásokból, magánszemélyek, vállalkozók támogatásából származik.

I.
– Az Egyesület 2010-ben tovább folytatta mindazon tevékenységeket, amelyeket korábban vállalt!: Ürömi Teleház
mûködtetését, ezen belül teljes körû szolgáltatások térítésmentes Internet használat a rászorulóknak, térítésmentes
számítógép kezelõi képzések szervezése és oktatása.
– Segítõ önkéntesek rendszeres képzése
– E Tanácsadók képzése
– Kapcsolatok fenntartása, bõvítése hasonló civil szervezetekkel
– Kulturális és civilközpontú tevékenység folytatása, párt
és politikai tevékenység nélkül!

Bevételek: (ezer Ft-ban)

Kiadások:

Pályázatok:
Önkorm:
Tagdíjak:
Szolgáltatás:
1% :
Egyéb:

1 243
105
21
11
59
56

Bér és járulékok:

1 082

Egyéb ráfordítás:

695

Összesen:

1 495		

II.
Az 1%-os felajánlásokat eszközeink karbantartására használtuk fel.
– Tevékenységünket, egy fõ- munkatapasztalat – rész
munkaidõben alkalmazott bér és járulékait a Pest-megyei
Reg . Munkaügyi Központ utólagos elszámolásalapján finanszírozta. Jelentõs mértékû a segítõ önkéntesek aktivitása.
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IV.
Záró egyenleg: (pénztár + bank)

(ezer Ft-ban)

1 781

3 789 150 Ft.

Üröm, 2011. 04. 14.
A közhasznú jelentést és beszámolót a Taggyûlés 2011.
05. 23-.án egyhangúan jóváhagyta!
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Flórián István elnök

Ürömi Tükör
Tükör
Ürömi
közérdekű
orvosItelefonszámok
ÜgyeleT
Csatornázási
Csatornázási Üzem
Üzem
2000, Szentendre,
Szentendre, Ipar
Ipar uu.
Hibabejelentés (éjjel-nappal):
06-26-310-796
(éjjel-nappal):
06-26-310-796
TIGÁZ
06/26/501-100
TIGÁZ Rt.
Rt. 2000
2000 Szentendre,
Szentendre, Paprikabíró
Paprikabíró 16.
16.
06/26/501-100
ELMÛ:
ELMÛ: Eurocenter
Eurocenter 1032
1032 Budapest,
Budapest, Bécsi út 154.
ELMÛ
06-26-318-051,
ELMÛ Szentendre:
Szentendre:
06-26-318-051, (26)318-050
Kéményseprô Vállalat:
Vállalat:
1054 Budapest, Steindl Imre u. 12.
06/1/269-2599
06/1/269-2599
Tûzoltóság: Pilisborosjenôi Weindorf Önkéntes Tûzoltó E.
Komlós Tibor parancsnok:
06/26/350-622
06/26/350-622
Kucsera László
06/30/254-8772
László parancsnok-h.
parancsnok-h.
06/30/254-8772
Érd
06/23/335-505
Érd Városiv.
Városiv. Tûz.
Tûz. 2045
2045 Törökbálint,
Törökbálint, Pf.
Pf. 17.
17.
06/23/335-505
DMRV
06/26/501-650
DMRV Szentendre
Szentendre
06/26/501-650
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Igazgatási
Igazgatóság:
H. KÖKH:
1010 Bp.
Táncsics M.1014
u. 1.
Bp.
Táncsics
1.
ÁNTSZ:
1117M.
Bp.u.Karinchy
F. u. 3. V. em.
ÁNTSZ:
1117
Bp. Karinthy F. u. 3. V.
em.
Szippantós
Budakalász
06-26-340-817,
(26)340-278
Szippantós
Budakalász
(26)340-278
Gyámhivatal:
Pilisvörösvár, Puskin 06-26-340-817,
utca 8.
06-26-330-402
Gyámhivatal
PilisvörösvárDunakorzó
Puskin utca 8
06-26-330-402
Iparkamara Szentendre,
06-26-317-918
Iparkamara
Dunakorzó
06-26-317-918
Iparkamara Szentendre,
Budapest, Bajcsy
Zs. út
06-1-269-5974
Iparkamara
Budapest. Bajcsy Zs. út
06-1-269-5974
APEH Budapest
06-1-412-5400
APEH
Budapest
06-1-412-5400
Egészségügyi
Pénztár Szentendre
06-26-302-112
Egészségügyi
Pénztár Szentendre
06-26-302-112
Mûvelôdési Ház
06-26-350-064,
550-013
Mûvelôdési
Ház
06-26-350-064,
Általános Iskola
06-26-350-165, 550-013
350-158
Általános
06-26-350-165,
350-158
Könyvtár Iskola
06-30-458-7615
Könyvtár
06-30-458-7615
Óvoda
06-26-350-185
Óvoda
06-26-350-185
Bölcsôde
06-26-350-658
Öregek
06-26-350-162
Öregek Napközi
Napközi Otthona
06-26-350-162
„Varázskô” Temetkezési Vállalat
Vállalat
Pilisvörösvár
06-26-330-987,
06-26-330-987, 330-205
330-205
Gyógyszertár
06-26-350-147
06-26-350-147
Fogorvos
06-26-350-777
06-26-350-777
Munkaügyi Központ Budaörs
Budaörs
06-23-441-920
06-23-441-920
Rendôrség Budaörs
06-23-420-055
06-23-420-055
Pilisvörösvár
06-26-330-130
06-26-330-130
Posta
06-26-350-007
06-26-350-007
Kôbánya Fehér
06-26-350-104
Fehér Kereszt
Kereszt
06-26-350-104
Vörösvári
06-1-388-9180
Vörösvári úti
úti SZTK
SZTK
06-1-388-9180
Nevelési
Tanácsadó
06-1-388-2142,
Közjegyzô,
Dr. Stagel Judit (Pvörösvár,
Fô u. 83.) 06-1-243-2609,
06-26-332-259
06-1-367-5470
Okmányiroda Pilisvörösvár
06-26-530-680, 530-685
Közjegyzô,
Dr. Stagel Judit
(Pvörösvár,
Fô u. 83) 06-26-332-259
Hatósági ügyintézés,
vezetôi
engedély,
Okmányiroda
Pilisvörösvár
IGFB (gépjármû
felelôsségbiztosítás) 06-26-530-680, 530-685
530-686
Hatósági
ügyintézés, vezetôi engedély,
Gépjármû-ûgyintézés
530-683
IGFB
(gépjármû
felelôsségbiztosítás)
530-686
Vállalkozói
igazolvány
530-687
Gépjármû-ûgyintézés
530-683
Útlevél
530-681
Vállalkozói
igazolvány
530-687
Személyi igazolvány
530-682
Útlevél
530-681
Lakcímkártya
530-684
Személyi
igazolvány
530-682
Gépjármû-ügyintézés
530-688
Lakcímkártya
530-684
Takarékszövetkezet
06-26-350-244
Gépjármû-ügyintézés
530-688
Helyi polgári védelmi ügyelet:
Takarékszövetkezet
06-26-350-244
Gáspár Tibor
06-20-207-7154
Helyi
polgári
védelmi ügyelet:
Nemes
Richard
06-20-223-4979
Gáspár
Tibor0-24 ügyelet:
06-20-207-7154
Polgárôrség
06-30-621-06-15
Nemes
Richard
06-20-223-4979
Rendõrség
– Ürömi körzeti megbízott
06 20 489 67 12
Polgárôrség 0-24
ügyelet: 06-30-621-06-15
A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
A POLGÁRMESTERIHétfô:
HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI
RENDJE
13.00
– 16.00
Hétfô:
13.00
– 16.00
Szerda:
8.00 – 17.30
Szerda:
8.00 – 17.30
Péntek:
8.00 – 14.30
Péntek:
8.00 – 14.30
Laboda Gábor polgármester minden hét szerda 13 – 16 óráig
Laboda
Gábor polgármester
13 - 16 óráig
Alpolgármesterek
minden hétminden
szerdahét
9 –szerda
11 óráig
Alpolgármesterek
minden
szerda
- 11 –
óráig
Jegyzô minden szerda
9.00hét
– 12.00
és 913.00
16.00 óra között
Jegyzô
szerda rendôrök
9.00 – 12.00fogadóórája
és 13.00 – 16.00
óra között
Körzetiminden
megbízott
minden
szerKörzeti
megbízott
rendôrök
fogadóórája
minden
szerdán
dán 16-18
között a
Polgármesteri
Hivatal
helyiségében.
16-18 között a Polgármesteri Hivatal helyiségében.
Központi telefon:
Központi
telefon:06-26-550-093
06-26-350-054,
06-26-550-096,
06-26-350-054,
06-26-550-096,
Fax:
06-26-350-18706-26-550-093
Fax: 06-26-350-187
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GYERMEKRENDELÉS:

Dr. Kerekes Ildikó

Dr. Gaál Gabriella

Tanácsadás:

Tanácsadás:

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

Üröm
Üröm
Üröm
Üröm
Üröm

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

Sürgõsségi orvosi ellátás
ellátás
Sürgösségi
Ürömön hétköznap reggel 7 órál 17 óráig
sürgôs orvosi ellátás elérhetô:
26/350-224 telefonszámon (Ürömi orvosi rendelô)
Pilisborosjenôn minden hétköznap reggel
7 órától 17 óráig a nappali
sürgôsségi orvosi ellátást Dr. Kovács Levente
biztosítja. Tel.: 06-20/ 7735-365

Június
– Július
I.-II.-III.
hó
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Rendõrségi hírek
Pincefeltörõk rendõrkézen!
Május 13-ra virradóra ismeretlen tettesek kevélyhegyen,
ürömi és pilisborosjenõi pincesoron több hétvégi házat,
pincét feltörtek. Kerti gépeket, az ott termelt és régebbi értékes palackozott borokat, használati tárgyakat tulajdonítottak el. Nagy kárt és bosszúságot okoztak a tulajdonosoknak. A házak ablakait, bejárati ajtót csákány segítségével törték be.
Az ismeretlen tettesek 14-re virradóra tovább folytatták
tevékenységeiket. A reggeli órákban Balogh Ferenc r. tzls
körzeti megbízottat értesítették a helyi tulajdonosok, hogy
a szõlõsorok között egy férfi fekszik a földön részegen, egy
csákányon. A körzeti megbízott a helyszínre sietve több arra utaló jelet is talált, amelyek az elõzõ napi betörésekre
visszavezethetõek.
Az esettel kapcsolatban Gyetkó Tibor r. tõrm.
pilisborosjenõi körzeti megbízottat a szolgálatos állományt értesítette és bûnügyi technikusokat kért a helyszínre. Erre azért volt szükség, mivel ismét volt újabb betörési helyszín. Az intézkedés alá vont személy tagadta a betöréseket. A délelõtt folyamán a károk felmérése

történt, amelynek során az egyik tulajdonos a környezõ
erdõségek bejárása során megzavart egy idegen férfit,
aki a sûrû erdõben eltûnt a szeme elõl. A rendõrséggel
együttmûködve a személy felkutatására indultak. Több
helyszínen megtalálásra kerültek az eltulajdonított tárgyak, de a férfi nem került rendõrkézre.A helyszínelés
tovább folytatódott, amelynek során ismételt bejelentés érkezett egy idegen férfiról, aki a szõlõsorok között
Üröm felé gyalogol.
A helyszínen tartózkodó Matisz Péter r. ftõrm, több tulajdonossal az idegen személyt feltartóztatta és a körzeti megbízott intézkedés alá vonta. Ruházatából, hátizsákjából további bizonyítékok kerültek elõ. A férfiak tagadták
azt, hogy ismerik egymást a másik személlyel, de a bizonyítékok hatására beismerõen nyilatkoztak az elkövetéssel kapcsolatban. Elmondták továbbá, hogy hárman
voltak.A délutáni órákban a helyszínen és környezetében
végzett kutatás során, szinte minden eltulajdonított tárgy
elõkerült.
A két személy a rendõrség elõtt már ismert
volt hasonló elkövetések miatt és a fenti cselekmény miatt
õrizetbe vételük megtörtént. A harmadik társukat még keresi a rendõrség.

A Pest megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnmegelõzési Osztálya is
szeretné felhívni a diákok és a szülõk figyelmét a közeledõ nyár,
a szünidõ veszélyeire.
Ebben az idõszakban kiemelten sok veszély leselkedhet
a gyermekekre. Mivel az most sincs ez másként, kérjük
a szülõket és a diákokat, fogadják meg mindannyian a
rendõrség tanácsait, annak érdekében, hogy a tanévkezdéskor csak kellemes élményekrõl számolhassanak be.
Abban az idõszakban, amit a gyerekek szülõi,
nagyszülõi felügyelet nélkül kénytelenek eltölteni, maguknak kell a saját értékeikre, testi épségükre, egészségükre vigyázni.
A tanév végén minden gyermek türelmetlenül várja a vakáció kezdetét, azonban a szünidõ nem csak
gondtalan kikapcsolódást kínál. A gyermekek ugyanis néha nem tudják, hogyan és mivel tölthetik el hasznosan, kellemesen, de biztonságosan a hirtelen rájuk
szakadt szabadság óráit, napjait. Sok-sok unatkozó,
csellengõ gyermekek látható ilyenkor lakáskulccsal a
nyakában.
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A nyár, az iskolai szünidõ beköszöntésével beindul
a kerékpár- és strandszezon. A strandokon, játszótereken, parkokban a saját értékekre különösen kell vigyázni, azokat felügyelet nélkül hagyni még pár percre sem
szabad.
A nyári szünidõ jelentõs veszélyforrását a szabadvizek és a strandok is magukban rejtik. Sajnálatos, hogy
az úszás, fürdõzés közben bekövetkezett balesetek
sokszor végzõdnek drámaian. Minden gyereket meg kell
tanítani a szabad vizek veszélyeire, s arra, hogy ezek
a veszélyek hogyan kerülhetõk el. Fürödni csak az arra kijelölt helyeken, strandokon a balesetek elkerülése végett lehetõleg a szakszemélyzet által ellenõrzött
helyeken szabad. Kisgyermekek csak felnõtt kíséretében mártózzanak a vízbe! Felhevült testtel, teli gyomorral, alkoholos állapotban vízbe menni tilos! A bányatavak különösen veszélyesek a hirtelen változó vízmélység és a hõfok-különbség miatt. Ne engedjük a veszé-
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lyes játékokat, egymás megdobálását, társaink víz alá
nyomásást, itatását, fejesugrásokat felhevült testtel sekély vízbe. A strandokon és szabadvizekben történõ
fürdõzéseknél az esetleges balesetek megelõzése végett fürdeni, lehetõleg szakszemélyzet által ellenõrzött
helyeken érdemes, kisgyermekek pedig csak felnõtt kíséretében mártózzanak a vízbe. A szülõk, gyermekeiket
felügyelet nélkül ne hagyják a vízparton!
Amennyiben a gyerekek a kerékpáros közlekedést
választják, mindig ügyelni kell arra, hogy kerékpárt
lehetõleg több, különbözõ fajtájú zárral zárják le, és azt
stabilan (kerékpár-tárolóhoz, villanypóznához, padhoz,
fához) rögzítsék!
A gyerekek nyáron sokkal nagyobb szabadságot
kapnak a szülõktõl, minta tanév idején.
Kitolódik a meghatározott esti hazaérkezés
idõpontja, ezért fontos, hogy a gyermek mindig tartsa
be a szülõkkel megbeszélt idõpontot. A kalandvág�gyal kezdõdõ csavargásoknak gyakran bûncselekmény
a vége. Nyaranta megnövekszik az eltûnés miatt körözött fiatalok száma.
Manapság, már majdnem minden gyermeknél ott
van az értékes mobiltelefon, Mp3 lejátszó, amit gyakran felelõtlenül, látható helyen hordanak magukkal. Ez
figyelem felhívás lehet azok számára, akik esetleg ilyen
értékek megszerzésére specializálódtak. Ne könnyítsük
meg a dolgukat, értékeinket hordjuk mindig táskában
vagy zsebben!
Amennyiben ismeretlen, gyanús személy különféle ürügyekkel (pl.: a pontos idõ megtudakolása) a mobiltelefon átadását próbálja elérni, javasoljuk, hogy forduljanak egy felnõtthöz, ne vegyék elõ saját telefonjukat, illetve azt ne adják át semmilyen kérésre (zenehallgatás, zeneszerkesztés, játék, telefonálás). Ha értékeiket erõszakkal próbálják meg elvenni tõlük, úgy
minél hangosabban hívják fel magukra a figyelmet, ne
szégyenlõsködjenek, próbáljanak meg higgadtak maradni.
Készpénzt ne, vagy csak több helyen elosztva vigyünk magunkkal. Ha van bankkártya, annak PIN kódját
a kártyától elkülönítve tárolják.
Ha az utcán idegen szólítja meg õket, sem útbaigazítás, sem pedig más indok alapján ne tartsanak velük, illetve ne fogadjanak el semmit. Legalább ilyen fontos tudniuk, hogy ilyen esetekrõl mindig érdemes beszámolni a szüleiknek. Gondoskodjanak arról, hogy a gyerekeknél mindig ott legyen a szülõ elérhetõsége, illetve õk is tudják azt, hogy kihez fordulhatnak segítségért.
Bátran szólítsák meg az egyenruhás rendõrt, kérjenek
tõle segítséget.
A nyár, a vakáció ideje a közlekedés szempontjából is veszélyeket rejthet. A gyermekek életkoruknál fog-

va meggondolatlanabbak, olykor kiszámíthatatlan a viselkedésük. A tapasztalatok azt mutatják, hogy túlságosan bíznak a közlekedés felnõtt résztvevõiben, az
autóvezetõk, a buszsofõrök tapasztalatában. A közlekedés azonban olyan váratlan helyzeteket hozhat, amelyeket még az idõsebb, a közlekedésben jártasabb
felnõttek sem tudnak megoldani. Fontos, hogy a gyermek ismerje, és tartsa be az alapvetõ közlekedési szabályokat, valamint mi magunk is legyünk óvatosabbak,
vezessünk lassabban azokon a helyeken, ahol sok gyermek tartózkodik.
Itt hívjuk fel a szülõk figyelmét arra, hogy, gyermekeikkel tekintsék át a legfontosabb gyalogos és kerékpáros közlekedési szabályokat. A szülõk vizsgálják át a
gyermekeik kerékpárját és szereljék fel a kötelezõ tartozékokkal, mint pl. a fékek, a világítóberendezések, prizmák, stb. Ezek legyenek mindig üzemképes állapotban.
A fiatalok hétvégi szórakozási szokásaitól már-már
elválaszthatatlan a tiltott szerek kipróbálása, fogyasztása. Ezek megelõzése egész éves odafigyelést igényel.
A csellengõ fiatalok hamarabb nyúlnak önpusztító szerekhez is, korábban kezdenek el dohányozni, italozni,
és napjaink veszélye, a kábítószer is hamarabb érheti el õket!
Az alkohol, dohányzás, kábítószer nagy kihívást
és súlyos veszélyforrást jelent gyermekek számára.
A fiatalok az elsõ kortyot, elsõ cigarettát, kábítószeres tablettát az esetek döntõ többségében nem idegen
személytõl, hanem valamilyen bulin barátaiktól, közvetlen ismerõseiktõl kapják.
A magányos, csavargó gyermekek, fiatal bûnözõ
csoportok áldozataivá is válhatnak akiket meglopnak,
kirabolnak. A fiatalok sok esetben követnek el rongálást,
garázdaságot és más bûncselekményeket.
Ne feledjük, hogy a gyermekek biztonságáért a
szülõk is rengeteget tehetnek. Készítsék fel gyermekeiket õk is a nyár veszélyeire a biztonságos és élményekkel teli szünidõ reményében!
Ingyenesen hívható segélyhívó telefonszámok:
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MENTÕK: 104
TÛZOLTÓK: 105
RENDÕRSÉG: 107
KÖZPONTI SEGÉLYHÍVÓ: 112
Matisz Péter r. ftõrm.
Budaörs Rendõrkapitányság
Pilisvörösvár Rendõrõrs
Üröm Körzeti Megbízott
Munkahelyi tel.: 06 26 330 130
Szolgálati tel.: 06 20 489 67 12
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HOROSZKÓP
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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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Idén is volt
német tábor
Június 5- 11-ig iskolánk 25 diákja vehetett részt
Ausztriában német tanulmányi táborban.
A 2009-es karácsonyi gálának köszönhetõen idén is
két tanulónkat jutalmazhattuk ezzel az utazással tanulmányi eredményeik elismeréséül.
Délelõttönként Innsbruck és környékének látványosságaiban gyönyörködhettünk. Többek között láttuk az innsbrucki Császári templomot és várat, az Alpesi állatkertet,
az olimpiai Sí sáncot, a híres Arany tetõt és az Ambras kastélyt. Csodálatos látványt tartogatott szikláival és vízeséseivel a Farkas-szoros. Elkápráztattak minket a Swarovski
kristályok is Wattensben. De az egyik legelbûvölõbb élményünk a németországi Neuschwanstein kastélyhoz
fûzõdött, termeivel és a tájból kiemelkedõ szépségével elvarázsolt minket.
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Délutánonként a tiroli Hallban lévõ Rosenhof Iskolában gyakorolhatták a német nyelvet a gyerekek
anyanyelvi tanárok segítségével.
Az alsó és a felsõ tagozatos tanulók külön csoportba kerültek és három órától fél hétig a német volt
a kommunikáció eszköze. A tanárnõk többször kivitték a gyerekeket a városba, hogy ott szerezzenek
valóságos nyelvi környezetbõl tapasztalatokat, nyelvi mintákat.
A kimerítõ programok után a Steixner panzióban
pihenhettük ki fáradalmainkat. A közeli erdei játszótéren tombolhattunk vagy a szállodában játszhattunk, zenét hallgathattunk, táncolhattunk.
Szombat este az utazástól elcsigázottan, de élményekben gazdagon tértünk haza.
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Német nemzetiségi nap az iskolában
Idén a nemzetiségi nap megrendezésére június
Ezután került sor a Titok online német levelezõ verse14-én délelõtt került sor.
nyen részt vevõ gyerekek munkájának elismerésére és juAz iskolás gyerekek 14 csapatot alakítottak, melyekben
minden évfolyam képviseltette magát. A csapatok menetlevelet kaptak és 14 állomást kellett felkeresniük.
A feladatok igen változatosak voltak és tartalmukban
kötõdtek a német nemzetiségi hagyományokhoz és kultúrához.
Memória és puzzle játék volt az esküvõi szokásokból,
illetve a lakodalmi ruházatból. Nyelvjárásban lévõ történetet kellett hallás alapján kiegészíteni megadott szavakkal.
Sváb szavakat párosítottak a csapatok német és magyar
megfelelõjükhöz.
Szólásokat, közmondásokat rendeztek nyelvjárásban
és német köznyelvben, triminó játékkal. A sváb zene és
tánc sem hiányozhatott az állomások sorából: a magyarországi németek himnuszát tanulmányozták és megtanulták
a hagyományos Sieben Schritt, „Hét lépés”, tánclépéseit.
A 2011-es Nemzetiségi nap zárásaként a tanév során
megrendezésre került vers- és prózamondó, valamint kisjelenet és ének versenyek gyõztesei adtak mûsort.

talmazására.
Zárásként a délelõtti akadályverseny eredményét hirdettük ki.
Minden részt vevõ egy-egy eredeti sváb recept alapján
készült kalácsot, flézlit kapott jutalmul egész napos szorgos munkájáért, amit az ürömi Kiss Pékségben süttettünk
meg.
A játékos vetélkedõ csapatainak menetlevelét az elért
pontszámoknak megfelelõ sorrendben az iskola aulájában
lévõ faliújságon tekinthették meg a gyerekek.
Rendezvényünk költségét teljes egészében az Ürömi
Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatta.
Ezúton is köszönjük, hogy ily módon hozzájárultak
programunk sikeres lebonyolításához.
Köszönetet szeretnénk még mondani iskolánk minden
dolgozójának: a pedagógusoknak és a technikai dolgozóknak, akik segítsége nélkül ez a nap nem lett volna ilyen
emlékezetes.
Német munkaközösség

Tisztelt Látogatók! Kedves Vendégeink!

Válasszon Ön
biztosítót!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Könyvtár június
21 – augusztus 29-ig zárva tart.
A Közösségi Ház július 1-tõl augusztus 22-ig tart
Assure-Man
zárva, a tanfolyamok, szakkörök és egyéb programok
ezen idõ alatt szünetelnek.
Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft.
Köszönjük, hogy ebben az idényben is megtiszteltek
Kötelező, Reméljük
Casco,aÉlet-,
Lakás-,
érdeklõdésükkel.
továbbiakban
is sok,
változatos
programon köszönthetjük
Önöket.
Vállalkozói,
Utasbiztosítások
Kellemes
nyaralást,
jó
pihenést
kívánunk
Képviselet: 2096 Üröm, Fő utca 54.
mindenkinek!
Tel.: 06/30-271-7741
A Közösségi Ház és
Könyvtár munkatársai
www.assure-man.hu

www.citroenwendom.hu
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Az ÜRÖM S.C. ötven év után
százgólos bajnokcsapat!
Harminc éven keresztül nem volt futballpálya
Ürömön, ám 2011-ben immáron nem csak egy
kiváló sportlétesítménnyel,hanem egy friss bajnokcsapattal is rendelkezik községünk!
A csapat játékos-edzõje Podhorcsek Miklós örül,
hogy újra virágzik a labdarúgás Ürömön,és bízik
benne,hogy az önkormányzati egyesület egy osztállyal feljebb is sikeres lesz!.
SZK: A szezon kezdetétõl fogva a bajnoki cím megszerzése volt a cél?
Podhorcsek Miklós: Igen,mindenképpen szerettünk
volna feljutni,hiszen ötven éve nem volt itt bajnokcsapat! Nagyon boldogok vagyunk,hogy nekünk ez most sikerült.
SZK: Volt esetleg olyan,aki kiemelkedõt nyújtott a
szezon során?
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PM: Nem akarok senkit kiemelni,mert sosem szoktam. A legnagyobb fegyvertény,hogy gyakorlatilag változatlan a keret két éve a felnõtteknél.
Ez alatt az idõ alatt a csapat baráti társasággá érett
és ez elengedhetetlen a sikeres szerepléshez! Több generáció is játszik a csapatban,ám ezeket a különbségeket már észre sem lehet venni,annyira jóban vannak a
srácok egymással.
SZK: Jövõre a magasabb osztályban mik a célok?
PM: A feljebb indulás feltétele egy U.19-es csapat indítása,amelynek természetesen plussz költségei vannak. Örömmel közölhetem,hogy az önkormányzat-ahogy eddig is-támogat minket ebben! A támogatási
összeget már meg is kaptuk! Öt utánpótlás csapatot is
indítunk U.14-tõl lefelé. Kell csinálnunk két darab elõírás
szerinti 6 méteres, fedett kispadot is. A következõ 201112-es idényben a 6-8-ik hely megszerzése lesz a cél a
felnõtt csapat számára.
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utánpótláskorú gyermekünk van, akik minimális tagdíjat fizetnek,mert a mai nehéz idõkben nem szeretnénk a
szülõket ezzel is terhelni!
SZK: A szurkolók?
PM: 150-200 fõs szurkolótáborunk van,de én 5-600
fõre gondolok akik rendszeresen követik a csapat életét
és eredményeit. Ez ezen a szinten csodálatos. (magasabb osztályban is) a szerk

SZK: Szponzorok?
PM: Ahogy már említettem fõ támogatónk az ÜRÖMI ÖNKORMÁNYZAT,hiszen a telephelyünk is a polgármesteri hivatalban van bejelentve.
Nagyon sok egyéni támogatónk van,akik kisebb összegekkel segítik a csapatot. Itt szeretném megköszönni a támogatást NAGY MÁTYÁSNAK (SAMATA KFT), aki a sportbizottsági tiszteletdíját rendszeresen az egyesületnek utalja! De várjuk-keressük a további szponzorokat,hiszen 80

Tabella:
1. Üröm SC
2. Dunakeszi K
3. Fót
4. Tinnye
5. P.szántó
6. P.szentk.
7. P.szentl.
8. Kisalag
9. Szentendre
10. Pomáz

11.
12.

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

17
15
14
13
12
11
11
6
6
5

1
1
4
5
1
3
3
1
1
0

4
6
4
4
9
8
8
15
15
17

100-38
61-30
74-38+36
56-39
56-41
43-32
59-51
30-66
29-85
45-77

+62
+31
46p
+17
+15
+11
+8
-36
-56
-32

52p
46p
44p
37p
36p
36p
19p
19p
15p

Pilissport
Csobánka

VÁRJUK A FOCIZNI SZERETÕ GYERMEKEK
JELENTKEZÉSÉT AZ ÜRÖM SC-be.
Elérhetõség:
www.uromsc.hu
Felnõtt csapat: 0620/208-7782
Podhorcsek Miklós
Utánpótlás:
0670/338-6013
Egervári Zsolt

1. ÜRÖM
2. PÉCS
3. CHILE
4.MEXIKÓ
5. PERU
Részt vett:
Bolívia, Ecuador,
Venezuela, Brazília,
Uruqay, Argentína,
Angola

Kispályás labdarúgás és Latin Amerikai
Családi nap (COPA AMERICA)
Június – Július
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Hõsök Napja 2011
Hõsök napjára emlékeztünk május 29-én az ürömi
A Himnusz közös eléneklése és az ünnepi szavak után
római katolikus templom elõtti turult formázó há- üröm lakosságának nevében Majer József helyezte el az
borús emlékmûnél.
emlékezés koszorúját.
Boros Melinda beszédében külön kiemelte, hogy bár a Hõsök napja nem
pirosbetûs ünnep, mégis számtalan rendezvényt tartottak a Kárpát-medencében és tartanak napjainkban is. Hiszen
amit hõseink a két világháborúban cselekedtek, azt a hazáért tették, kötelességüket és esküjüket teljesítve. Emléküket
megõrizni szent feladatunk, mert
Garay János sorait idézve:
Csak törpe nép feledhet õs nagyságot,
Csak elfajult kor hõs elõdöket,
A lelkes eljár õsei sírlakához,
S gyújt régi fénynél új szövétneket.!
Szervezõ: Üröm TH.
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Kedves Olvasó!
Engedje meg, hogy pár
szóban bemutassam Önnek
a B-ANGEL Biztonsági
Szolgálatot.
Cégünk 1999. április 1-jén
alakult, piliscsabai székhellyel,
és mint vagyonvédelmi cég
tagja a Vagyonvédelmi és
Magánnyomozói
Szakmai
Kamarának. Együttmûködési
megállapodásunk
van
a
környékbeli polgárõrségekkel,
és a területileg illetékes
Rendõrkapitánysággal,
az
Esztergomi és a Pomázi
Hivatásos
Önkormányzati
Tûzoltósággal. Hosszú évek óta jelentõs számú házat, üzletet,
üzemet, és intézményt távfelügyelünk és õrzünk a környéken.
2011. április 1-jétõl, Ürömön is kivonuló szolgálatot
létesítettünk, bizonyára már Ön is találkozott kivonuló
autónkkal. Kedvezõ volt a fogadtatás, ma már mi távfelügyeljük,
a Polgármesteri Hivatalt, a Napraforgó Óvodát, a Hóvirág
Bölcsõdét, Alexandra Pavlovna Romanova nagyhercegnõ
sírkápolnáját, és számos magánházat.
Cégünk ürömi
és
pilisborosjenõi
lakosokat
foglalkoztat,
szorosan
együttmûködünk a helyi körzeti megbízott rendõrökkel is.
Reméljük a közeljövõben a lakosság részérõl is egyre több
elégedett ügyfelet tudhatunk magunkénak.
Célunk, hogy megrendelõinknek egyedi igényeihez igazodó,
magas színvonalú szolgáltatásokat nyújtsunk, mely alapja lehet
egy hosszú távú partnerkapcsolatnak. Üzletpolitikánk lényege a
minõség, megbízhatóság és a diszkréció.
Cégünk
elsõsorban
biztonságtechnikai
rendszerek
tervezésével, üzemeltetésével foglalkozik, tevékenységi
körünkbõl kiemelnék néhányat: riasztó-rendszerek tervezése,
kivitelezése, tûzjelzõ-rendszerek telepítése karbantartása,
beléptetõ rendszerek telepítése, kamerarendszerek telepítése,
orvoshívó berendezések telepítése és az egyik leghatékonyabb
vagyonvédelmi szolgáltatás, a 24 órás távfelügyelet kivonuló
akciósszolgálattal.
Cégünk 24 órás távfelügyeletet üzemeltet ahol diszpécser
szolgálatunk a nap 24 órájában áll rendelkezésre ügyfelei részére
és a beérkezõ jelzések fogadására. A szigorú belsõ biztonsági
intézkedéseknek köszönhetõen az Ön, illetve vagyontárgyainak
biztonsága nem kerülhet veszélybe. A beérkezett jelzésnek
megfelelõen a diszpécserek értesítik az értesítendõ személyt,
illetve elindítják akciósszolgálatunkat. A folyamatos információ
áramlás segítségével az akciósok a helyszínen rendkívül
hatékony munkát végezhetnek. Sokszor elõfordul, hogy disz
pécserszolgálatunkhoz fordulnak bejelentéssel: közlekedési
baleset történt, járhatatlanok az utak, gyanús személyeket látnak
az utcán, tûzeset történt stb. Diszpécserszolgálatunk ilyenkor
értesíti a szükséges hatóságokat, az illetékes személyeket,
illetve közvetlenül segítséget nyújtunk.

Cégünk a távfelügyeleti piacon a legkedvezõbb szolgáltatási
tarifákkal tud megjelenni.
Távfelügyeletünk az ország legmodernebb rendszerét
üzemelteti, amely lehetõvé teszi riasztás esetén a leggyorsabb,
és leghatékonyabb intézkedést. Távfelügyeletünkhöz bármilyen
riasztórendszer kapcsolható.
Rádiós távfelügyelet esetén nem növekszik a telefonszámla
és biztonságosabb a távfelügyeleti bejelzés. Beérkezõ
riasztás esetén akciósszolgálatunk a helyszínre érkezik, és
megakadályozza a további rongálást, illetve károkozást.
Betörésjelzés
esetén
lefedett
területeinken
belül
szerzõdésben vállalt kiérési idõnk 10 perc.
Ez a gyakorlatban 4 – 8 percet jelent. Támadásjelzés
esetében akciósszolgálatunk a legrövidebb idõn belül a
helyszínre érkezik, és intézkedik
Lefedett területeink: Piliscsaba, Pilisjászfalu,
Pilisvörösvár, Pilisszentiván, Pilisszántó, Piliscsév,
Leányvár, Tinnye, Üröm, Pilisborosjenõ.
Nagy súlyt helyezünk a megbízható, felkészült biztonsági
õrök kiválasztására, szempontjaink a megfelelõ szakképzettség,
feddhetetlen elõélet, lojalitás, és maximális megbízhatóság.
Dolgozóink körében folyamatos felméréseket és oktatást
végzünk, a munkakörülmények és a megfelelõ munkahelyi légkör
kialakítása érdekében, mert hisszük hogy a magas színvonalon
végzett szolgáltatást, csak megfelelõen képzett munkatársakkal
tudjuk biztosítani. Pályázaton nyert Európa Uniós támogatásból,
idegen nyelv oktatást, hatékony ügyfélszolgálatot, stressz
kezelést, intézkedéstaktikát, és technikát oktató képzéseken
veszünk részt folyamatosan.
Alkalmazottaink a legkorszerûbb felszereléssel és
fegyverzettel rendelkeznek, feladataikat egységes forma
ruhában látják el.
Szolgáltatásunkat mindenkor a megbízási szerzõdésben
foglaltaknak megfelelõen, ill. az érvényben lévõ jogszabályok
alapján végezzük, igyekszünk a jövõben is megelégedésükre
szolgáltatni, és az Ön nagyobb biztonságára törekedni.
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Papp Zsolt Péter
Ügyvezetõ igazgató
Tel: 06-30/960-7065
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Ürömi Tükör
majális

Majális 2011

A Polgármesteri Hivatal és a Közösségi Ház szervezésében az idei majális is a hivatal elõtti téren
zajlott. Az idõjárás sajnos nem volt túl kegyes a
majálisozókhoz. Az esõ újra és újra eleredt, ennek dacára a gyerekek élvezhették az ingyenes
csúszdás ugrálóvárat, vezethették a kisautókat a
körhintán, és az arcfestésen igazi remekmûvek
készültek.

Már korán reggel felkerültek a tûzre a bográcsok,
amelyekben hol egy kis szalonna, hol egy kis pirított
hagyma sült reggelire, mellé egy kis pogácsa, sós
sütemény, kevéske „fõzõvíz”is társult. Elvégre szomjasan
nem lehet fõzni!
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Ürömi Tükör
majális
Amíg a csapatok elõkészítették a bográcsba valókat
lelkes, a hagyományokat õrzõ és átadni akaró emberek
kis csapata felállította a májusfát is, a kötélhúzáson pedig
kipróbálhatták erejüket a gyerekek és a felnõttek is.

Délre elkészültek a gasztronómiai remekek.
A zsûrinek nehéz dolga volt a 11 induló csapat közül
kiválasztani a díjazottakat, de végül is kisebb viták
után jött a eredményhirdetés:
1. N
 éptáncmûhely – „Mindent bele paprikás krumpli”
– A gyerekek fõzték!
2. K
 alánka – Birkapörkölt
3. Ü
 römi Hagyományõrzõ Egyesület – Csülökpörkölt
krumplival, házi savanyúval
Különdíjazott:
Ürömiek Baráti Társasága – Betyárgulyás
Kedves fõzni szeretõk! Néhány ötlet a fõzõversenyrõl
arra, mit készítsünk bográcsban:
• Betyárgulyás
• paprikás krumpli „mindent bele” módra
• csülök-köröm pörkölt
• birkapörkölt
• kecskepörkölt
• vadpörkölt (õz, vaddisznó)
• szarvaspörkölt
• õzragu
• halászlé
Utána kínálhatunk máglyarakást, apró édes és sós
süteményeket. Jó étvágyat!!
M.K.

Június – Július
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Ürömi Tükör
hagyományőrzők

Nem csak a 20
éveseké a világ
Az ürömi majális után 2011.
május 14-én Tápiószelén a
Béke és Barátság jegyében
a XIV. Nemzetközi Nyugdíjas Béketalálkozón vettünk
részt.
Felléptünk a Válogatós Legény címû jelenettel. Emléklapot kaptunk.
2011.
június
5-én
Cserkeszölõre
mentünk
Országos
Nemzetközi
Nyugdíjas Találkozóra.
Az
Ürömi
Képviselõtestület
támogatásából
tudtunk külön buszt bérelni,
mindkét alkalomra, hogy a
mozgalmas fellépések után
ne keljen távolsági busszal
közlekedni,
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Ürömi Tükör
hagyományőrzők
Fenyõ Miklós Limbó-hintó zenéjére táncoltunk,
nagy sikert arattunk mindkét fellépésünkön.
Díszoklevéllel ismerték el részvételünket.
Nagy izgalommal készültünk az Ürömi XII.
Nyári Fesztiválra, ahol ismételten Fenyõ Miklós
zenéjére táncoltunk, és Aradszky László Nem
csak a húszéveseké a világ címû slágerét
énekeltük velünk együtt a közönség is énekelte
–, a tapsból ítélve nagy sikerünk volt.
Értesíteni szeretnénk nyugdíjas társainkat, hogy
elköltöztünk régi helyünkrõl.

Új címünk: Üröm Dózsa György út 18. szám alá, a
Könyvtár melletti helyiségbe.
Minden csütörtökön 16.00 órától tartjuk klub
délutánunkat, melyre szeretettel várunk minden érdeklõdõ
nyugdíjast!
Fehér Istvánné
elnök

Fotók: Balogh Gyula

Június – Július
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Ürömi Tükör
öno

Anyák Napja
az Idõsek klubjában
Községünk legidõsebb édesanyáit köszöntöttük
május 6-án az Idõsek klubjában.
A napfényes szép tavaszi napon Laboda Gábor Polgármester úr köszöntötte, és egy szál virágot adott át a megjelent édesanyáknak. A József Nádor Általános Iskola 4. a osztályos tanulói
és a Napraforgó óvodások szép mûsorában gyönyörködhettünk. A gyerekek saját maguk által készített ajándékokkal kedveskedtek a nagymamáknak, dédnagymamáknak.
Az idõsek is kis mûsorral készültek, énekeltek szavaltak és finom süteményekkel várták a
vendégeket.

„Van-e édesebb dala a Földnek,
mint amit dalolt kis bölcsõdalunk?
Végig kísér ez koldust, királyt s ringat,
Mikor könny az italunk.
E szóban: Anyám, van az élet
legdrágább kincse az Isten után,
Nem hullat senki igazabb könnyet,
mint édesanya gyermeke bánatán.
Nincs is szebb vallomás zengi a szívünk
mintha hallanám,
Egyszer mindenki megvallja-e szót.
Nincs drágább e Földön, mint az én
Anyám!”

Szemerei Mihályné
intézményvezetõ

40

Június – Július

Kónya Sándorné

Ürömi Tükör
öno

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
7do[hÃaj[Y^^d_a|`W

Környezetvédelmi akció!
Gépvásárlásnál üzemképtelen
elektromos gépét beszámítjuk!

www.erparker.hu
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70/948-9257
csütörtök: 14-19h, szombat: 9-12h

(adóproblémák kezelése)

VIZSGÁRA
;
 - % ,ELŐKÉSZÍTÉS
| 35 :"

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

TO kft.

VI
;

Bp. 1039 Battyhyány u. 46. (új Szentendrei út)
Tel.: 240-5603 Tel./fax: 436-0356

(adóproblémák kezelése)

M�tétnap: szerda 9-13h

ÁLLATORVOSI RENDEL�
Solymár, Terstyánszky u. 120.

ÁLLATORVOSI RENDEL�
Solymár, Terstyánszky u. 120.

INGATLANIRODA
AUTOMATA
ÖNTÖZŐRENDSZER
KIPUFOGÓ
KLINIKA
ÜGYVÉDI
KÖZREM�KÖDÉSSEL
7524A79902(

TO
KFT.
u.u.12/c
19/c

rdô u. 19/c

Dr. Molnár Attila

tervezése, telepítése, karbantartása.

Kipufogódobok, rendszerek készítése, szerelése, javítása!
06-30-984-6692
INGYENES
NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL
Katalizátorok, ﬂexibilek szerelése 18 hónap garanciával

-238-0215
238-0215
70

06-26-360-919

KÖRŰ 2JKERTÉSZETI
J7524A79902(
Gyorsszerviz TELJES
Olajcsere
nk:
ink:
Bejelentkezés
06-30-964-2160 telefonon:
ha nálunk
unk
könyveltet!
INGATLANKÖZVETÍTÉS, SZOLGÁLTATÁS
ÜGYVÉDI MUNKÁK,
HITELÜGYINTÉZÉS
06 26
350
671laborVéd�oltások,
ultrahang,
SPORTKIPUFOGÓK
gyintézés,
sebészeti
m�tétek
vizsgálat,
06
70/210
5896
gyintézés,
Üröm, Dózsa
György út
47.
Korompai
Balázs/O2
Consulting
Bt.
THULE70
termékek!
nôleg is!)
06
210
58
96
06
26
350
671
őleg is!)
Rendelési
id�: kedd: 14-19h,
ÜRÖM,
Bp. 1039 Árpád u. 23.
viselet
06 30 476 815470/948-9257
06 30 696
6968 szombat: 9-12h
pviselet
csütörtök:
14-19h,
elése)
Bp. 1039 Battyhyány u. 46. (új Szentendrei út)
Dózsa György
út 47.
jaavor@mail.tvnet.hu

elése)

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

ZEKE ÉS FIA BT.
ATLANIRODA

DI KÖZREM�KÖDÉSSEL
NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL

GÉPI FÖLDMUNKA
TEHERBejelentkezés
telefonon:
ÉS, ÜGYVÉDIFUVAROZÁS
MUNKÁK,
HITELÜGYINTÉZÉS
06 26
350 671

0647.70/210 5896
röm, Dózsa György út
10 58 96
06 26 350
671
ÜRÖM,
6 8154
06 30 696 6968
Dózsa György út 47.
jaavor@mail.tvnet.hu

IA BT.

MUNKA
ZÁS

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

LA-PE BT.

Épít�anyag
Gyártó és
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,
FORGALMAZÁSA
telep) KIADÓ Üröm központjában,
de csendes
Mérleglabor
Kft.
65
környezetben 1+3 félszobás, 85 m -es, új, nagy
2096 Üröm,
Rákóczi
u. 19.
08-192teraszos, parkosított
családi ház,
fedett gépkocsi
beállóval. 130 000 Ft/Tel.:
hó. 26-550-057
Tel: 30-9960-183, Mobil:
e-mail: koril14@gmail.com
30/308-8939
2
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M�tétnap: szerda 9-13h

ÁLLATORVOSI
RENDEL�
Platán
Idősek Otthona/Üröm
Szennyvízszállítás,
Solymár,
Terstyánszky
u. 120.
felvételre keres:
Dr.
Molnár
szakácsot,
kézilányt,
takarítót.a.
gépi
és Attila
kézi
földmunk
06-30-984-6692
Jelentkezni lehet:
06-26-360-919
T: (26) 321-351,
(30) 9431-555
06/26/551-500
lfj. Dr. Molnár
Attila
Szolgáltatásaink:

•06-30-964-2160
gumiszerelés és javítás (defekttűrő gumiVéd�oltások,
is)
ultrahang, laborvizsgálat, sebészetiszerelés
m�tétek
• motorkerékpár-gumi
Épít�anyag
Gyártó
és
• Rendelési
gumiárusítás
id�: kedd: 14-19h,
Értékesít�
Betéti
Társaság
•csütörtök:
futómûállítás
és
szerelés
14-19h,
szombat:
9-12h
• szerviz,
autójavítás
M�tétnap: szerda 9-13h
• olajcsere 2096 Üröm,
• computeres
hibadiagnosztika
Budakalászi
út 0/64/7

LA-PE BT.

Pilis Motor Bt.

ÜÜvegfóliázás:
fóliá06-20-9382-405
á 0630-9-324-585
0630 9 324 585
Tel.:
06-26-350-247
Autómosó:
0670-935-55-15
Aprilia
motorszerviz,

valamint vállaljuk olasz
Technikai
szakmai felkészültségünk
leNyitvaésés
tartás:
H—P: 07—17
japán robogók,
hetővé teszi a legújabb típusú
autók
javítáSz.: 07—12
motorkerékpárok szervizelését,
sát is (futóműdiagnosztika, gumiszerelés,
javítását.
Tûzifa
kapható!
hibadiagnosztika).

2083 Solymár
Külső
23/a
CSECSEMŐMÉRLEG
Elérhetôségek,
Elé
h tô Bécsi
é k út
nyitvatartás:
itBÉRLÉSE,
t tá ÉS
209606-20-518-3791
Üröm, Ürömi út 12.
Tel:
FORGALMAZÁSA
0626/336-063
Fax: 0626/337-372
H-P.: 8-17-ig
Mérleglabor
Kft.
info@wservice.hu
2096wuhrlservice@t-online.hu
Üröm, Rákóczi u. 19.
Tel.:
26-550-057
H-P: 8-17
Szo: 8-13
30/308-8939
WührlMobil:
Géza Wührl
és társai szerviz Kft.

Augusztus-Szeptember
Mosógép – egyéb háztartási gép
javítása – festés, mázolás, burkolás
Tvagy
O Ytakarítás
O T A Jvállalása.
AVITÁS

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

lfj. Dr. Molnár Attila
Szolgáltatásaink:
Szolgáltatásaink:
•06-30-964-2160
gumiszerelés és javítás (defekttűrő gumiVéd�oltások,
is)
ultrahang,
labor•
gumiszerelés
és
javítás (defekttûrô
guvizsgálat, sebészetiszerelés
m�tétek
•
motorkerékpár-gumi
mi is)
• Rendelési
gumiárusítás
id�: kedd:
14-19h,
••
motorkerékpár-gumi
szerelés
futómûállítás
és szerelés
csütörtök:
14-19h,
szombat: 9-12h
•
gumiárusítás
szerviz,
autójavítás
M�tétnap:
szerda 9-13h
••
olajcsere
futómûállítás és szerelés
•
computeres hibadiagnosztika
•
szerviz, autójavítás
•
•
•

Pilis Motor Bt.

olajcsere
Üvegfóliázás:
Ü
fóliá á 0630
0630-9-324-585
9 324 585
computeres hibadiagnosztika
Autómosó:
0670-935-55-15
Aprilia motorszerviz,

mûszaki vizsgára való felkészítés és

valamint vállaljuk olasz

Technikai
és szakmai felkészültségünk levizsgáztatás
és japán robogók,
hetővé teszi a legújabb típusú autók javítámotorkerékpárok szervizelését,
sát is (futóműdiagnosztika, gumiszerelés,
javítását.
Üvegfóliázás:
0630-9-324-585
hibadiagnosztika).

2083 Solymár
Autómosó:
0670-935-55-15
Külső
Elérhetôségek,
Elé
h tô Bécsi
é k út
nyitvatartás:
it23/a
t tá
2096
Üröm,
Ürömi
út
12.
Tel: 06-20-518-3791
Technikai
és H-P.:
szakmai
felkészültségünk
0626/336-063
Fax:
0626/337-372
8-17-ig

lehetôvé tesziinfo@wservice.hu
a legújabb típusú autók javíwuhrlservice@t-online.hu
tását is (futómûdiagnosztika, gumiszerelés,

H-P: 8-17 Szo: 8-13

hibadiagnosztika).
Wührl Géza Wührl és társai szerviz Kft.

Elérhetôségek, nyitvatartás:

Mosógép – egyéb háztartási gép
Üröm, Ürömi út 12.
javítása2096
– festés,
mázolás, burkolás
0626/336-063
Fax:vállalása.
0626/337-372
vagy
takarítás
TOYOTA JAVITÁS
info@wservice.hu

06/20/363-1303
Gyári-, és utángyártott alkatrészekkel
Garanciaid�n
belüli-kívüli id�szakos szervizek
wuhrlservice@t-online.hu

ZÖLDKÁRTYA
KÉZI AUTÓMOSÓ
H-P: 8-17 Szo:
8-13
Mobil 1

Wührl
és precíz,
társai szerviz
Kft.
Megbízható,
gyakorlott
GYORSSZERVIZ
házvezetőnő vállal
FUTÓM�ÁLLÍTÁS GUMISZERELÉS

takarítást, ablaktisztítást,
HÉTF�–PÉNTEK:
7.00 –munkát.
17.00
vasalást,
egyéb háztartási
Üröm, F� út 1. TEL: 26/ 550 - 140
06-30/713-3150

MINDEN AUTÓ TÍPUSRA
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06/20/363-1303
Gyári-, és utángyártott alkatrészekkel
Garanciaid�n belüli-kívüli id�szakos szervizek

ZÖLDKÁRTYA

KÉZI AUTÓMOSÓ

Mobil 1

Megbízható,
precíz, gyakorlott
GYORSSZERVIZ
házvezetőnő vállal
FUTÓM�ÁLLÍTÁS GUMISZERELÉS

takarítást, ablaktisztítást,
HÉTF�–PÉNTEK:
7.00 –munkát.
17.00
vasalást,
egyéb háztartási
Üröm, F� út 1. TEL: 26/ 550 - 140
06-30/713-3150

MINDEN AUTÓ TÍPUSRA
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Jó minõségû, divatos angol használt ruhák
árusítása minden szombaton Ürömön /Hentes
Bolt udvar/
Az üzlet olcsón teljes árukészlettel átadó,
kiadó!!!
Tel.: 70 386 5734

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
7do[hÃaj[Y^^d_a|`W

Környezetvédelmi akció!
Gépvásárlásnál üzemképtelen
elektromos gépét beszámítjuk!

www.erparker.hu
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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
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ÖN MOST KÖZVETLENÜL VÁSÁROLHAT A GYÁRTÓTÓL!
2096 Üröm, Budakalászi út 8.
E-mail: szabo.zsolt@hopahungaria.hu
Tel.: 06 26 550 214, 06 20 852 04 41
Nyitva tartás: H.–P 8.00–17.00 h
Sz. 9.00–13.00 h
FÜRDŐSZOBA SZALON
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MINDEN TERMÉKRE
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További burkolatok, melyeket nálunk megtalálhat:

www.hopahungaria.hu
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www.olsen-spa.hu
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