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Aktuális információk

rendelõt – így például a Tücsök utcai vízelvezetõ árok tisztítása,
hiányzó aknák pótlása, környezetének rendbetétele a nyár folyamán történ meg.

Tisztelt Lakótársaim!
A dinamikus, esemény gazdag elsõ félév után egy viszonylag csendes nyári idõszakot tudhatunk magunk
mögött. A Képviselõ-testület ugyan augusztusban is
ülésezett a legaktuálisabb és döntést igénylõ ügyekben. A Hivatal nem tartott nyári igazgatási szünetet,
így ügyfeleink kiszolgálása folyamatos volt. Ennek
ellenére mégis úgy értékelem, hogy nyugodt körülmények között tudtuk elõkészíteni a II. félév aktuális
feladatait.
Fejlesztések:
• A 2012. évi költségvetésben tervezett fejlesztések zöme a I. félévben elkészült, errõl tájékoztattam Lakótársaimat az Ürömi Tükör elõzõ számában. Az elmaradt feladatok – kivéve az új orvosi

• Új padok kerültek kihelyezésre a Polgármesteri Hivatal elõtti
téren. A padok lábazatát még a néhai Kosztyu Zoltán vezette
Kõfaragó tábor mûvészei készítették és ajándékozták Üröm településnek, az ülés fa része és a kihelyezése pedig az elhunyt özvegyének az ajándéka. Ezúton is köszönetemet fejezem ki ezért
a nemes gesztusért.
• Szükségesnek tartom ezúttal is tájékoztatni Lakótársaimat arról,
hogy a tervezett új orvosi rendelõ megépítésérõl a végleges döntést még nem tudta meghozni a testület, mivel az önkormányzat
2013. évi finanszírozási kondíciói még nem ismertek. Abban az
esetben, ha az új rendelõ megépítése financiális okok miatt nem
lenne lehetséges, úgy ez esetben is van megoldás arra, hogy az
egészségügyi alapellátás helyzete javuljon, a jelenlegi rendelõ
épületének felújításával, korszerûsítésével.

Tücsök utcai
vízelvezetô árok
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• Elkészült az általános iskola kültéri padlójának csúszásmentesítése a bejárat elõtt 27 m2-en. Ez mindenképpen biztonságosabbá
teszi gyermekek és felnõttek számára az intézménybe való bejutást.
• Az elsõ félévrõl áthúzódó feladatként készült el a posta és a
mûvelõdési ház közötti járdaszakasz melletti védõkorlát, megteremtve ezzel az ott közlekedõ gyalogosok biztonságát.

Az iskola bejárata elõtti csúszásgátló lépcsõ

Iskola utcai védõkorlát a
Mûvelõdési Ház és posta között

Településüzemeltetési feladatok:
• Az új oktatási-nevelési év kezdéséhez intézményeinket a nyár
folyamán felkészítettük. Az óvodában megtörtént a tisztasági festés, az iskolában sor került a tantermek festésére, az ajándékba
kapott neoncsövek cseréjére, kivéve az intézmény tornatermét,
a bölcsõde szintén tisztán és üzemképes állapotban várta a kisgyermekeket.
• Virágosított parkjaink, a buszvárók környezetének gondozása
folyamatos volt az elmúlt idõszakban, a parlagfû irtás és gyommentesítés úgyszintén. A községgazdálkodás munkatársai közterületeinken rendszeresen elvégezték a szükséges kaszálásokat, gyommentesítettek és locsolták a közparkban lévõ virágokat.
Az aktuális településtisztasági és parkgondozási munkákban
részt vettek a nyári diákmunkára alkalmazott fiatalok is. Munkájukkal elégedettek vagyunk, mivel szorgalmasan és lelkiismeretesen végezték a rájuk bízott feladatokat. Ugyancsak diákmunka
keretében foglalkoztattunk fiatal diáklányokat, õk a Polgármesteri
Hivatal irodai, adminisztrációs feladatainak elvégzésében vettek
részt. Közremûködtek iratok selejtezésében, valamint irattározási
feladatok elvégzésében.
Egyéb információk:
• Az elõzõ lapszámban örömmel adtam tájékoztatást arról, hogy Üröm fiataljainak kérésére az önkormányzat által felkarolt kosár- és kézilabda, valamint gördeszka pálya beruházási munkái elkészültek. Most arról tájékoztatom
lakótársaimat, hogy vannak olyan Lakótársak, akik tiltakoznak
a létesítmény ellen, arra való hivatkozással, hogy zajos. Minden olyan mûszaki megoldást, amely az ilyen létesítményeknél a zajhatást csökkenti megtettünk, sõt az ugrató dobogók
is ki lettek tömve, hogy a zajhatás minimálisra csökkenjen.
A létesítmény az EU-s elõírásoknak megfelelõen lett kivitelezve. A zajhatás csökkentése olyan mértékben eredményesnek bizonyult, hogy a létesítmény mellett lévõ kosár- és kézilabda pálya zajhatása sok esetben még nagyobb
a gördeszka pályáénál, de egyik sportlétesítmény sem zajos annyira, hogy az a közelben élõk nyugalmát zavarhatná.
A nyitva tartást is úgy határoztuk meg, hogy még nyáron is 18:00
óráig lehetett használni, illetve igénybe venni, vasárnap pedig
zárva tartott. Miután meggyõzõdtünk arról hogy a létesítmények
használat közbeni zajhatása nem nagyobb a nappali különbözõ
környezetbõl érkezõ zajoknál, így a vasárnapi nyitva tartást is
biztosítjuk fiataljainknak, a mozgást, a sportot szeretõ lakótársainknak. Minden esetre elgondolkodtató, hogy önkormányzatunkat azért támadják egyesek, mert az utcáról bevittük fiataljainkat
egy biztonságot nyújtó, de szenvedélyüknek és mozgásigényüknek megfelelõ sportlétesítménybe. Korábban ezek a fiatalok az
utcát használták, kitéve saját magukat is, de az ott közlekedõ autósokat is a baleseteknek. A különbözõ hatóságokhoz elküldött
feljelentéseknek állunk elébe, így legalább a zajhatás hivatalos
mérése be fogja bizonyítani azt, hogy ez a létesítmény használa-
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ta közben nem lépi túl a megengedett határértéket. Szükségesnek tartottam Lakótársaimat errõl
is tájékoztatni, mivel azok a családok, akik eddig
joggal félelemben éltek, hogy mi lesz a gyermekekkel az utcán most az új sportlétesítmény
meglétével megnyugodhattak, ugyanakkor Üröm
önkormányzatának még be kell bizonyítania azt,
hogy ez a létesítmény az itt élõk többségének érdekében készült.
• Az elmúlt napokban kapták meg a 60. életévüket betöltõ ürömi lakótársaink természetbeni juttatásként a téli burgonya és hagyma csomagot,
valamint ebben az évben plusz tészta, cukor és
liszttel lett kiegészítve. 30 kg burgonya, 10 kg
hagyma, 5-5 kg cukor és liszt, 4 kg száraztészta képezte a támogatás tartalmát. Üröm Önkormányzata anyagi lehetõségeihez mérten minden
évben odafigyel és gondoskodik rászoruló Lakótársainak életének jobbá tételérõl, ezt célozta az
idei támogatás kibõvítése tartós élelmiszerekkel.
Bízom abban, hogy sok családnál sikerült a napi megélhetési
gondokon enyhítenünk. Összesen 1320 fõ részére vittük ki személyesen az élelmiszercsomagokat.
• Üröm közbiztonsági helyzetét érintõ eseményekrõl rendszeresen
tájékoztatom lakótársaimat. Az eltelt idõszakban szintén történt
olyan sajátos bûncselekmény, amelynek során a település két körzeti megbízott rendõrének bátorságán és lélekjelenlétén múlott,
hogy komolyabb tragédia nem történt. 2012. augusztus 30-án egy
gépjármû adás-vételi jogügyletének lebonyolítása során a vevõ és
társai, úgy kívántak a helyszínrõl távozni, hogy a jelentõs értéket
képviselõ gépjármû vételárát – miután az adás-vételi szerzõdést
az eladóval és a tanúkkal aláíratatták – nem kívánták kifizetni.
A bûncselekmény felderítésében példamutató, kötelességen túlmutató magatartást tanúsított két körzeti megbízott rendõrünk,
nevezetesen Balogh Ferenc törzszászlós, és Matisz Péter zászlós. E magatartásuknak köszönhetõ, hogy a bûnözõket elfogták
és az igazságszolgáltatás szerveinek átadták. Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete – javaslatomra – Balogh Ferencet és Matisz Pétert erkölcsi- és anyagi elismerésben részesítette. Mindkét elismerés átadására a szeptember 26-i soros testületi
ülésen került sor.
Az Önkormányzatokat érintõ változásokról
• Az már biztos, hogy a hatásköröket illetõen változás lesz. Bizonyos igazgatási, hatósági jogkörök az újonnan megalakuló járási
hivatalokhoz kerülnek át 2013. január 1-jétõl. Az erre vonatkozó
megállapodások megkötésére 2012. október 31-ig kerül sor. Az
oktatást illetõen a 3000 fõ feletti települések, így Üröm is az intézmény fenntartására állagmegóvására, tárgyi eszközök biztosítására lesz kötelezett, amennyiben a feladat ellátási szerzõdést
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Krumpli-hagymahordás

megköti. Ha figyelembe vesszük, hogy ugyanakkor a központi
támogatások a 2013. évre bevételi csökkenést prognosztizálnak,
így nem túl biztatóak a kilátásaink a jövõ évet illetõen. Természetesen a következõ lapszámban már a megkötött szerzõdések
tartamáról tudok tájékoztatást adni Lakótársaimnak.
Üröm, 2012. szeptember hó
Laboda Gábor
polgármester

ÉRTESÍTÉS
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 2012.
november 28-án (szerdán) 14 órakor – képviselõtestületi ülés keretében – KÖZMEGHALLGATÁST
tart, amelyre minden érdeklõdõt meghívunk.
A közmeghallgatás helye:
Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
(2096 Üröm, Iskola u. 10.)
A közérdekû kérdések elõtt, a testület tájékoztatást ad:
– 2011. évi költségvetés végrehajtásáról,
– a 2012. évi költségvetésrõl,
– a megvalósítás helyzetérõl,
– az adóbevételek, valamint az önkormányzat vagyoná
nak alakulásáról.
Üröm, 2012. október hó
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Idõsek Világnapja
Az ünnepség az ÖNO-ban folytatódott

Badacsonyi László alpolgármester koszorút helyezett el
Dr.Ruszty Klára emléktáblájánál, Szemeri Magdi ÖNO vezetõje

Sajgó lélek
Mint a zivatarban elázott veréb

Mert olyan a magány, mint a büntetés

szív suttogja halkan kell a segítség,

az idõsek napján ezt ne érezzék,

aki egyedül él nincsen támasza

fájdalmak enyhülnek szívek dobognak

minden kis segítség lehet vigasza!

örömbe vegyülhet sok szép gondolat!

Összefogtak ezért lelkes emberek

Ez a néhány óra legyen kellemes

aki ilyet átélt mind segítenek,

minden kedves szóra jól figyeljenek,

mert embernek lenni nagyszerû dolog

az idõseinkrõl gondot viselünk

tudnak segíteni ettõl boldogok!

remegõ szívekbõl hálát lehelünk!

Egy kis figyelmesség ugye jól esik

Addig él a remény még van szeretet

nevük dicsértessék akik ezt teszik,

sok gyönyörû emlék szívekbe remeg,

a magára maradt idõs emberek

hisz tudjuk az élet örök szenvedés

szíveikbe ballag egy kis szeretet!

el ne engedjétek ma egymás kezét!

Melegséget érez a szíve körül

E különös napot nektek szenteltük

gyönyörû az élet lelke is örül,

itt szeretet ragyog együtt érezzük,

figyeljünk egymásra amíg csak lehet

holnap mi is ilyen idõsek leszünk

a szeretet lángja gyújt reményeket!

Kérjük a jó Istent, hogy legyen velünk!

A József Nádor Általános Iskola
4. a osztályos tanulónak mûsora

Sásdi Ernõ a gyerekekkel közösen verset szaval

(ismeretlen szerzõ)
Az ünnepség a fehér asztalnál folytatódott...
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Eltûnt életjel
Szomorú hírrel kellett szembesülnünk, 2012. június 17-én,
82. életévében örökre eltávozott körünkbõl Üröm díszpolgára, Sári Sarolta Anna – mindannyiunk Saci nénije. Hiányzott
az idei Ortodox húsvéti ünnepségrõl, mint késõbb megtudtuk, ennek a hiányzásnak egy váratlan és súlyos betegség
volt az oka. Aggodalommal érdeklõdtünk állapota iránt,
és úgy tûnt, hogy reménykedhetünk a javulásban. Sajnos,
amilyen hirtelen jött az elsõ rosszullét, olyan váratlanul ért
bennünket az a hír is, hogy már nincs remény. Temetésére Abasáron – szülõfalujában – került sor. Egykori diákjai,
kollégái, szomszédok, ismerõsök keltek útra az ürömi önkormányzat által biztosított autóbuszokon, hogy a temetési szertartáson résztvegyenek. Dr. Lénártné Benei Anikó,
Abasár polgármestere fogadta a temetésre érkezetteket. Ezt
követõen az abasári Szent Péter templomban a búcsúmisét
Iváncsy Balázs helyi és Bakos Zsolt ürömi plébánosok celebrálták. A temetésen Dimitrij Szvirko, az ürömi kápolna
ortodox papja is megjelent. Beszédében méltatta Sári Sarolta tanárnõ munkáját, amelyet az ürömi Alexandra Pavlovna
Kápolnáért tett.

Ravatalozó
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Abasári Szent Péter templom
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Üröm község Önkormányzata, ürömi- és pilisborosjenõi tanári
kar, egykori kollégák nevében Papp Józsefné mondott búcsúztatót,
amelyet idézünk.
„Drága Saci Néni!
Megdöbbenve és mély szomorúsággal állunk koporsód elõtt.
A napokban készültünk látogatásodra, úgy értesültünk kicsit jobban
vagy – nehéz elfogadni hogy a találkozásra már nem kerülhet sor.
Ürömi volt kollégáid nevében búcsúzom Tõled. Üröm volt a Te második otthonod, ott töltötted hosszú pedagógiai pályafutásodat, életed
színe javát. Fiatal tanítóként 1954-ben kerültél oda és hosszú évtizedeken át 1993-ig nyugdíjazásodig ott nevelted generációk hosszú
sorát.
Tanítványaid méltán hálásak hogy sugárzó szeretetedbõl nekik is
juttattál. Mert a szeretet hatotta át egész lényedet. Nem különben a
jóság, a figyelem, a türelem. Kedves Lényed õszinte érdeklõdéssel
követett minden kis diákot, volt tanítványt, de a varázslatból a kollé-

A képen balról jobbra
dr. Lénártné Benei Anikó Abasár polgármestere,
Laboda Gábor Üröm polgármestere, Papp Józsefné

gáknak is jutott. Én pályakezdõként részesültem abban a szerencsében, hogy bevezettél a bûvös világba, amit úgy hívnak pedagógia.
Aminek minden szakmai csínját-bínját tudtad és átadtad. Nem voltál soha türelmetlen, irigy csak mosolyogtál megértõen és osztottad
az újabb tanácsot. Példát mutattál és példaszerûen éltél. Öröm volt

Nehéz belegondolni hogy többé nem hallhatjuk kedves szavaid,

veled együtt dolgozni, öröm volt ügyelni, kirándulni, kápolnát taka-

nem láthatjuk mosolygó szemeid. Csak abban bízhatunk hogy on-

rítani, táborozni értekezni, ballagtatni. Fantasztikus felkészültséged

nan odaátról figyelsz ránk és örökre velünk maradsz. Most búcsú-

valamennyiünk számára példaértékû volt. A pedagógusi hivatás ese-

zom Üröm község Önkormányzata , az ürömi iskola régi és jelenlegi

tedben párosult lakó- és szülõhelyed iránt érzett felelõsséggel, meg-

tantestülete, a szülõk, a diákok-egész üröm nevében. Isten veled!

érdemelten kaptad meg az „Üröm Község Díszpolgára” kitüntetést.

Papp Józsefné / Zsóka néni"
Sacika emlékére

A képen balról jobbra Eigner Mária,
középen Iváncsy Balázs abasári plébános,
Dimitrij Szvirko ortodox pap, Bako Zsolt ürömi plébános

Búcsúzó!
Most minden harangszó
Csak Rá emlékeztet.
Nem tudjuk elhinni
Köztünk már nem lehet!
Még halljuk a hangját
Még látjuk mosolyát.
Ám tudjuk itt hagyott
Egy igaz jó Barát!
Az Istent szolgálta
Egész életével
Munkával, tudással
A teljes lényével!
Szeretetet adott
Akinek csak tudott
Még betegen is
Mosollyal búcsúzott!
Nyugodjon békében
Teste és a lelke.
Tiszteletben marad
Szívünkben emléke!
Kiss Miklósné Magyari Hajnalka
Gyöngyös 2012. július 11.
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Tanévnyitó 2012/2013
A József Nádor Általános és Mûvészeti Iskolában az idei tanév kezdetén 74 elsõ osztályos kisdiák kezdte meg tanulmányait.
„Kedves elsõ osztályos gyerekek!
Júniusban elköszöntetek az óvodától, az óvónéniktõl, a dadusnéniktõl.
Kinõttétek a székeket, alacsonyak lettek
az asztalok. Most már egy másik világra
is kíváncsiak vagytok. Ma, az elsõ tanítási napon szólítanak Titeket a tanítónénik

8

„ Az osztály újra összegyûlt,
a napsütötte sok gyerek,
a sok-sok arc mind felderült,
sorolva az emlékeket:
Csipognak, mint a madarak,
zsibong tõlük a tanterem.
De csitt, csend lesz egy perc alatt,
ha tanítójuk megjelen.
Igen, a tanító belép
és megkezdõdik a tanév. „
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és várnak Benneteket a szépen feldíszített tantermek.
A mai naptól sok-sok izgalmas dolog vár
rátok, hiszen tanítóitok bevezetnek Titeket
a számok és a betûk birodalmába. Mindig
nagyon figyeljetek arra, amit õk mondanak
Nektek! Szerezzetek sok-sok piros pontot,
hogy anyukátok és apukátok együtt örüljön
Veletek! Kívánom Nektek, hogy érezzétek
jól magatokat iskolánkban és sok sikert éljetek át tanulmányaitok során!„

Ürömi Tükör
ISKOLA
E köszöntõ szavak után második
osztályos tanulóink kis meglepetésekkel kedveskedtek az elsõs gyerekeknek. Az ajándékosztást köve
tõen a „legnagyobbak” következtek,
nyolcadikos diákjainkhoz intéztük
szavainkat.
„Életetek egy igen fontos szakaszát zárjátok ebben a tanévben.
Jövõ ilyenkor már valamelyik középfokú oktatási intézmény tanévnyitó ünnepélyén álltok majd némi
szorongással és tele tervekkel.
Kívánjuk Nektek, hogy ebben a
tanévben tudásban, emberi értékekben egyaránt tovább gyarapodjatok! Tanuljatok és viselkedjetek
példamutatóan! Mutassatok mindenben jó mintát az elõttetek ülõ
elsõ osztályosoknak!”
Mielõtt azonban belekezdtünk volna a kemény tanulásba, 7.
osztályos tanulóink segítségével felidéztük az elmúlt idõszak
néhány emlékezetes pillanatát, visszagondoltunk a – sajnos
– már elmúlt vakációra. Táncukkal sikerült vidám hangulatot
teremteniük, ezáltal még barátságosabbá téve a légkört kisdiákjaink számára. Mindezek után komolyra váltottunk… Kötelességének eleget téve Mocsári József Igazgató Úr megnyitotta

a 2012/2013-as tanévet az ürömi József Nádor Általános és
Mûvészeti Iskolában.
Ezt követõen nem maradt más hátra, minthogy a mindennapi
munkánkhoz sok örömet, jó egészséget, közösen elért és megélt
sikereket kívántam mindenkinek.
Tagschererné Braun Mária
magyartanár

Meghívó
Mindenkit szeretettel várunk az 1956-os
Forradalom és szabadságharc 56. évfordulója
alkalmából rendezett ünnepélyén.
Idõpont: 2012. október 19. (péntek) 11.00 óra
Helyszín: Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház nagyterme
Ünnepi mûsorral a József Nádor Általános iskola ötödik osztályos tanulói készülnek.
Felkészítõ tanár: Szarka Ágnes.

IX. –Község
X.
9
Üröm
Önkormányzata

Ürömi Tükör
ÜFE

ÜFE tájékoztató
A tavasszal megalakult Ürömi Fiatalok Egyesülete (ÜFE) rendszeresen izgalmas, szórakoztató programokkal mozgósítja
Üröm lakosságát. Örömmel tölt el bennünket, hogy rendezvényeinken, – több száz fõs tömeg – nem csak a fiatal, hanem
az idõsebb korosztályok is rendszeresen részt vesz. Fergeteges
hangulat, állandó jókedv jellemzi a résztvevõket és a kikapcsolódni vágyókat.

nig tartó programokkal vártuk az újonnan megépülõ gördeszka-,
illetve a kosárlabdapályára látogatókat. A megjelent, mintegy 200
fõt zsíroskenyérrel, hagymával, ásványvízzel, Coca-Colával, illetve Fantával vendégeltük meg.
A versenyezni vágyók három sportágban – gördeszka, kosárlabda, foci – mérhették össze tudásukat. Izgalmas és látványos
versenyeknek lehettünk tanúi. Felkapottá vált az ürömi fiatalok
körében a gördeszka sportága, így minden fiatal nagy örömére
szolgált az új gördeszka pálya megépülése. Ezt igazolja a 17 versenyezni kívánt jelentkezõ is.

Egyesületünk tagjai aktívan részt
vettek a XIII. Ürömi Nyári Fesztiválon is,
segítve ezzel a rendezvény szervezõinek
munkáját. Segítséget adtunk a fellépõknek
a tájékozódáshoz, vállaltuk éjszaka a színpad õrzését, valamint az íjászat programjának teljes körû lebonyolítását.
A fesztivált követõ napokban részt
vettünk a nagytakarításban, a Polgármesteri Hivatal elõtti térrõl indulva az
óvodaközön át az „újparkig”, illetve a
temetõ elõtti területet tisztítottuk meg a
hulladékoktól. 27 fiatal 4 napon át, szabadidejét feláldozva, önzetlenül segített.
Ezúton is köszönet érte.
Szeptember 22-én megtartottuk az
egyesületünk által szervezett elsõ Ürömi
Sportnapot. Reggel 10 órától késõ délutá-

Pillanatkép a Sportnapról

A kosárlabdában 6 csapat mérhette ös�sze ügyességét. A foci bajnokságon 12 csapat
versenyezhetett mind fiúk, lányok és vegyes
összetételû csoportok.
Profi bírák segítették a játékok levezénylését.
Elmaradhatatlan volt a jó zene, a felhõtlen hangulat. Két mérkõzés között a Face Team nevezetû
akrobatikus kosárlabdacsapat elõadását nézhettük végig.

A segédkezô és takarító csapat egy része
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Ürömi Tükör
ÜFE
A nyertes versenyzõket/csapatokat a
mérkõzések végén megjutalmaztuk. A díjak
átadására Laboda Gábor polgármestert, Dr.
Bodó Tibor és Badacsonyi László alpolgármestereket kértük fel. Az izgalmas és eredményes sport délelõttöt követte az esti program.
Este 9 órától hajnali 4 óráig az Ürömi
Mûvelõdési Házban zenés összejövetelen lazíthattak az ott megjelentek, melyen szintén
korosztálytól függetlenül mindenkit szívesen
láttunk. Kék és piros karszalagokkal különböztettük meg a 18 éven aluli, illetve 18 éven
felüli résztvevõket elsõsorban az alkoholfogyasztás engedélyezése miatt. A mintegy
250 fõ szórakozását biztonsági õrök felügyelték. Négy DJ gondoskodott a zenei stílusok
változatosságáról.

A gördeszka verseny

A Face Team elõadása

Az Önkormányzat csapata

Örömünkre szolgál, hogy rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk, mind a sportnapról, mind az
esti összejövetelrõl. Bízunk benne,
hogy a közeljövõben hasonló programokat rendezhetünk. Célunk,
hogy színesítsük a helyi sport és
kulturális életet, összehozzuk a helyi fiatalságot és minden más korosztályt.
Ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani az Ürömi Baráti Társaságnak (ÜBT), hogy anyagilag támogatta a szemeteszsákok, kesztyûk, és
védõruhák beszerzését.
Továbbra is várjuk azoknak ürömi fiataloknak a jelentkezését, akik
szívesen csatlakoznának egyesületünkhöz.
ifj. Laboda Gábor

A nõi
csapat
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Ürömi Tükör
cSÓKAVÁR

Jöhetnek a csókák!
Üröm visszakapta a Csókavárat. Évtizedek óta nem volt ilyen állapotban a Péter-hegy oldalában elhelyezkedõ mészkõbánya. A kõfejtés régen megszûnt. A helyi lakosok közül nem sokan mondhatják el, hogy
még látták üzemelni a bányát.
Annál többen voltunk, vagyunk, akik látták Csókavár
elszennyezõdését. Bizony az ürömi emberek egy része hordott
bele, amit csak talált: döglött kutyát, lopott autót, ezt-azt. De az
igazi szennyezõ a gázmûvek volt. Micsoda hatalmas összegbe
került (6 milliárd forint) a szennyezés felszámolása. Már a munkálatok kezdete is rendhagyónak mondható a jelenlegi magyar
viszonyokhoz képest.
Talán el is felejtõdött, hogy már a kárelhárítás megkezdése
elõtt Üröm utcái új aszfaltburkolatot kaptak. A Mészégetõ utca
díszburkolatú járdát, autóbejárókat, árok-rendszert, 6 m széles
utat, legalább fél méteres betonalapot kapott. Lehet, hogy Európában így megy és természetes, nálunk azért más a helyzet.
Tehát az egész kárelhárítás során érezni lehetett, hogy van gazdája a munkálatoknak.
A visszaemlékezésrõl talán ennyit. Az a lényeg, hogy Társaságunk példás gyorsasággal megkapta Polgármester úrtól a lezárt
bánya kulcsait. Egy nap elteltével már geológus barátaink birtokba is vehették és csodálhatták a Csókavárat. Fiatal ismerõseim
mentségére legyen mondva, aki nem helyi lakos, azért a várat
hiányolta a Csókavárból. Sajnos ez „csak” egy kõbánya. Nem
hivatalos információink szerint a területen és környékén vannak
már csókák. Szeretettel várjuk õket is.
A helyszínen történt beszélgetéseknél felmerült, hogy miért
is védett ez a terület. Az ok látszik, végre. Feltétlenül ide tartozik
néhai dr. Vásárhelyi Sándor nevének említése. Õ az, aki igazán
tudná értékelni ezt a jelenlegi állapotot. Engedjenek meg egy pár
mondatot a Csókavár látogathatóságával kapcsolatban. Még a
munkálatok befejezése elõtt sikerült elérnünk, hogy úgy legyen
kialakítva, többek között a bánya bejárata, hogy biztonságosan
látogatható legyen. Ez megvalósult.
Megtisztelõ lehetõség, hogy mi, az Ürömiek Baráti Társasága,
fogadhatjuk az ide látogatókat. Társaságunk nonprofit szervezet,

Csóka

fizetett alkalmazottja nincs, Üröm területén végzett munkánkat ingyen, a szabadidõnkbõl végezzük. Azért tartottam fontosnak ezt
megemlíteni, mert elõzetes egyeztetéssel lehet bejutni a Csókavárba. Akadálymentes a bejárat a bánya felsõ udvarába, még autóval
is be lehet hajtani. A bányaudvar alsó szintje nem látogatható, illetve engedéllyel, az engedélyt nem Ürömön adják ki, fõleg nem a
Társaságunk. A Csókavár életveszélyes terület, ezért a terület be
van kerítve és tiltó táblákkal van ellátva, ez egy természeti „csoda”,
gyönyörködésre való. Mindenkit szeretettel várunk!
Baráti üdvözlettel:
Murányi József
ÜBT elnöke
Tel.: +3630 209-1547
Csókavár

Csókavár bejárata
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RENDŐRSÉG

Gépkocsirablókat fogtak el Ürömön
Rablás
bûntett
kísérletének
megalapozott
gyanúja
miatt
folytat eljárást a Pest Megyei
Rendõrfõkapitányság
Bûnügyi
Osztály Rablási Alosztálya két 19
éves százhalombattai és egy 20
éves ráckeresztúri férfi ellen.
A gyanúsítottak 2012. augusztus 30-án, a délutáni órákban jelentek meg a Pest megyei
Ürömön azzal a szándékkal,
hogy a sértett által meghirdetett
autót megvegyék. A sértett az
elõzetes telefonos egyeztetések alapján jobbnak látta, ha a
helyi körzeti megbízott segítségét kéri. Így a település rendõre
tanúként volt jelen, amikor a
Laboda Gábor polgármester átadja
a jutalmakat Matisz Péter r.zászlósnak
és Balogh Ferenc törzszászlósnak

három férfi megérkezett az eladóhoz. Elõször alkudozni
kezdtek, majd rövid idõ elteltével egyikük egy kést rántott
elõ és a sértettet arra szólította fel, hogy adja át az autó
kulcsait.
Ekkor a rendõr szolgálatba helyezte magát, azonban a gyanúsítottak ezzel szembesülve az autójukba
ültek és nagy sebességgel elhajtottak a helyszínrõl Bu-

dapest irányába. A rendõr miközben
a Pilisvörösvári Rendõrõrs ügyeletén
keresztül segítséget kért – saját autójával utánuk indult. A jármû követése
közben értesítette éppen szolgálatban
lévõ másik ürömi körzeti megbízottat,
aki segítségére sietett.
A gyors, összehangolt intézkedésnek, valamint a Budapesti Rendõr-fõkapitányság III. kerületi
Rendõrkapitányságával
való
együttmûködésnek köszönhetõen a
bûncselekmény mindhárom elkövetõjét
elfogták. Kihallgatásuk, õrizetbe vételük megtörtént és a bíróság 30 napra
elõzetes letartóztatásba helyezte õket.
A gyors és hatékony munkájukért az
Üröm Nagyközség Polgármesteri Hivatala, pénzjutalomban részesítette õket.
Matisz Péter r. zászlós
Budaörs Rendõrkapitányság Pilisvörösvár Rendõrõrs
Üröm Körzeti Megbízott
Munkahelyi tel.: +36 26 330 130
Szolgálati tel.: +36 20 489 6712
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ÓVODA

Elsõ napok az óvodában

Csipet-csapat

Megy a nyár, jön az õsz, s jönnek az óvoda új „lakói”. Szám szerint
94 új kisgyerek jött, javarészt kiscsoportos korúak. Volt, aki mosolyogva volt, aki kicsit megszeppenve, legörbült szájjal vált el az õt
kísérõ anyukától, apukától.
Nehéz elszakadni a „bölcsis” társaktól, az ott megszokott
felnõttektõl, környezettõl. De még nehezebb annak a kicsinek,
aki eddig még nem is járt gyerekközösségbe, talán csak a

Már a zipzárt is fel tudom húzni egyedül
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Mi együtt vagyun
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Ürömi Tükör
ÓVODA
Csak lógok a szeren

Kukucs!

sokat mondó számunkra. Látszik, kivel foglalkoznak, melyik gyermeknek hiányzik valójában az otthon, s ki az, akit minden tanfolyamra beiratnak szülei, csak otthon ne legyen. Nem tudva, hogy
gyermekük idegrendszerének, érzelmi fejlõdésének, milyen károkat
okoznak. Kár, hogy sokan bele sem gondolnak, milyen visszahozhatatlan percektõl, élményektõl fosztják meg magukat, s így gyermeküket is, amit együtt tölthetnének. Az óvoda, csak kiegészítõ szerepet játszik a gyermek számára – szocializációja szempontjából
– de a legfejlesztõbbnek a családi körnek kéne lennie.
Minden kis óvodásnak szép perceket, sok örömet, és mosolyt
kívánunk a következõ nevelési évre!
Schmidt Laura
óvodavezetõ-helyettes

játszótéren volt alkalma más gyerekekkel játszani. S hiába az elsõ
„ovis napok” ijedtsége, nem telik el sok idõ és mindegyik kicsi rájön,
hogy ez bizony nem is olyan rossz hely, hiszen itt mindig van kivel
játszani, barátkozni és sokkal-sokkal több a játék, mint otthon.
Én már
Szembetûnõ, hogy a bölcsõ
nagyfiú
vagyok
débõl jött gyerekek, mennyivel önállóbbak, ügyesen öltöznek, esznek
egyedül, s az ebéd utáni alvás is
problémamentesebb, hiszen õk
már hozzászoktak, hogy az óvó
nénik „átvették” az édesanya szerepét. Akiknek az ölébe ülhetnek,
s akik simogatásával, puszijával,
ölelésével tanítgatja õket sok szépre, és vigasztalja, ha bánatos a kis
lurkó. A gyermekek viselkedése

De jó itt ugrálni!
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koncert

Koncert a kertben
Több mint két év elteltével ismét az Alexandra Pavlovna kápolna kertje
adott helyet a Budapesti Vonósok koncertjének.
Az ideiglenesen nézõtérré alakított kertrészt teljesen benépesítették a komolyzenét kedvelõ ürömiek, de többen Budapestrõl
és Pilisborosjenõrõl is idelátogattak az eseményre, sõt néhány
külföldi, elsõsorban orosz vendéget is láthattunk.
A közel egy órás tematikus koncerten elhangzott J. BarbirolliArensky: variációk egy Csajkovszkij témára, P. I. Csajkovszkij:
Andante Cantabile, és szintén Csajkovszkij több tételbõl álló Vonósszerenádja.
A közönség hosszú tapssal jutalmazta Magyarország egyik
legjobb kamarazenekarának játékát.
A rendezvénnyel egyben az orosz Honvédõ Háború fordulópontját jelentõ borogyinói csata 200. évfordulójára is emlékeztünk, különösen azért, mert az akkori orosz cár I. Sándor
(Alexandr Pavlovics) az itt nyugvó Alexandra Pavlovna hercegnõ
bátyja volt. A koncert ismét ingyenes volt. Köszönjük az önkormányzat, elsõsorban Polgármester úr támogatását és Dimitríj
atyának is hálás köszönet a lenyûgözõ helyszín biztosításáért.
Papp Ákos

A közönség
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Koncert utáni kötetlen beszélgetés
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REFORMÁTUS EGYHÁZ

Hírek, események a reformátusok háza tájáról…
Legutóbb április elején számoltunk be arról, hogy miként zajlik az élet nálunk.
Mi is történt azóta? A legfontosabb, hogy tovább épült a közösségünk lélekben
és maga a templom, parókia épülete is! A „lelki épület” szépülését segítették a közös megmozdulások, táborok. Itt elsõ helyen szeretnék beszámolni
arról, hogy reformátusok és katolikusok együttesen vettünk részt Erdélyben
a „Csíksomlyói búcsún”, ahol jó volt megtapasztalni, hogy a „Szentlélek kitöltetésének ünnepe” közös kincsünk és a missziói küldetésünk is egy: Isten
Országának építése. Illetve meg kell megemlíteni azt a Ciszter Gimnázium és
az egyházközségünk szervezésében létrejött németországi és holland utunkat,
ahova idén számos ürömi és pilisborosjenõi gyermek tudott eljönni, mivel
mind az egyház, mind a Jövõ Jenõ Alapítvány támogatta a nehéz anyagi helyzetben élõ, de az iskolában jól teljesítõ fiatalok részvételét. S Hollandiában
nemcsak a fiatalok találtak a református családoknál lakva új barátokra, de
református gyülekezetünk is új testvérgyülekezeti kapcsolatra talált az Amszterdamtól 40 kilométerre fekvõ Barnevelt – Forthuizenben.
Most szólaljon itt meg az egyik jutalmazott gyermek: „Én nagyon
élveztem a hollandiai utunkat, remek volt a társaság sokat kirándultunk, és persze a hangulat is irtó jó volt. Klassz volt más családoknál
lakni pár napig, nagyon rendesen voltak velünk, mintha a gyerekeik
lettünk volna úgy kezeltek minket. Teljesen mások a szokásaik, mint
nekünk, de egy nap alatt meg tudtuk szokni, hogy mindent csokival ettünk. A legjobb azonban a vasárnapi Istentisztelet volt. Nagyon
kedvesek voltak a hollandok, a szülinapomon sütit sütöttek nekem
és egy fiúnak, Lévai Attilának, így együtt ünnepelhettünk! Rengeteg
új holland barátommal tartom mai napig a kapcsolatot, szerencsére
az interneten megtaláltuk egymást! Szerintem remek hetet töltöttünk
el Németországban, valamint Hollandiában, remélem jövõre is lesz
alkalmam Norbi tesóékkal menni!” (Papp Dominika).
Majd a vakáció idõszakában gyermekeink számára számos nyári
hittan és csillagásztábor tette feledhetetlenné a nyarat. Ezek egy része Balatonalmádiban, egy része Tiszakesziben zajlott le. Közel 120
gyermek részvételével.
Arról miként érezték a református hittantáborban magukat a
gyermekeink, álljon itt egy személyes beszámoló:
„Nem is tudom, hogy hol kezdjem, mert ezt nem lehet papírra
írni, ezt átélni kell ahhoz, hogy megértsük. Úgy mentünk el, hogy azt

Szécsi Szabolcs, Tarpa polgármestere
helyezett el koszorút a kopjafánál

A képen balról jobbra
Sipos Bulcsu Kadosa esperes úr,
Laboda Gábor polgármester,
Becker Norbert Gyula tiszteletes
mondtuk „nincs mit veszítenünk”, és úgy jöttünk haza, hogy a nyár
egyik legjobb hete van mögöttünk. Igaz, a reggeli ébresztésekrõl drága Fecónk gondoskodott, amit nem értékeltünk túl pozitívan, de ez
eltûnt a sárdagonya, a vízi csata, a barlangfürdõ, a sok-sok nevetés,
az új és megerõsödött barátságok árnyékában. Aznap este, ahogy
hazaértünk már mindenki arról beszélt, hogy milyen jó volt, bárcsak
azonnal visszaindulhatnánk és hogy erre a hétre még nagyon-nagyon sokáig emlékezni fogunk.” (Kerékjártó Emma).
A gyülekezet komolyan odaállt anyagi téren is ezen táborok mellé,
hogy ne legyen olyan család, vagy gyermek, akik emiatt nem tudnak
részt venni. Így közel 80 fõn sikerült kisebb vagy nagyobb mértékben
segítenünk. Számomra azért is fontosak ezek a hittantáborok, mert én
magam is egy ilyenben tértem meg 1991-ben. Ajánlom szeretettel minden ürömi és pilisborosjenõi gyermek részére! Hiszen nem csak nyáron, de õsszel is lesz hittantáborunk Sárospatakon, melynek során négy
zempléni várat mászunk meg, valamint ellátogatunk Vizsolyba is!
Visszatérve a nyári eseményekhez… miközben zajlottak a táborok ezzel párhuzamosan, komoly gyülekezeti összefogással sikerült
kialakítani egy ovis és baba-mama klub tartására alkalmas szobát,
s emellett megújult a lenti fürdõszoba, s a hitoktatói helység is. Köszönet mindazoknak, akik ezt a munkát segítették, s különösképpen
Antal Istvánnak és családjának és Forró Marika testvérünknek! Az
Élõ Isten adja vissza nekik ezerszeresen mindazt, amit adtak!
Most nyár végén az ifjúság segítségével kipakoltuk a két pincét, s az így megüresedett, de eléggé lepusztult állapotban lévõ helyiségekben szeretnénk kialakítani ifjúsági klubbot és kondi termet.
A munkálatok közel 500 000 Ft-ba kerülnek. Az eddigi perselyadományokból már 200 000 Ft összejött, így már csak a maradék 300 000 Ft-ot
kell elõkeríteni. Nagyon számítok minden jóakaratú ember segítségére
és anyagi támogatására!
Augusztus végén elültettünk a templomkertben három cseresznyefát, három barackfát és két almafát.
Majd szeptemberben újra indult itt a gyülekezetünkben is a heti rend
tekintetében az élet, s nekiálltunk az új hitoktatónkkal összegyûjteni a
hittanosainkat. A közös ovis és iskolai tanévnyitóra szeptember közepén
került sor, egy vidám „hittanos családi nap” keretében, ahol játszóház
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Ürömi Tükör
REFORMÁTUS EGYHÁZ
A kopjafa avatása

A kopjafa felirata
volt a kicsiknek. A nagyoknak játékos hittanverseny és sportversenyek:
pingpong, foci, tollas stb. Természetesen a labdarúgásban az ifiseink
jártak élen Bergmann Dani és Nézõ Ricsi vezetésével, de a presbitérium is képviseltette magát a játékban Csürke Elek számos gól szerzõje
lett. A finom gulyásebédet a közel 70 fõs késõ délutánig együtt maradt
„seregnek” Szalai Mariann és férje Attila fõzte. Köszönjük!
Rákövetkezõ hétvégén megtiszteltetésként ért, hogy részt vehettem az ürömi sportnapon, ahol számos új barátra tehettem szert
éppúgy a fiatalok körébõl, mint a képviselõ-testületbõl. S ez a nap,
szeptember 22-e azért is jeles ünnepe református gyülekezetünknek, mert 30 év után ismét újraindult Pilisborosjenõn a régi katolikus iskola épületében a református Istentisztelet, amely immár minden szombaton 16:00-kor kezdõdik az iskola utcában. Köszönet e
lehetõségért Zsolt atyának és a Jövõ Jenõ Alapítványnak! Várjuk is
ezen alkalomra Jenõ reformátusságát!
Immár pedig elérkeztünk a mai naphoz, október harmadikához,
amely idõpont azért kedves Üröm – Pilisborosjenõ reformátusságának, mert ezen a napon szentelték fel a templomot 1985-ben, illetve maga az építés munkája kereken 30 esztendeje indult el, áldott
emlékezetû Tegez Lajos református lelkész vezetésével. Ez adta
azt a gondolatot, hogy néhai templomépítõ lelkipásztorunk emléke
elõtt fejet hajtva kopjafát állítunk a templomkertben. A presbitérium,
a gondnokok és gyülekezetünk egyhangúlag, örömmel döntött errõl,
amely az Élõ Istennek legyen hála ma meg is valósult! Külön öröm
volt itt Ürömben, hogy a tarpai polgármester úr és az ottani lelkipásztor is ellátogatott a kopjafa avató ünnepségünkre, ajándékba pedig
ezen jeles eseményre nemcsak koszorút hoztak, hanem 4 „szilva”
palántát, amely Tarpa egyik híressége. Köszönet ezért, s reméljük
gyülekezetünk kapcsolata még inkább tovább fejlõdik Esze Tamás
szülõvárosával, amelyre jó alapot ad, hogy az itteni reformátusság
jó része gyökereiben onnan való! S köszönet a gyülekezeti közösségünk szép számmal eljött tagjai mellett az Ürömi Önkormányzat
megjelent képviselõinek, különösképpen Laboda Gábor polgármester úrnak, aki beszédében kiemelte Tegez Lajos lelkipásztor aktív
munkálkodásának példáját, s hogy igenis fontos megmozdulni jó
ügyekért, így további támogatatásáról biztosította református egyházközségünket. S erre valóban garancia a Polgármester úr adott
szava, mert a tavalyi évben az érkezésemkor a képviselõtestülettel
az élen azonnal segítettek. S jórészt ennek a komolyabb támogatás-
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nak a következtében indulhatott el a parókia és a templom felújításának munkája! Köszönjük és bízunk a további együtt munkálkodásban
Üröm javára!
S végezetül, de nem utolsó sorban köszönet a „Szépkorúak Bibliakörének!” Különösen Bajcsi Máriának, Margit néniknek, Erzsikének, Szántó Ica, Piroska, Panni, Klári és Radványi Magdi néninek
a süteményekért, az elõkészületi munkákért, valamint Rimóczi Zsuzsanna testvérünknek a fenséges vacsoráért, illetve a kopja felállításáért Darabont István gondnok úrnak, valamint Csürke Elek presbiter atyánkfiának! Végezetül Esperes úr gondolatai visszhangoznak
bennem: „az Úr Józseffel volt” – Józsefnek a Szentírásban ez elég
volt, hogy minden nehézséget kiálljon és legyõzze azokat, Tegez Lajosnak is elég volt, akkor a mi gyülekezeti tagjainknak és minden
üröminek, jenõinek is legyen ez bíztatás: „az Úr velünk!”
Becker Norbert Gyula
tiszteletes

Felhívás!
Az Üröm-Pilisborosjenõi Református Társegyházközség
presbitériuma, gondnokai és lelkésze „Üröm település 800.
évfordulója” kapcsán adománygyûjtést indít kopjafára, amelyek
felállítására a templomkertben kerül sor. A kopjafát 1956
mártírjainak emlékére szeretnénk felállítani, különös tekintettel
azokra az áldozatokra, akik nemcsak hazájuk szabadságáért,
de hitükért is az életükkel fizettek, akár a forradalom alatt,
akár az utána következõ terror idején, itt és határainkon túl.
A leleplezésére 2012. október 23-án kedden 10:00-kor kerül
sor a templomkertben. (2096 Üröm Fõ u. 64-66).
Az adományokat a kopjafára a következõ bankszámlaszámra
várjuk: 65700093-10116577 (Pilisvörösvár és Vidéke
Takarékszövetkezet)
Ezzel a megjelöléssel: „Adomány 56-os kopjafa állításra”
Bármilyen önkormányzat, egyházi intézmény, civil szervezetek
támogatására is számítunk és köszönettel vesszük! Áldás,
Békesség!
Becker Norbert Gyula
Üröm-Pilisborosjenõ református lelkésze
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REFORMÁTUS EGYHÁZ

Egy hûséges lelkipásztor emlékezete (Tegez Lajos 1930–2000)
Augusztus 22-én érkezett a szomorú hír, hogy Tegez Lajos református
lelkipásztor nincs többé közöttünk.
Hazatért Urához, akit egy életen át
tiszta szívvel és hûséggel szolgált.
Az ürömi és Pilisborosjenõi reformátusok mondhatják el magukról, hogy
önzetlen és áldozatkész szolgálatából a legtöbbet kapták: negyvenöt
éves lelkészi pályájából huszonegy
esztendõt töltött itt a Kevély lábánál,
hogy egy kisebbségi létben élo eklézsia szegény sorsú pásztora legyen. Egy roskatag kis imaház egyik
szobájába költözött be feleségével
annak idején és jó két évtizeddel
késõbb egy élõ gyülekezetet, és
egy modern templomot és parókiát
hagyott itt, amikor nyolc éve csendesen és szerényen elköszönt. Családlátogatásokkal, imádsággal, az
Ige tiszta hirdetésével elsõ pillanattól
kezdve építette Isten földi hajlékát, a
templomot és parókiát. Mindig egyenes, önzetlen, szerény és alázatos
ember volt. Amit tett, hitbõl és Isten
dicsõségére tette. Amit hirdetett, azt
cselekedeteivel is megerõsítette.
Ezért volt az emberek elõtt hiteles
lelkipásztori szolgálata. Élete önmagában volt az Ige tiszta hirdetése.
Most, hogy itt hagyott bennünket,
ezért érezzük vesztesnek és szegényebbnek magunkat akkor is, ha õt
a legjobb helyen tudjuk.
Mindannyiunkban tudat alatt
él egy gondolatban megformált
kép az igazi lelkipásztorról. Minden gyülekezetnek szüksége van
egy olyan vezetõre, aki hitével és
meggyõzõdésével példát mutat, aki
erkölcsileg kikezdhetetlen, akin látszik, hogy Jézus Krisztus szolgálatára odaszánta és odaszentelte az
életét. Ahol egy ilyen lelkész szolgál,
ott nagy dolgok történnek: új életek
születnek, a szívek megnyílnak, a
Bibliákról leverik a port és olvasni
kezdik, imádságra kulcsolódnak a
kezek, a bûnösöknek lelkiismeret furdalásuk van, a sebzett lelkek gyógyulni kezdenek, az áldozatkészség a
lelkészrõl átterjed a hívekre, templom
épül. Még azok is adakozáson és önkéntes „társadalmi munkán” kapják
magukat, akik már évtizedek óta
nem hallották a zsoltárt, és akiknek
addig hiába szólt a harangszó. Isten
elküldi egy szolgáját, hogy általa a
többieket is elindítsa a Hozzá vezetõ
úton. Ezt köszönjük most meg Tegez
Lajos testvérünk és hû pásztorunk
ravatalánál, illetve hamvai felett.
Az adatok, melyek egy lelkész
szolgálatának állomásait jelzik szá-

razak és szûkszavúak. De az évszámok és helységnevek hallatán
a kor ismerõi számára még így is
kirajzolódik egy rögös út, melyen
valaki nyugodt léptekkel halad úti
célja felé, mert biztos benne, hogy
az egyedüli helyes úton jár: Isten
akaratát teljesíti.
A tizenkilenc éves pesti
villanyszerelõ 1949-ben beiratkozik a budapesti Theológiára. Akkor,
amikor államosítanak minden egyházi iskolát, amikor Máriapócson
papot ítélnek halálra, amikor az
addig virágzó gyülekezetek lelkipásztorait Bújba, Bojtra, Szankra
deportálják, és a hatalom akkori
urai nem hagynak kétséget senkiben afelõl, milyen sorsot szánnak a
„klerikális reakció” képviselõinek…
1955-ben végez, hogy azután segédlelkészként kezdje ott, ahova
éppen küldik. És ezekben az években a lelkes és hívõ fiatal teológusokat nehéz, emberpróbáló helyekre
küldik, hátha megfutamodnak. Jön
1956 októbere. Tegez Lajos ekkor
már nincs egyedül. Isten életre szóló
társat ad mellé, akivel egymás kezét fogva minden megpróbáltatást
könnyebb elviselni. Esküvõjük 1956.
December 12-én volt, orosz tankok,
sortüzek, akasztófák árnyékában
Öt év alatt hat szolgálati hely következik életükben. Volt ahol fõnökét
Isten rendelte fölé és mellé igazi
lelki társaként és példakép gyanánt
– hiszen Gyökössy Bandi bácsi és
Madarász Lajos segédlelkésze is
lehetett – és volt ahol „perc-emberkék” méltatlan támadásait kellett
csendben eltûrnie. 1962-ben azután
vége szabad a beosztott lelkészi
sorsnak, és egy kicsiny baranyai
gyülekezet meghívását elfogadva
megkezdi önálló lelkészi munkáját
Kistótfaluban.
Baranyában sok tehetség kallódott már el egyházunkban. Az üres
templomok, az érdektelenség, a
hitetlenség és egykézés miatt nem
egy jobb sorsra érdemes lelkész
adta ott ivásra a fejét, vagy ment fel
lélektelenül, üzenet híján rutinból
a szószékre, hogy maga körül feketére festve a falakat, vigasztalan
sötétségbe boruljon maga is. tegez
Lajost nem húzza le a baranyai örvény. Kistótfaluban – már a falu neve is árulkodik, nem is nagy, nem is
magyar – összegyûjti a gyerekeket,
és megírja azt a könyvét, amelyben
a gyermekistentiszteletek módszertanát dolgozza ki. Könyvét lelkészek
adják kézrõl kézre, valaki kicsempé-

szi Hollandiába, hogy ott adják ki, és
így visszakerülve legyen segítségül
a gyerekekkel foglalkozni akaró, s
merõ lelkipásztoroknak. Református
egyházunk csak idén, 2000 nyarán látta elérkezettnek, hogy ezt a
gyermekistentiszteleti elõkészítõ segédkönyvet kiadja. Szomorú, hogy
ezt már nem érhette meg.
A baranyai évek az Ószövetség
alaposabb tanulmányozására is idõt
adnak neki. Alapos, lelkiismeretesen készülõ igehirdetõ hírében áll,
így ismerik õt Baranyától távoli gyülekezetekben is. Kilenc évet töltenek
el feleségével Kistótfaluban, és a
legszebb emlékeket õrizve jönnek
el, közelebb a szülõkhöz, hogy ha
kell, gondjukat viseljék. Mert ez is
lelkipásztori feladat.
1971-tõl Tegez Lajos lelkipásztor életet nyitott könyv nekünk ürömieknek és Pilisborosjenõiek számára. Ekkor jött ide, legalább olyan
szegényes körülmények közé, mint
amilyent Baranyában otthagyott.
Nem nagy gyülekezetbe, nem szúfolt templomba vágyott, csendben
szolgálni akart itt is, ugyanúgy, mint
lenn a déli végeken.
A templom és parókia építésénél
õ volt az egyes számú segédmunkás. Minden mester legelsõ inasa,
ha kellett tériszonyát legyõzve fenn
a tetõn, vagy a betonkeverõ mellett
a sódert lapátolva. Villanyszerelõ
szakmája is most hozta meg igazán gyümölcsét, jó harminc évvel
a szakmunkásbizonyítvány megszerzése után: minden vezetéket õ
húzott be, õ szerelte, hogy erre se
kelljen pénzt kiadni. S ha mégis elfogyott a pénz – ó de sokszor történt
meg! – együtt imádkozott a presbiterekkel a segítségért, melyre a kellõ
idõben mindig megjött a felelet.
Most áll a templom és él a gyülekezet. 1985-ben a felszenteléskor
is tudta, hogy õ már nem sokáig lakik majd az új parókián, s mindezt
nem magának építette. Hat évvel
késõbb be is adta nyugdíjazási kérelmét, és átadott mindent „ékesen
és szép rendben”, ahogy alaposságából és lelkiismeretességébõl
következett. Egy újpesti panellakásba költözött, minden gyülekezettel
szembeni kérés és követelés nélkül,
mindent hátrahagyva, ahogyan azt
egyházi törvénykönyvünk, illetve
lelkiismerete – számára magától
értetõdõen – elõírta.
A gyülekezeti munkából nyugdíjba ment, de Isten szolgálatából
nem. Elsõ naptól kezdve tagja lett az
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Újpest-Újvárosi gyülekezetnek, ott
volt feleségével minden bibliaórán
és minden istentiszteleten. Ha kérték, örömmel szolgált is, amíg csak
tehette. S közben fõszerkesztõje
lett a Református Egyház, majd a
Theológiai Szemle címû országos
folyóiratnak. A Református Sajtóosztályon is újra kiadták még Ürömön írt füzeteit, melyek a gyászolók
és betegágyban fekvõk számára
nyújtanak azóta is vigasztalást. S
kevesen tudják, hogy amikor a Bibliaolvasó Kalauzt kézbe vesszük,
az a két betû – TL – ott lehetne
minden oldalon, mert õ szerkesztette, s tette mindannyiunk számára
hozzáférhetõvé legfõbb bibliaolvasó
segédeszközünket.
Tegez Lajos elment. Mi itt
maradtunk. Ö elvégezte a rábízottat. Bennünket megszégyenítõ
hûséggel, alázattal, önzetlenséggel és lelkiismeretes alapossággal
végezte el. Mi nyilván azért maradtunk itt, mert tõlünk még sokat
vár Urunk, ami a mi feladatunk.
Ha szerettük lelkipásztorunkat, s
valahogyan kis szeretnénk fejezni
hálánkat szolgálatáért, azt kell tennünk, amit mondott is nekünk, ha
eljött közénk szolgálni: töltsük meg
az ürömi templomot, legyünk ott az
Ö házában, s az imádságban meg
ne rest üljünk. Immár fentrõl figyeli:
ott vagyunk-e vasárnap az ürömi
templomban, gondnok úr házánál
nyílik-e a kapu, megyünk-e a bibliaórára, fogy-e az általa szerkesztett
Bibliaolvasó kalauz, olvassuk-e az
igét… Rajta testvérek, ne okozzunk
neki csalódást! Legyen áldott Tegez
Lajos lelkipásztor testvérünk emlékezete!

Elhangzott 2000. szeptember 11-én
az Újpest-Megyer temetõben
Tegez Lajos lelkipásztor temetésén.
Isépy Gábor
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Ürömi Tükör
RENDELETEK
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
18/2012 (VI. 28.) számú önkormányzati rendelete a
11/2012 (IV. 26.) számú önkormányzati rendelet módosítására a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetõjével szembeni pénzbírság kiszabásának
feltételeirõl
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 51. § (4)
bekezdésében, a 143. § (4) bekezdés e.) pontjában, valamint a
szabálysértésekrõl szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá az 1990. évi LXV
törvény 16, § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva
a 11/2012 (IV. 26.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakba:
Ör.) a következõk szerint módosítja:
1. §

Kihirdetve és kifüggesztve:
Üröm, 2012. június 28.
Dr. Balogh Szilvia
jegyzô
A 18/2012 (VI. 28.) számú önkormányzati rendelet indokolása
Az Ör. 1 §-hoz
Az alaprendelet elfogadásakor hatályos Magyarország helyi önkormányzatikról szóló törvény 51 § (4) bekezdése a bírság legmagasabb összegét 50 000 Ft-ban állapította meg.
Idõközben az új önkormányzati törvény módosításra került, az
új szabályozás a helyszíni bírság legmagasabb összegét 50 000 Ftban, míg a közigazgatási bírság legmagasabb összegét 150 000 Ftban szabályozza.

Az Ör. 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„ 2 .§ (1) bekezdés:
Az e rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartás elkövetõjével szemben 1000 - 50 000 Ft-ig terjedõ helyszíni bírság, illetve 1000 - 150 000 Ft-ig terjedõ közigazgatási bírság
szabható ki.”
2. §
Az Ör. 4. § az alábbi (3), (4) bekezdéssel egészül ki:

Az Ör. 2 §-hoz
Az alaprendeletbõl kimaradt az eljárás indíthatóságának határideje, ezt most a módosító rendelettervezet tartalmazza.
Az Ör. 3 §-hoz
A módosított Ötv. lehetõvé teszi, hogy 2013. január 01.-tõl az eljárás lefolytatására vonatkozó hatáskört a jegyzõ gyakorolja, átruházott hatáskörben.
Üröm, 2012. június 26.

„4. § (3) bekezdés:

Laboda Gábor
polgármester

Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény szabályait kell megfelelõen alkalmazni.”
„4. § (4) bekezdés
A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetõjével
szemben eljárás az elkövetésétõl számított:
a.) 30 napon belül indítható
b.) 60 napon belül indítható.”
3. §
A rendelet 4. § (2) bekezdésébe a „polgármester” szövegrész helyébe a „jegyzõ” szövegrész lép 2013. január 1-jétõl.
4. §
1.)
2.)
3.)

A rendelet egyéb rendelkezési nem változnak.
A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Üröm, 2012. június 27.
Laboda Gábor
polgármester
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Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Elõzetes hatásvizsgálat
Jat 17. §
A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló 11/2012
(IV. 26.) számú önkormányzati rendelethez.
Várható társadalmai, gazdasági hatás:
A rendelet azokat a magatartásokat minõsíti tiltott kirívóan közösségellenes magatartásnak, mely magatartásokat magasabb
szintû jogforrások, nem minõsítenek bûncselekménnyé, illetve szabálysértéssé, de mivel ezek a magatartások közösségellenes magatartások, ezért a közösség ellenes magatartássá nyilvánítással a
közbiztonság fenntartása és annak javítása várható.
Várható gazdasági, költségvetési hatás:
Az eljárás során a rendeletben megszabott igazgatási bírság
kiszabásából származó bevétel az önkormányzat bevételét képezi.
Várható környezeti következmény:
A rendelet hatálya alá vont közösségellenes magatartások
elkövetõit a rendelet büntetni rendeli, ezért a rendeletnek közvetett környezeti és egészségügyi következményei várhatóak, mivel
a büntetni rendelt magatartások között várhatóan egyes környezetre és egészségre ártalmas magatartásokat tilt és elkövetõit
büntetni rendeli.
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Ürömi Tükör
RENDELETEK
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
Az eljárások lefolytatása a polgármesteri hivatal szervezetén
belül történik, ezért a szabályozásnak többlet adminisztrációs terhe
nincs.
A helyi rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezésével
szükséges a helyi rendelet megalkotása és a szankció alkalmazása.
A jelen rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások meghatározása törvényi felhatalmazás alapján
történik.
Üröm, 2012. június 26.

3.)

A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Üröm, 2012. június 27.
Laboda Gábor
polgármester

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve:
Üröm, 2012. június 28.
Dr. Balogh Szilvia
jegyzô
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
20/2012.(VIII. 31.) számú rendelete forgalomképtelen
kivett belterület forgalomképessé nyilvánításáról.

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
19/2012. (VI. 28.) számú önkormányzati rendelete a
9/2012 (III. 30.) számú önkormányzati rendelet módosítására az általa fenntartott Hóvirág Bölcsõdében az
intézményi ellátásokért fizetendõ térítési díjak megállapításáról a 2012. évre

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az 1990.évi
LXV.tv.16.§.(1) a 2011. évi CLXXXIX. (Mötv.) 107.§-ra figyelemmel,
forgalomképtelen vagyontárgy korlátozásának feloldására az alábbi
rendeletet alkotja:

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében,
az 1993. évi III. törvény, szociális törvény (Szt) 115. § (9) bekezdésében, valamint az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekvédelemrõl
(Gyvt), a 328/2011 (XII. 29.) Korm számú rendelet 4. §-ban kapott
felhatalmazás alapján a térítési díjak megállapítására alkotott rendeletét (a továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja:

1.) Az önkormányzat tulajdonában lévõ 3094 hrsz-ú, az ingatlan nyilvántartásban kivett közterület megjelölésû, összesen 1852 m2
térmértékû ingatlanából 22 m2-t kivon a forgalomképtelen önkormányzati vagyon körébõl, és a kivont 22 m2-es ingatlanrészt forgalomképessé nyilvánítja.

1. §

1. §

2.) A jelen rendelettel forgalomképessé nyilvánított 22 m2-es
terület hasznosítására csak a telekrendezési eljárás lefolytatása és
ingatlan-nyilvántartáson történõ átvezetése után kerülhet sor.

Az Ör. 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1.) A Hóvirág Bölcsõdében a gondozás intézményi térítési díját
1000 Ft/gondozási napban állapítja meg.”
2. §

2. §
A jelen rendeletével forgalomképessé nyilvánított 22 m2-es területnek az önkormányzat ingatlankataszterén történõ átvezetésérõl
gondoskodni kell.
3. §

Az Ör 1. § (2) bekezdését törli.
1.)
2.)

3. §
A megállapított személyi térítési díjból 50 %-os kedvezmény a
gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény
(Gyvt.) rendelkezéseinek figyelembe vételével a többgyermekes
családoknak, illetve a szociálisan rászorulóknak adható az összes
körülmény együttes mérlegelése után.

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Üröm, 2012. augusztus hó 29. nap
Laboda Gábor
polgármester

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve:
Üröm, 2012. augusztus 31.

4. §
1.) az Ör. egyéb rendelkezései nem változnak.
2.) A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal,
hogy rendelkezéseit 2012. szeptember 01.-tõl kell alkalmazni.

IX. – X.

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

21

Ürömi Tükör
közérdekű telefonszámok
Csatornázási Üzem
2000, Szentendre, Ipar u.
Hibabejelentés (éjjel-nappal):
06-26-310-796
TIGÁZ Rt. 2000 Szentendre, Paprikabíró 16.
06/26/501-100
ELMÛ: Eurocenter 1032 Budapest, Bécsi út 154.
ELMÛ Szentendre:
06-26-318-051, (26)318-050
Magyar Kémény Kft.
1126 Bp. Böszörményi út 24/b
06 1 766-5850
Tûzoltóság: Pilisborosjenôi Weindorf Önkéntes Tûzoltó E.
Komlós Tibor parancsnok:
06/26/350-622
Kucsera László parancsnok-h.
06/30/254-8772
Érd Városiv. Tûz. 2045 Törökbálint, Pf. 17.
06/23/335-505
DMRV Szentendre
06/26/501-650
ÁNTSZ: 1117 Bp. Karinchy F. u. 3. V. em.
Szippantós Budakalász
06-26-340-817, (26)340-278
Gyámhivatal: Pilisvörösvár, Puskin utca 8.
06-26-330-402
Iparkamara Szentendre, Dunakorzó
06-26-317-918
Iparkamara Budapest, Bajcsy Zs. út
06-1-269-5974
NAV Budapest
06-1-412-5400
Egészségügyi Pénztár Szentendre
06-26-302-112
Mûvelôdési Ház
06-26-898-091
Általános Iskola
06-26-350-165, 350-158
Könyvtár
06-30-458-7615
Óvoda
06-26-350-185
Bölcsôde
06-26-898-089
Öregek Napközi Otthona
06-26-350-162
„Varázskô” Temetkezési Vállalat
Pilisvörösvár
06-26-330-987, 330-205
Gyógyszertár
06-26-350-147
Fogorvos
06-26-350-777
Munkaügyi Központ Budaörs
06-23-441-920
Rendôrség Budaörs
06-23-420-055
Pilisvörösvár
06-26-330-130
Posta
06-26-350-007
Kôbánya Fehér Kereszt
06-26-350-104
Vörösvári úti SZTK
06-1-388-9180
Közjegyzô, Dr. Stagel Judit (Pvörösvár, Fô u. 83.) 06-26-332-259
Okmányiroda Pilisvörösvár
06-26-530-680, 530-685
Hatósági ügyintézés, vezetôi engedély,
IGFB (gépjármû felelôsségbiztosítás)
530-686
Gépjármû-ûgyintézés
530-683
Vállalkozói igazolvány
530-687
Útlevél
530-681
Személyi igazolvány
530-682
Lakcímkártya
530-684
Gépjármû-ügyintézés
530-688
Takarékszövetkezet
06-26-350-244
Helyi polgári védelmi ügyelet:
Gáspár Tibor
06-20-207-7154
Nemes Richard
06-20-223-4979
Polgárôrség 0–24 ügyelet:
06-30-621-06-15
Rendõrség – Ürömi körzeti megbízott
06 20 489 67 12
A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
Hétfô: 13.00 – 16.00
Szerda: 8.00 – 17.30
Péntek: 8.00 – 14.30
Laboda Gábor polgármester minden hét szerda 13 – 16 óráig
Alpolgármesterek minden hét szerda 9 – 11 óráig
Jegyzô minden szerda 9.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00 óra között
Körzeti megbízott rendôrök fogadóórája minden szerdán 16-18 között a Polgármesteri Hivatal helyiségében.
Központi telefon:
06-26-350-054, 06-26-550-096, 06-26-550-093
Fax: 06-26-350-187
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Gyermekrendelés:

Dr. Kerekes Ildikó

Dr. Gaál Gabriella

Hétfô:
08.00–11.00 Üröm
Kedd:
15.00–18.00 Pilisborosjenô
Szerda: 08.00–11.00 Üröm
Csütörtök: 15.00–18.00 Pilisborosjenô
Péntek: 08.00–11.00 Üröm

15.00–18.00 Üröm
08.00–11.00 Üröm
14.00–17.00 Üröm
08.00–11.00 Üröm
15.00–18.00 Üröm

Tanácsadás:
Kedd:
11.30–13.30 Üröm
Szerda: 14.00–16.00 Pilisborosjenô
Csütörtök: 12.00–14.00 Üröm

Üröm, Doktor u. 21.
Pilisborosjenô, Fô u. 18.

Rendelôk:
T.: 351-286, 350-915
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
reggel 8 óráig
8 órától Hétfô
reggel 8 óráig
Orvosi rendelô ügyeleti telefonszám: 06-30-992-9257

Gyermekorvosi ügyelet
Üröm és Pilisborosjenô 18 éven aluli gyermekeit ügyeleti idôn
kívül a két gyermekorvos látja el a következô beosztás szerint:
Hétfô:

07–12 óráig
12–17 óráig
Kedd:
07–12 óráig
12–17 óráig
Szerda: 07–12 óráig
12–17 óráig
Csütörtök: 07–12 óráig
12–17 óráig
Péntek:
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

Telefon

06-20-438-1807
06-70-292-2269

dr. Gaál Gabriella:
dr. Kerekes Ildikó:

Sürgõsségi orvosi ellátás
Ürömön hétköznap reggel 7 órától 17 óráig sürgôs orvosi
ellátás elérhetô: a 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
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közérdekű telefonszámok

Bronzkori leletek Ürömön
1978-ban Ürömön az egykori termelõszövetkezet területén találták meg a lelõhelyet, ahonnan ezek a tárgyak elõkerültek. A leletanyagot a Szentendrei Múzeum õrzi, amelyet most egy hónapra kölcsönadtak a 800
éves emléknap alkalmából.
A kiállítás 20 darab, bronzkorból származó,
érdekes és viszonylag épen maradt tárgyból áll.
Láthatóak bronzból készült ékszerek: gyûrûk,
karkötõk, ruhadíszek, valamint agyagedények.
A kiállítás 2012. szeptember 29 – október 29.
között tekinthetõ meg a könyvtár nyitva tartási idejében:
Hétfõ:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

13.30
08.30
13.30
08.30
08.30

–
–
–
–
–

19.30
12.30
19.30
12.30
12.30

Agyagurna

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
(szerkesztõség)

Bronzkori gyûrû

Impresszum:

FELNÔTTRENDELÉS

Megjelenik havonta 3000 példányban
Kiadó: Üröm Község Önkormányzata
Telefon: 06/26/350 054 • Fax: 06/26/350-187
Felelôs kiadó: Kultúrális és Sportbizottság
Szerkesztés, nyomdai elôkészítés: Gamma Komm Kft.
Szerkesztôség vezetôje: Csizmadia Gizella
Tel.: 06/30/630-8980
A lap ISSN azonosító száma: 2060-4637

ÜRÖM, ORVOSI RENDELô,
Doktor u. 21. Tel.: 350-224
Dr. Fehér Eszter         Dr. Horti Szilvia       Dr. Gelencsér Tamás

Hétfô:
Kedd:
Szerda:
Csüt.:
Péntek:

07.30-11.30
16.00-20.00
11.00-14.00
14.00-18.00
07.30-10.30

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.

Hirdetésfelvétel:
e-mail: mediamax@hu.inter.net
Nyilvántartási szám: 2.2.4/812/2003.
Csak névvel ellátott, aláírt cikkeket áll módunkban közölni.
A szerkesztôséghez küldött írásokat
nincs lehetôségünk megôrizni vagy visszaküldeni.
Az Olvasói levelek oldalon megjelenô írások nem feltétlenül
tükrözik a szerkesztôség álláspontját.
Azokért szerkesztôségünk felelôsséget nem vállal.
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Ürömi Tükör
határozatok

A Képviselõ-testület döntései
A 2012. augusztus 29-i ülésén hozott döntések:
• A Szociális-, Családügyi- és Egészségügyi Bizottság
javaslatára döntöttek a Képviselõk abban, hogy a 2012.
évben a burgonya, hagyma természetbeni támogatást kiegészítik még 5-5 kg liszttel és cukorral, továbbá 4 kg száraztésztával.
• A testület a József Nádor Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény –figyelemmel az iskola igazgatójának kérelmére és indokaira – részmunkaidõs takarítói állást 8 órára emelte meg.
• Támogatták a Képviselõk az Ürömi Fiatalok Egyesületének kérelmét a szeptember 22-i sportnap megrendezésében.
• Döntöttek a képviselõk az Idõsek Otthona vezetõi
álláshelyére pályázat kiírásában, mivel a jelenlegi vezetõ
megbízása lejárt.
• A József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Mûvészet
oktatási Intézmény létszámának változása miatt döntöttek
a Képviselõk az intézmény alapító okiratának módosításában.
• Határozatban döntött a testület Budai Tégla Zrt. felajánlásaiban.
A 2012. szeptember 26-i ülésen hozott döntések:
• Megtárgyalták és határozattal fogadták el a
Képviselõk a Polgármester két ülés között halaszthatatlan ügyekben hozott döntéseit.
• Figyelemmel a 2012. évi költségvetés végrehajtásának félévi mutatóira, a költségvetés módosítására
került sor, elsõsorban az állami támogatások változása
miatt.
• 2012. október 1-jétõl törvényi szintû szabályozás
történt arra vonatkozóan, hogy gazdasági haszonállat
tartására vonatkozó elõírást önkormányzati rendelet
nem tartalmazhat.
• Elfogadták a Képviselõk a Polgármester írásos tájékoztatóját az önkormányzati gazdálkodás elsõ félévi
eredményeirõl.
• Határozatban foglalt állást a testület abban a lakossági bejelentésben, melyben a sportpálya mellett
megépített gördeszka pálya zajhatásával kapcsolatosan felmerült problémákat jelezték.
• Döntöttek a Képviselõk az Ürömért Egyesület
azon bejelentésében, amelyben egy 2011. évben értékesített, 37 m 2 nagyságú terület eladását kifogásolták meg.
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• Az M-Ingatlan Kft. kérelmében döntöttek a Képviselõk
a tervezett projekt megvalósításának engedélyezéséhez
szükséges támogató nyilatkozat kiadásáról.
• Elutasították a Képviselõk azt a kérelmet, amelyben
közcsatornára történõ rákötés díjtételének elengedését
kérték.
• Támogatták a Képviselõk a Gankaku Karate Sport
Egyesület kérelmét és 50%-os kedvezménnyel biztosították az iskola tornatermének igénybevételét.
• Nem tudták támogatni a Képviselõk a Mészöly Focisuli
kérelmét a sportpálya kedvezményes hétvégi igénybevételében.
• Támogatták a Képviselõk Bánhidi Viktória röplabda
edzõ kérelmét az ürömi fiatalok részére röplabda edzésekre az iskola tornatermének ingyenes igénybevételében.
• Hozzájárultak a Képviselõk ahhoz, hogy a Négy Muskétás SE az iskola tornatermét heti rendszerességgel kedvezményesen használhassa.
• Weiszhár János kérelme alapján döntöttek a
Képviselõk abban, hogy nagybátyja, aki II. Világháborús
hõsi halott, sírhelyének újraváltásáért sírhelymegváltási
díjat nem kell fizetnie.
• Szándéknyilatkozattal erõsítették meg a Képviselõk
azt, hogy részt kívánnak venni egy esetleg létrehozandó
önkormányzati társulásban, a stratégiai zajtérkép végrehajtására.
• Egyéni kérelemre döntöttek a Képviselõk abban, hogy
50%-os díjmérséklés mellett 36 havi részletfizetést engedélyeznek az egyébként fizetendõ csatornarákötési díj
megfizetésére.
• Engedélyezték a Képviselõk az ürömi címer használatát az Ürömi Sport Club elnökének kérelmére.
• Továbbra is engedélyezték a Képviselõk, hogy az Ürömi Öröm Néptáncmûhely Alapítvány az óvoda tornatermét
vegye igénybe az óvodáskorú gyermekek táncpróbáinak
megtartására.
• Elfogadták és támogatták a Képviselõk a Budaörsi
Rendõrkapitányság kérését a meghibásodott rendõrautó
javítási költségeinek támogatásában.
• Jóváhagyták a Képviselõk az Ürömi Öröm
Néptáncmûhely Alapítvány és a Mûvelõdési Ház között
létrejött együttmûködési megállapodást.
• Elfogadták a Képviselõk a József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény vezetõjének
beszámolóját a 2011/2012-es oktatási évben végzett munkájáról.
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határozatok
• Figyelemmel az iskolai tanulólétszám emelkedésére
2012. október 1-jétõl egy fõ napközis pedagógusállást biztosított a testület az intézmény számára.
• Hozzájárultak jelzálogjog törléséhez a Képviselõk.
• Elfogadták a Képviselõk a Szociális-, Családügyi- és
Egészségügyi Bizottság átruházott hatáskörben hozott
döntéseirõl szóló írásos beszámolót.
• Állást foglaltak a Képviselõk az Ürömi Teleház Egyesület elnökének beadványában.
• Döntöttek a Képviselõk a Mûvelõdési Ház és Könyvtár
téli zárva tartási idõpontjáról.
• Jóváhagyták a Képviselõk a Mûvelõdési Ház Szervezeti és Mûködési Szabályzatát.
• Határozatot hoztak a Képviselõk arra, hogy kezdeményezik a földhivatalnál 1643 m 2-es földterület közútra
történõ átsorolását és nyilvántartásba vételét.
• Támogatták a Képviselõk az Idõsek Napközi Otthona
helyiségeiben a tisztasági festés elvégeztetését.
• Döntöttek a Képviselõk az egészségügyi alapellátás háziorvosainak beadványában az intézményben
elvégzendõ legégetõbb állagmegóvási munkákról, illetve a
mûködtetés költségeinek arányosabb elosztásáról.

Ingyenes veszélyeshulladék gyûjtés
Idén is megrendezésre került novemberben a lakosság számára ingyenes veszélyes hulladékgyûjtés. A már hagyományosnak mondható
gyûjtést igen sokan vették igénybe.
Legtöbben a „kiszolgált” háztartási kisgépeiket hozták el,
de sok festéket, olajat, elemet, stb. is leadtak a két helyszínen
történõ átvétel ideje alatt.
Az átvétel idõpontja és helyszínei:
2012. november 24. (szombat)
Önkormányzat elötti parkoló 08–10:30 között
Mészégetõ utca 11:00–13:00 között
Átvételre kerülõ anyagok:
oldószerek, hígítók; növényvédõszer maradék; festékek, tinták,
ragasztók, gyanták; fénycsövek; higanytartalmú hulladékok;
savak; lúgok; elhasznált étolaj, zsír; szárazelemek; gépjármû
akkumulátor; elektronikai hulladék; egyéb motor-, hajtómû- és
kenõolaj; lejárt szavatosságú gyógyszer; veszélyes anyaggal
szennyezett üres göngyöleg.
Vidákovits Tibor
alpolgármester
Tudta Ön?
– Amennyiben új háztartási gépet vásárol, az eladó áruházban lehetõsége van leadni a használt, tönkrement berendezését! Elektromos készülékeket árusító kereskedõknél
az e-hulladék leadása a lakosság számára ingyenes!

• Döntött a testület abban, hogy nem kíván pályázatot
kiírni a köztemetõ ravatalozójának üzemeltetésére, ezt a
jövõben saját maga kívánja mûködtetni.
• Jóváhagyták a Képviselõk a Polgármesteri Hivatal és
az intézmények között létrejövõ munkamegosztási megállapodást.
• Elfogadták a Képviselõk a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
• Meghosszabbította a testület az Alpha Vet és az önkormányzat között létrejött szerzõdés érvényességi idejét
2012. december 31-ig a gyepmesteri feladatok ellátásra.
• Döntöttek a Képviselõk a 2012. évi közmeghallgatás
idõpontjáról, amelyet 2012. november 28. 14:00 órában
határoztak meg.
• Biztosították a Képviselõk a Szent György Egyesület röplabda csapata részére a tornaterem kedvezményes
használatát.
• Döntöttek a Képviselõk a 021 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosainak felajánlásában.
Üröm, 2012. szeptember hó
Dr. Balogh Szilvia
jegyzõ

Õszi zöldhulladék
elszállítás
Az idei évben is megszervezésre kerül a
településen
az ingyenes õszi zöldhulladék elszállítás
NOVEMBER 21-ÉN SZERDÁN
a lakosság által zsákokban összegyûjtött
falevelek, kerti nyesedéket a SaubermacherBicske Kft autói összegyûjtik és elszállítják a
településrõl. Csak a lakosság által bezsákolt,
szállításra alkalmassá tett kertben keletkezett
zöldhulladékot – nyesedéket, levelet, stb. –
szállítanak el.
KÉRÜNK MINDENKIT, HOGY LEGYEN SZÍVES
MELLÕZNI AZ AVAR ÉGETÉSÉT, HISZEN AZ
ZAVARHATJA LAKÓTÁRSAINKAT!
Vidákovits Tibor
alpolgármester
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Ürömi Öröm Néptáncmûhely Alapítvány – Közhasznúsági jelentés 2011.
Székhely: 2096. Üröm, Rákóczi u. 82.
Adószám: 18688227-1-13.
Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet
Közhasznúsági végzés: 2000. március 8. PTk. 1959. évi IV. tvk.

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás (adatok ezer
forintban):

Az Alapítvány 2011 évi tevékenységének szöveges bemutatása:

• központi költségvetési
• táncoktatás bevétele
• helyi önkormányzati
• pályázati úton nyert
• 1% bevétele
• egyéb bevételek
• pénzügyi mûveletek bevétele
Összes bevétel

Közhasznú bevételek:

Az Ürömi Öröm Néptáncmûhely Alapítvány a 2011es évben az Alapszabályban lefektetett célkitûzéseit szem elõtt tartva végezte munkáját. Az Alapítvány mindennapi munkájában az oktatás és ismeretterjesztés alaptevékenységnek számít.
A néptáncegyüttes gyermekcsoportjaiba járó gyermekek oktatásánál célunk, hogy
alapvetõ készségeik úgy fejlõdjenek, hogy ne okozzon gondot bonyolultabb mozgások, táncfolyamatok, koreográfiák megtanulása és elõadása számukra.
Jelenleg a néptáncegyüttesben a néptáncoktatás 12 csoportban, (4 óvodás, 7
iskolás és 1 felnõtt) folyik.
Alapítványunk célja az Ürömi Öröm Néptánccsoport mûködésének hatékony
segítése, azaz elõadásainak, táncmûsorainak, fesztiváljainak, külföldi turnéinak,
néptánc táborainak szervezéséhez és lebonyolításához szükséges anyagi és
egyéb eszközök biztosításának elõsegítése, a népi kultúra és a hagyományok ápolása, megõrzése. Táborozások és egyéb, költségekkel járó programok alkalmával a
szociálisan rászorulókat alapítványunk anyagilag támogatja. A néptánc oktatáson
kívül fellépünk falunk és a környezõ települések rendezvényein, két nagyszabású
fesztivál teljes lebonyolítását végezzük.
2011-ben történt események és rendezvények, melyek szervezõi,
résztvevõi voltunk:
Február:	– Disznóvágás – a néptáncmûhelybe járó gyermekek és szüleik
részére a Közösségi Ház udvarán
– József Nádor Általános és Mûvészeti Iskola félévzáró elõadás
Április:	– Fellépés a Hagyományõrzõ Egyesület Télbúcsúztató ren
dezvényén
– Gyermek Népzenei és Néptánc Fesztivál (szervezés, lebonyolítás) 35 együttes – több mint 500 gyermek részvételével
Május:	– Fellépés a Pilisszentiváni fesztiválon
– Kerekes majális (Pilisborosjenõ) – fellépés
– Zsámbéki fesztivál – fellépés
– Majális Ürömön (szervezés – májusfa állítás)
Június:	– XI. Ürömi Nyári Fesztivál (szervezés, lebonyolítás) összes csoportunkkal fellépés – nézõk létszáma kb. 5000 fõ, és 600 fellépõ
– József Nádor Mûvészeti Iskola Évzárója – fellépés
– egy hetes Gergelyiugornya, néptánc tábor (szervezés, lebonyolítás) 60 gyermek részvételével

0
5.590
6.050
1.138
0
4.071
4
16.853

Költségek és kiadások:
• Mûködési kiadások:
• Tisztítószer
• irodaszer
• karbantartási ktg.
• postaköltség.
• bankköltség
• értékcsökkenés
• táncoktatás
Összes mûködési kiadás:

37
6
22
11
111
157
3.597
3.941

Bérköltség
• bérköltség bérjárulékokkal

3.452

Közhasznú költség
• Energiaktg.
• Egyéb anyag
• jelmez
• reklámktg.
• utazási költség
• szállás
• bérleti díj
• telefon, internet
• egyéb szolgáltatás/mûvészek
Összesen

79
266
218
58
381
1.320
2.054
357
4.479
9.212

Július:	– Egy hetes erdélyi néptánctábor (felnõtt együttes)

Kiadások összesen:
16.605
Az Ürömi Önkormányzat részérõl éves támogatás 2011-es évben nem volt. A személyi jövedelemadó 1% összegét 2012-es adóévben kapta meg az Alapítvány,
amelynek felhasználása is a 2012-es adóévben történik meg.

Augusztus:	– Fellépés a Pilisborosjenõi várjátékokon
– Balatonalmádi fellépés (felnõtt csoport)
– Tûzoltónap Pilisborosjenõn – fellépés

2011. 12. 31.-i záró bank egyenleg
2011. 12. 31.-i záró pénztár egyenleg
Pénzeszközök összesen:

Szeptember:	– Pilisborosjenõi Várjátékok – fellépés
– Sóskút, Senior Fesztivál – fellépés
– Ürömi Szüreti Nap – szüretelés, mustkészítés-kóstolás, gyerekek vendégül látása

Vezetõ tisztségviselõknek nyújtott juttatásoknak, illetve összegének
kimutatása:

Október:	– Ajkai Fesztivál – fellépés (felnõtt csoport)
– Szüreti Mulatság a Közösségi Házban – fellépés
November:

A vezetõ tisztségviselõk 2011 évben nem részesültek költségtérítésben.
A képviselõ bérezésben részesül az Alapítvány irányítási és mûködtetési tevékenységéért.
Záradék

– Csepel – fellépés (felnõtt csoport)

December:	– Mikulást váró játszóház és táncház lebonyolítása
Úgy gondoljuk, hogy tevékenységünk nagyban hozzájárul ahhoz, hogy népi hagyományainkat, kultúránkat a jövõ generáció számára is élõvé tegyük és átörökítsük,
valamint a szabadidõ hasznos eltöltéséhez számtalan ötleteket, inspirációt adjunk
(néptánccsoporthoz való csatlakozás, táncházak, kulturális rendezvények, stb.)
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787
10
797

Tárgyévi közhasznú egyszerûsített éves beszámoló a jelentéshez csatolva.
Az Alapítvány 2011 évi közhasznúsági beszámolóját illetve közhasznúsági
jelentését a Taggyûlés 2012 május 04.-én egyhangúan jóváhagyta.
A jelentés a kuratórium által megõrzésre kerül azzal, hogy abba bárki betekinthet, illetve saját költségére másolatot készíthet.
Budapest, 2012. május 04.
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Fellépés a
pilisborosjenõi
várjátékokokon

Ürömi örömök a nyári szünetben is
Az ürömi fesztiválon való szerepléssel hivatalosan

runk helyszíne. Hamar híre ment ottlétünknek,

is véget ért a néptáncos évad, és kezdetét vette a s már az elsõ napokban meghívást kaptunk
nyári szünet. Ez viszont nem jelentette azt, hogy a helyi „Jót, s Jól” Fogyatékkal Élõk Nappali
elérkezett a semmittevés ideje. Fellépések soro-

Intézményébe. A közel egy órásra sikeredett

zata várt bennünket.

mûsorunkat rögtönzött táncházzal zártuk, az

Elsõ utunk a szinte már trópusi éghajlatú intézmény lakóival, dolgozóival karöltve.
Géberjénbe vezetett. Idén ez volt ugyanis fi-

A következõkben felnõtt csoportunk, a Bot-

ataljaink számára szervezett néptánc-tábo-

ladozók kerültek reflektorfénybe. Elõször a

IX. – X.
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Kiscsõsz – Próba

Hagyományok

Házában

megren-

dezett Senior Gálán, ahol idén már
másodjára kaptunk meghívást Mucsi
Jánostól! Ezúton is köszönjük szépen neki!
Ezt követõen Kiscsõszre utaztunk, a VIII. Pajta Fesztiválra, ahol
a szokásos táncos mûsor mellett,
színészi képességeinket is megcsillogtathattuk. Boka Gábor utcaszínész „Savanyú Jóska újra
Kiscsõszön” címû népi komédiáját adtuk elõ, fergeteges sikert
aratva.
Kiscsôsz – Savany

ú Jóska
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Balatonalmádi Borfesztivál – Bot-ladozók

A csoport ezután délfelé vette az irányt; immáron negyedik alkalommal
láttak vendégül bennünket
Balatonalmádi barátaink a
náluk megrendezett Borfesztiválon. Az egész napos zenei rendezvény zárásaként, közös mûsorral
léptünk színpadra, az addigra már több százra duzzadt közönség igen nagy
örömére.
Géberjén – a fiúk

IX. – X.
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Géberjén – a lányok

Ezzel nyári fellépés-sorozatunk véget is ért. De
nincs idõ pihenni, hiszen szeptemberben is akadt
dolgunk.
Míg a fiatalok a pilisborosjenõi várjátékokra utaztak, addig a Bot-ladozók Sóskúton „Száz lábon perdültek” a Senior Néptánc Találkozón.
13-án közös szüreten vettünk részt a hegy alatti
szõlõsben. Nagy élmény volt ez mindnyájunk számára. Kipróbálhattuk, milyen kemény munka is
a szüret, és hogy mennyit kell taposni pár korty
nedûért. De megtapasztalhattuk azt is, milyen jól
esik a közös munka. Hogy amennyi fáradtsággal,
ugyanannyi örömmel is jár.
Kívánunk mindenkinek hasonló szép élményeket, mint amikben nekünk részünk volt!
Ürömi Öröm Néptáncmûhely
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Csak röviden…
Bár ritkán adunk hírt magunkról, de szükségesnek láttam leírni
(persze csak dióhéjban, nem térhetek ki minden eseményre) a
Nosztalgia Klub 2012-es évi eddigi nagyon mozgalmas életét.
Az év eleji hideg napok alatt hat héten keresztül minden
szerdán terülj asztalkámmal ünnepeltük az éppen aktuális
név- és születésnaposokat. A rossz idõt a fene bánta. Három
elõadásos színházbérletünk havonta egy elõadásra szólt, amely
februárban kezdõdött. Farsangoltunk az ÖNO-val közösen, remekül szórakoztunk. Felemelõ érzéssel néztük és hallgattuk az
geteg élményt nyújtottak. Már hagyomány, hogy augusztusban
egész napos nótahajón veszünk részt. Az elõadók fergeteges
mûsorral lepték meg a közönséget. Nagy örömmel tapsoltunk
kedves háziorvosunknak dr. Fehér Eszternek is. Természetesen
a bográcsozás is hozzátartozik a jó idõ beálltával a klubtagok
szórakozásához. Több alkalommal is jókat fõztünk, ilyen volt a
féléves név- és születésnaposoknak rendezett fõzõcske is és
még hátra vannak az õszi sütögetések is.
Szeptemberben ismét fáradt tagjainkat kényeztettük Cserke
szõlõn. Csodálatos hetünk volt. Az õsszel sem fogunk unatkozni.
Az Idõsek napja az ÖNO-val közösen mindig megható ünnepség.
Indul a színházi szezon, ismét három elõadásos bérletet vásároltunk. Még elõttünk vannak az év végi programok is. Természetesen a falunk összes közösségi programjain részt vettünk és
Alexandra Pavlovna Kápolnában az ünnepi istentiszteletet és a
körmenetet. Ezúton is gratulálunk Laboda Gábor polgármester
úrnak az orosz ortodox egyházi kitüntetéséhez. A református
templomban csodálatos komolyzenei hangversenyeket hallhattunk. A sorozat ígéret szerint év végéig tart. Reméljük lesz ilyen
a jövõben is. Májusban ismét voltunk Hajdúszoboszlón, mint
minden évben. Fáradt tagjainknak remek felüdülés volt. Alig
fújtuk ki magunkat, Erdély csodálatos tájai gyönyörködtettek
minket Becker Norbert tiszteletes szervezésében. A rengeteg
látnivaló és a Csíksomlyói búcsú örökké felejthetetlen emlék
marad. A nyári fesztiválok Ürömön és hétrõl-hétre Óbudán renveszünk a jövõben is. Ebben az évben is sokkal több ötletünk volt
az együtt töltött idõ remek eltöltésére, mint amennyit meg tudtunk
valósítani,tehát vannak még tervek jövõre is!
Ha valakikben felkeltette az érdeklôdést ez a kis összefoglaló és szeretne hozzátartozni egy szeretetben és vidámságban
együtt szórakozni tudó társasághoz, akkor a Nosztalgia Klubot
megtalálja az ÖNO-ban az Ady E. u. 6. szám alatt minden szerdán 16 órától. Mindenkit szeretettel várunk!
Szeretettel ajánlja mindezt: 				
Mohosné Fodor Magdolna, a Nosztalgia Klub vezetõje
2012. szeptember
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Az Ürömi Hagyományõrzõ Egyesület hírei
2012. szeptember 20-án tartottuk megalakulásunk öt éves
évfordulóját. Az ünnepségen megjelent Laboda Gábor polgármester úr, a képviselõ-testületbõl Bertalan János önkormányzati képviselõ, dr. Bodó Tibor és Vidákovits Tibor alpolgármesterek, a Mûvelõdési Ház igazgatója, Papp Ákos,
Madaras Krisztina mûvelõdésszervezõ, Szemerei Magdi az
ÖNO vezetõje, Huszti Gábor borosgazda.
Öt évvel ezelõtti nap emlékezetes a számunkra, 23
fõvel alakultunk meg. Mára egyesületünk létszáma megduplázódott.
Nagy utat tettünk meg az elmúlt években. Nem túlzással mondom Üröm falut már országszerte megismerték általunk. Felléptünk: Cserkeszõlõn, Berekfürdõn
és a nemzetközi és országos nyugdíjas találkozókon.
Berekfürdõn mi nyitottuk meg a rendezvényt Göröcs András köszöntõ verseivel.
Számos oklevelet, emléklapot kaptunk, amelyek a
klubszoba falát díszítik. Sok kiránduláson vettünk részt
az „Ismerd meg a Hazád” mozgalomban. A Mátra, a Bükk
és a Vértes hegységet bejártuk. Legutóbb a Pannonhalmi apátságban voltunk elsõ csoportként a felújítás után.
Gazdag élményekkel tértünk haza, idõs korunk ellenére
szívesen járunk kirándulni, jó együtt lenni elfeledni, hogy
itt fáj, ott fáj, de ha a zene megszólal már nem is érezzük.
Ezt a sok szép kirándulást, rendezvényeinket nem
tudtuk volna megvalósítani segítség nélkül. Köszönet
Laboda Gábor polgármester úrnak, az önkormányzati
képviselõknek a támogatásért.
Továbbra is támogatjuk a hagyományokat, a szép szokásokat, gyûjtögetjük a régiségeket, hogy fennmaradjanak az utókor számára. Mindenkinek erõt és egészséget
kívánunk, hogy megérjük a 10. évfordulót.
Sajnos az élet kiszámíthatatlan itt emlékeznék meg
elhunyt társainkról: Irénkérõl aki oszlopos tagja volt egye-

Laboda Gábor polgármester köszöntôje
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Sásdi Ernô verssel
köszönti az évfordulót

Dr. Fehér Eszter,
a daloló háziorvos
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A közönség

Szülinapi torta

Az Ürömi indulót éneklõ csapat

Eszem-iszom, dínom-dánom...

IX. – X.

sületünknek és a mindig
mosolygós
Emmikérõl.
Nyugodjanak békében!
Az ünnepségen verset
mondott Göröcs András
és Sásdi Ernõ. Dr. Fehér
Eszter „daloló” háziorvosunk pedig egy remekül
összeállított operett- és
nótacsokorral szórakoztatott bennünket. Az est
hátralévõ részében köszöntöttük a név- és születésnaposokat is, a talpalávalóról pedig Kaiser
Zoli gondoskodott.
Fehér Istvánné
Ürömi Hagyományõrzõ
Egyesület vezetõje
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Fáklyás Körmenet 2012.
A 2012. évi „Fáklyás Körmenet” megrendezése különösen nagy jelentõségû a település
életében, ugyanis ezen alkalommal emlékeztünk meg Üröm 800. évérõl is.
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Ürömi Tükör
TELEHÁZ
Dr. Madarász Imre irodalomtörténész, egyetemi tanár ünnepi beszédében méltatta Szent István
emlékét és emlékezett meg Üröm 800. évérõl, az
évforduló jelentõségérõl. A Pilisborosjenõi Kevélyhegyi Dalkör Palojtay Érsek Ágnes vezetésével
alkalomhoz illõ dalokkal kápráztatta el a közönséget. Az új kenyér megáldására a Római Katolikus
templom elõtt került sor.
Az Esztergom-Budapesti Érsekség nevében
Blanckenstein Gyögy pápai káplán, esperes mondott rövid beszédet és áldást adott az ünneplõknek.
Bakos Zsolt Üröm Pilisborosjenõ plébánosa és
Beckert Norbert református tiszteletes közösen
áldották meg az új kenyeret, ez alkalomra, egyedi címkével ellátott ürömi borral együtt. A kenyeret
Budai Flóra, Budai Angéla és Szabó Sára vitte a
körmenet ideje alatt. A rendezvényt a nemrég elhunyt Sári Sarolta Annára, Üröm elsõ díszpolgárára, szeretett „Sacinéninkre” emlékezve a Szózat
eléneklésével zártuk.
A rendezvény részvevõi legnagyobb örömére
a zsíros kenyér, bor és üdítõ kellõen megalapozta
az utcabál hangulatát.
2012. augusztus
Ürömi TH.
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Ürömi Tükör
sport

Az ürömi focicsapatok hírei
Egy nagyon örvendetes eseményrõl
tudok beszámolni! Az egyesület
vezetése úgy döntött, hogy nõi csapatunk megérett arra, hogy rendes
bajnokságban, állandó szervezett
keretek között szerepeljen a Pest
megyei nõi bajnokságban!
Évek óta figyelemmel kísértük munkájukat, kitartásukat és
a sporttal szembeni alázatukat!
Véleményem szerint a jelenlegi játékos állomány alkalmas
arra, hogy ilyen keretek között
is öregbítse hírnevét községünknek és az egyesületnek!
A bajnokságban való indulás
és az ezzel járó minden költséget (utazás, mezek) az egyesület magára vállalta, mint ahogy
a többi korosztályos és felnõtt
csapatainak esetében is! Ezt
azért tartom fontosnak megemlíteni, mert a környékbeli
egyesületek közül talán csak az Ürömi Sport Club vállalta fel ezeket a költségeket! A nõi bajnokság 14 csapatos, 3/4 pályán, 8+1 fõvel zajlik, 2Í40 perc a játékidõ!
Csapatunk kerete jelenleg 16 fõs, de természetesen
várjuk azoknak a lányoknak, asszonyoknak a jelentkezését, akik szeretik a sportot és részt szeretnének

venni a club és a csapat életében (kapusok elõnyben)!
A mérkõzések eredményeit, tabellát, és elemzéseket a
www.uromsc.hu oldalon vagy a Pest megyei szövetség
honlapján (www.pmlsz.hu) lehet nyomon követni.
Felnõtt csapatunk is lejátszotta elsõ négy bajnoki és
elsõ három kupa mérkõzését, 100%-os eredménnyel! Ez
komoly teljesítmény, hiszen mind a hét mérkõzést a sorsolás szeszélye folytán idegenben kellett lejátszanunk!
Eredmények:
Kupa:
Tahitótfalu – Üröm SC
1:5,
Pomáz – Üröm SC
2:3,
Dunabogdány – Üröm SC
2:4,
Bajnoki:
Pomáz – Üröm SC
1:3,
Göd – Üröm SC
1:2,
Dunabogdány – Üröm SC
0:4,
Perbál – Üröm SC
1:2
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Ürömi Tükör
sport
Öregfiúk csapatunk sajnos két
vereséggel kezdett, de úgy gondolom a tavalyihoz képest a játék
minõségében elõre lépett. Hamarosan ez az eredményekben is jelentkezni fog! Itt szeretnék beszámolni
egy örvendetes eseményrõl. Hos�szú, két éves sérülésébõl visszatért
a felnõtt csapat kapitánya Angalét
Béla, immár az öregfiúk csapatba.
Õ a két évvel ezelõtti felnõtt bajnok csapat, bajnoki hajrájában sérült meg súlyosan. Ha ez a sérülés
nincs a csapatépítés szempontjából az elmúlt évek könnyebbek lettek volna! Reméljük a sérülések a továbbiakban elkerülik
õt! A csapat az õ szereplésével mindenképpen nagyobb
tartással fog rendelkezni!
Utánpótlás csapataink szeptember 23-án a Bozsik tornával kezdenek Pomázon! Eredményekrõl a lapzárta miatt
csak a következõ számban tudok beszámolni. Egyik támogatónk jóvoltából beszereztünk egy kilenc személyes kisbuszt!
A következõ fél évben szeretnénk még a flottánkat növelni,
hiszen ez megkönnyíti csapataink versenyeztetését!
Addig is várjuk az 1998–2007 között született gyermekek jelentkezését az egyesületbe! Minimális tagdíj,
gyönyörû környezet, képzett edzõk!
Mint már az elõzõ számokban jeleztem, a mûfüves pálya felújítását is meg szeretnénk oldani. „TAO” pályázatot
adtunk be az MLSZ felé, amelynek része 2,4 millió forint
értékben a felújítás!
Egyelõre elbírálás alatt van a beadványunk! Reméljük
semmilyen külsõ tényezõ nem akadályozza meg a kedvezõ
döntést. Amennyiben nem kapjuk meg az engedélyt, más
forrásokból fogjuk a felújítást megoldani! Erre az esetre is
van forgatókönyvünk!
Üröm-Tatárszentgyörgy sportnap
2012.08.18-án került sor a nagy hagyományokkal és
múltal rendelkezõ sportnapra.Ezúttal mi rendeztük az eseményt!
Eredmények:
Lányok:
Üröm – Tatárszentgyörgy
2:2
(Tizenegyesekkel
8:7)
Felnõtt:
Üröm – Tatárszentgyörgy
7:2
Öregfiúk:
Üröm – Tatárszentgyörgy
8:0

kásos bálra került sor, ahol vendégeink is nagyon jól érezték
magukat. A díjakat polgármesterünk, Laboda Gábor adta át.
A szervezésért köszönettel tartozunk Szûcs Gyulának, aki
immár évek óta fáradhatatlanul hozza létre ezeket az eseményeket!
HAJRÁ ÜRÖM!
www.uromsc.hu
T: +3620/208-7782, +3670/204-4424
P.M.

Nyárvégi Tornafesztivál
2012. augusztus 31.
Hûvös, barátságtalan szél köszöntötte az ürömi focipályára
kilátogató, mozogni vágyó sokaságot. A program pontban
19 órakor kezdõdött Szilva „néptánc-fittnesz” órájával.
Nemsokára mindnyájunkról lekerültek a pulóverek és széldzsekik, a pálya másik térfelén focizó férfiak örömére.
Mire megkezdõdött Marcsi aerobic blokkja, már a szél is
alább hagyott. A forrósodó hangulat Brumi (Brunner Gábor –
zumba-oktató) latinos ZUMBA óráján érte el tetõfokát. Az estet
Busi Zsuzsi és az Etka-jóga zárta.
Ez volt az elsõ alkalom, hogy megannyi csinos nõ mellett, három férfi is aktív résztvevõje volt az óráknak! Reméljük, ez csak
a kezdet, és a jövõben még többen „bemerészkednek” közénk!
Az este bevételét, egy ürömi kislánynak ajánlottuk fel, akinek
ezúton is jó egészséget kívánunk, és sok puszit küldünk!
Köszönjük mindenki segítségét, részvételét! Várunk mindenkit (de tényleg mindenkit) következõ rendezvényünkre is!

Az eredményekbõl is látszik,hogy csapataink jól szerepeltek. A mérkõzések után az iskola tornatermében a szo-
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Gyöngéd szeretettel:
a Tornászlányok
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Ürömi Tükör
critical mass

Ürömi Critical Mass
2012 szeptember 22.

Ürömön szeptember 22-én, az „autómentes nap” tiszteletére ismét
megrendezésre került a kerékpáros felvonulás: a Critical Mass.
Az immár negyedik alkalommal megrendezett felvonulás célja, hogy megmutassuk helyben is van annyi kerékpározni szeretõ
gyermek és felnõtt, akik már elérik a „kritikus tömeget”. Mindenesetre akik részt vettek ezen a kerékpáros felvonuláson egy vidám
bringázásra nyílt alkalmuk. A távot teljesítõ kerékpárosokat a kö-

zös bringaemelés után gyümölccsel, üdítõkkel és a mostanra
hagyománnyá vált matricával fogadták a szervezõk.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Rendõrségnek
és a Polgárõrségnek a rendezvény biztosításáért, illetve mindenkinek, akik önzetlen támogatásukkal elõsegítették a rendezvény létrejöttét.
Vidákovits Tibor
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Ürömi Tükör
bölcsőde

Kedves Ürömi
Lakosok!
Eddig minden cikkünk arról szól, hogy mi minden történik a bölcsõdében a gyerekekkel. Engedjék meg,
hogy ettõl egy kicsit most eltekintsünk, hiszen nyáron – mint minden közintézményben – nálunk is nyári
szünet van, így szeptemberben pedig még a beszoktatások zajlanak, ami bizony nem mindenki számára
olyan felemelõ érzés.
Úgy gondoltam, hogy most egy kicsit a bölcsõdei
dolgozóimról szólnék, akik mindent megtesznek azért,
hogy ennek az intézménynek jó híre legyen. Õk azok,
akik évrõl-évre egyre kreatívabb ötleteikkel színesítik
intézményünk falait, egyre rutinosabban, és persze
nem utolsósorban a fenntartó által finanszírozott tanfolyamuk következtében egyre tudatosabban végzik napi
munkájukat. Ami – gondolom ebben minden gyermeket
nevelõ emberrel egyetértünk – talán a világon a legnehezebb feladat.
Mindannyian azon munkálkodunk, hogy az ide járó
gyermekek szülei nyugodtan indulhassanak dolgozni. Minden évben meg kell gyõznünk a szülõket arról,
hogy amit itt teszünk, az mind azt a célt szolgálja, hogy
Önök/Ti jól érezzétek magatokat nálunk. És mire ez
megtörténik, addigra már el is repültök tõlünk.
Hiszem, hogy igazán jó munkát csakis jó hangulatban lehet végezni. Különben „csak” jó munkát végezhetünk. Nálunk a bölcsiben most jött el az az idõ, hogy
lassan-lassan igazán összecsiszolódik a társaság.
Fiatalok vagyunk ám még, október 1-jén ünnepelhetjük a második születésnapunkat. Igen, most váltunk
bölcsõdéssé mi magunk is. Ahhoz, hogy igazi csa-

pattá kovácsolódjunk sok harcot vívtunk, és vívunk a
mai napig, sokat sírtunk és nevettünk együtt. Most érzem azt talán elõször, mint a bölcsõde vezetõje, hogy
mindannyian a magunkénak érezzük a bölcsõde ügyét,
történhet bárkivel bármi, a munka nem állhat meg.
A dajka, a gondozó, a titkárnõ, a konyhalány,… mindenki rohan, ha valahol hiányzik egy dolgozó, és próbál a maga módján segíteni. Végre egymásért és nem
egymás mellett dolgozunk!
Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a júniusi
mezõkövesdi „ott alvós” kirándulás, ahol nagyon jól
éreztük magunkat, nyitás után pedig egy szalonnasütés keretében nevettünk egymás nyári történetein.
Nem utolsósorban pedig meg kell, hogy említsem a
felnõtt farsangi bulijainkat, ahol kötelezõ a jelmezben
érkezés!
Szóval, kedves Ürömiek! Úgy érzem fontos azt is
hírül adnunk, hogy jól érezzük magunkat munka közben, és ha mi jól érezzük magunkat, talán az ide járó
gyerekeink és szüleik is érezni fogják mindezt.
Csordásné Tõkés Katalin
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(adóproblémák kezelése)

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

VI
;

(adóproblémák kezelése)

csütörtök: 14-19h, szombat: 9-12h
M�tétnap: szerda 9-13h
ÁLLATORVOSI RENDEL�
Solymár, Terstyánszky u. 120.

INGATLANIRODA

MOLNÁR ÁLLATGYÓGYÁSZAT
ÉS HOMEOPÁTIA

ÜGYVÉDI KÖZREM�KÖDÉSSEL
Solymár, Pilisvörösvári u. 17.
(Korona étteremmel szemben)
INGYENES NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL

+

Hatósági feladatokra jogosult állatorvos.
Rendelési idõ: kedd, csütörtök 14 - 19 h

Bejelentkezés
telefonon:
hétfõ, péntek
17-19 h
INGATLANKÖZVETÍTÉS, ÜGYVÉDI MUNKÁK,
HITELÜGYINTÉZÉS
06 26
350
671
szombat
9-12 h
06
70/210
5896
ifj.Dr.Molnár
Attila 06
30 9642-160
Üröm, Dózsa György út
47.
06 70 210 58 96
06 Dr.
26Molnár
350
671
Attila 06 30 9846-692
ÜRÖM,
06 30 476 8154
06 30 696 6968
Rendelõ:
06 26 360
Dózsa György
út91947.
jaavor@mail.tvnet.hu

Ünnepnapokon telefonos ügyelet: 06 30 9642-160

ZEKE ÉS FIA BT.
GÉPI FÖLDMUNKA
TEHERFUVAROZÁS

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
Értékesít� Betéti Társaság
2096 Üröm,
Budakalászi út 0/64/7
Tel.: 06-20-9382-405
06-26-350-247

Nyitva tartás: H—P: 07—17
Sz.: 07—12

Tûzifa kapható!
2096 Üröm,
F� utca 1. (Ipartelep)
06-26-351-465
Mobil: 06-30/9-508-192

CSECSEMŐMÉRLEG BÉRLÉSE, ÉS
FORGALMAZÁSA

Mérleglabor Kft.
2096 Üröm, Rákóczi u. 19.
Tel.: 26-550-057
Mobil: 30/308-8939

Dr. Molnár Attila

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,
•
gumiszerelés
és
javítás laborvizsgálat, sebészetiszerelés
m�tétek
•
motorkerékpár-gumi
(defekttûrô gumi 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
209606-20-518-3791
Üröm, Ürömi út 12.
Tel:
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,
HIPNÓZIS-HIPNOTERÁPIA
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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Augusztus-Szeptember

Homeopátia

Köszönöm mindazoknak, akik férjem,

minden korosztálynak!

Jászberényi Gusztáv urnaszentelésére

06-20/371-1871
www.gabala-egeszseg.hu
Októberben, novemberben
50% kedvezmény!

eljöttek és elbúcsúztak tôle.
Jászberényi Gusztávné Szûcs Magdolna
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• fóbiák, szorongások, neurózisok, pánik,
kényszeres tünetek;
• pszichoszomatikus betegségek;
• bôr- és immunrendszeri eltérések;
• krónikus fájdalmak;
• viselkedés- és szokásproblémák;
• kapcsolatzavarok kezelésére.
Dr. Borzsák Enikô
30/ 975 1065
hipnoterapia@mailbox.hu
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T
runk
építőanyag forgalmazó

és fuvarozó vállalkozás.

Konténeres, önrakodós darus és billenőplatós autókkal sóder, homok, termőföld
szállítás, gépi földmunka.
Építőanyag eladás kedvező áron.

Érdeklődés és konténer rendelés:

0630/934-2838
www.trunk-epitoanyag.hu
IX. – X.
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20 éves az

Öreg Sváb
Étterem

Szeretettel várunk minden kedves Vendéget, patinás
pince éttermünkbe, mely alkalmas családi, baráti és üzleti
ebéd,vacsora illetve rendezvények lebonyolítására.
Napi kétfogásos menü

csak 600 Ft-ért!

Asztalfoglalás: 06 26 350 346-os és a 06 20 94 40 544-es telefonszámon

www.oregsvab.hu
Email: badabt@t-online.hu
2096 Üröm, Budakalászi út 7.

Nyitva tartás: Hétfő-Péntek:12-22 óráig • Szombat:12-24 óráig • Vasárnap:12-21 óráig

"

Kupon Akció az Öreg Sváb Étteremben!
Ez év végéig ennek a kuponnak a tulajdonosa
500 Ft kedvezményben részesül
az Öreg Sváb Étteremben.
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A kupon 3000 Ft feletti

IX. – X.

ételfogyasztás esetén váltható be.

