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Év végi számadás
Tisztelt Lakótársaim!
Év vége és az ünnepek közeledtével tudjuk, hogy ismét eltelt egy év, tehát közeleg a számbavétel ideje. Számba ves�szük mit terveztünk és mit valósítottunk meg. Igaz ez a privát
életünkre is, de mindenképpen igaz a köz érdekében végzett
munkánkra. Visszatekintve az ez évre tervezett feladatainkra és a tényleges eredményre, úgy röviden az elvégzett munkáink a következõkben foglalhatók össze:
Település üzemeltetési feladatok
· E feladatellátás keretében került sor a település zöld
területeinek folyamatos gondozására, ápolására, köz
parkok növényzetének megújítására, folyamatos gondo
zására.
· A település parlagfû mentesítési munkáinak elvégzé
sére, elsõ sorban a közterületeken, ahol négyszeri ka
szálást tudtunk elvégezni. A magán tulajdonú ingatlanok
esetébe hatósági eljárás keretében szereztünk érvényt
a parlagfû és a veszélyes gyomnövények kaszálással
történõ eltávolításának.
· Folyamatos volt a buszvárók növényzetének gondozá
sa, a környezetének tisztán tartása, az állagmegóvási
munkák elvégzése.

Közterületek gondozása

Pillangó u.

Az idén nyáron átadott játszótér
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· A település köztemetõjében a tisztántartásról, a gyom
mentesítésrõl gondoskodtunk, bár idõnként elõfordult,
hogy a csokor és a koszorú maradványok megsemmisí
tése, illetve elszállítása gondot okozott.
Intézmény fenntartási feladatok
· Az önkormányzat önként vállalt feladatként mûködteti
és tartja fenn a „Hóvirág” bölcsõdét, ahol több mint
50 fõ bölcsõdés korú kisgyermek napközbeni ellátásáról
gondoskodik. A bölcsõdei ellátást a költségvetési meg
szorítások ellenére is folyamatosan és jó színvonalon
fenntartotta és biztosította az önkormányzat.

Elkészült a Doktor utcában a vízelvezetõ árok és híd

· A közvilágítás fenntartásán belül odafigyeltünk a szolgál
tatás folyamatos és jó színvonalon történõ biztosítására, a
kiégett égõk lehetõ legrövidebb idõn belüli pótoltatására.

Gyalogos sétány a Dózsa György úti
buszmegállótól Táborföld irányába

Gábor Áron sétányra vezetõ gyalogos lejárat fahíddal

· Az óvodai ellátást illetõen az önkormányzat felada
ta maradt továbbra is az intézmény fenntartása és
mûködtetése. Az óvodai ellátás keretén belül 269 fõ óvo
dás korú gyermek napközbeni nevelése, felügyelete és
gondozása volt biztosítva, jó színvonalon.
· A gyermekétkeztetés az óvodai ellátás, bölcsõdei el
látáson kívül, az iskolai gyermek étkeztetés is az önkor
mányzat feladata maradt az intézmény mûködtetési fel
adatai mellett, miután 2013. január 1-tõl a fenntartási és
mûködtetési feladatok külön váltak. A gyermekélelme
zést szolgáltatási szerzõdés keretén belül biztosította
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önkormányzatunk, míg az egyéb
mûködtetési feladatokat techni
kai dolgozók alkalmazásával ol
dottuk, illetve oldjuk meg.
· A családsegítést, a gyermekjóléti szolgáltatást, a házi segítségnyújtást, idõs ko
rúak nappali ellátását és a szo
ciális étkeztetést szintén az ön
kormányzat által fenntartott és
mûködtetett intézményi keretek
közt végeztük. E feladatok ellátá
sára tartja fenn az önkormányzat
az Idõsek Otthonát, a gyermek
jóléti szolgálatot és támogatja a
családsegítõ szolgálatot. Ezek
az intézmények ellátásra szoru
ló idõs emberekrõl, rossz élet
helyzetbe kerülõ fiatal családok
ról és gyermekekrõl gondoskod
tak az év során, biztosítva a rá
szorultak gondozását, étkezteté
sét, anyagi és természetbeni tá
mogatását, sõt még életvezeté
si, és elhelyezkedési gondokkal
küzdõ családoknak is igyekeztek
segítséget nyújtani.
· A település kulturális és
közmûvelõdési feladatait az ön
kormányzat által fenntartott és
mûködtetett Mûvelõdési Ház és
Könyvtár intézményével látja el
és biztosítja. A könyvtár könyv
állománya folyamatosan rendel
kezésre áll valamennyi olvas
ni szeretõ idõs és fiatal lakótár
sunknak, a Mûvelõdési Ház pe

A kandelláberek energiaforrását napelemek biztosítják

Buszváróra telepített napelemek

A sétány lámpasora
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Görgey út irányába vezetõ híd
felújítási munkálatai

dig gazdag zenei és egyéb szórakoztató rendezvények
szervezésével gondoskodott az igények kielégítésérõl.
Csak példaként említem a Mûvelõdési Ház szervezésé
ben megrendezésre kerülõ nyári fesztivált, az Alexand
ra Pavlovna kápolna kertjében megtartott fúvószeneka
ri koncertet.
· A közigazgatási feladatellátást a Polgármesteri Hiva
tal mûködtetésével és fenntartásával biztosította az önkor
mányzat. Bár a hivatal létszámát 2013. január 1-tõl csök
kentették a központilag jóváhagyott feladat finanszírozás
keretén belül 16.3 fõre, bizonyos hatáskörök (pl.építésha
tósági, szociális stb.) elvonása miatt. Tény hogy az iktatott
ügyiratok száma bizonyos mértékben csökkent, de koránt
sem az elvont létszámmal arányosan. Fegyelmezett mun
kával, a feladatok következetes számon kérésével végül is
a 2013-as évet zökkenõmentesen oldottuk meg. Bízom ab
ban, hogy ügyfeleink, ürömi lakótársaink ennek a változás
nak hátrányát nem érzékelték.
Település fejlesztési felújítási feladatok
Év közbeni tájékoztatóimban rendszeresen és rész
letesen tájékoztattam lakótársaimat a 2013 évre terve
zett beruházásokról. E tájékoztató keretében röviden
összefoglalom mi az amit elterveztünk erre az évre, vé
gül is mit sikerült megvalósítanunk.
Az elfogadott települési költségvetés 442 millió fo
rintot irányzott elõ fejlesztési feladatokra. A tervezett
elõirányzatból kívántuk megvalósítani:
· új orvosi rendelõ építését
· Polgármesteri Hivatal melletti területen 1 db játszótér
megépítését
· Dózsa György út – Táborföld településrészt összekötõ
híd, járda közvilágítás, kerítés építés beruházási mun
káit
· Bécsi úti MOBA szennyvízátemelõ bõvítését,
korszerûsítését

· Település útjain a kátyúzási munkák elvégzését
· Járdaépítést
Amit sikerült ebben az évben megvalósítanunk:
– A hivatal melletti területen megépült egy korszerû
játszótér és ezzel most már 5 játszótere van a köz
ségnek. 2003-ban még egy játszótér sem volt a tele
pülésen. Az elkészült játszótér területe 500 m 2 és a
legkorszerûbb játszótéri eszközökkel lett felszerelve,
még mozgáskorlátozottak számára alkalmas kerekes
székes hinta is található a játszótéri eszközök között.
Ami az egyéb felszereléseket illeti megtalálható: körhinta, csúzda, ugráló asztal, 4 üléses mérleghinta,
játszóvár, homokozó. Az új játszóteret június elsejétõl
vehették birtokba a gyerekek.Úgy tapasztaljuk hogy
ezt az új létesítményt nagy örömmel és igen gyakran
látogatják szüleikkel a gyerekek.
– Lakossági igényre és kérelemre elkészült a Róka
hegyen az új gyalogos járda 600 folyóméteren 1,2 méter
széles kivitelben. Járulékos munkaként – figyelemmel a
munkaterület domborzati viszonyaira is – vízelvezetõ
árok és kiemelt szegély is kiépítésre került. Ott ahol in
dokolt volt közúti acélvezetõ korlátot és korlát elemet is
felszereltettünk.
– Elkészült a Platán Idõsek Otthona és az Úttörõ
utca között a korábbi években kiépített gyalogos járda
megvilágítását biztosító napelemes világítási hálózat.
10 db kandeláber oszlop telepítésére került sor. A nap
elemes mûszaki megoldás elõnye, hogy üzemeltetési
költségei kedvezõbbek.
– A 2013. évi kátyúzási munkák keretében Üröm va
lamennyi szilárdburkolatú útján elvégeztük a felmérést
és ennek megfelelõen történtek meg a tavaszi útjavítá
si munkák.
– Összesen 430 fm-en történt útjavítás, 13 utcában.
A kátyúzással érintett utcák:
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– Kossuth Lajos utca
– Barackos út
– Kert utca
– Petõfi Sándor utca
– Táncsics Mihály utca
– Fõ utca
– Templom mellett
– Rókahegyi út
– Rókahegyi – Pillangó utca
– Fagyöngy köz
– Borostyán utca
– Szeder köz
Tényként állapítható meg, hogy az évenkénti kö
vetkezetes javítási munkálatok elvégzésével a korábbi
években kiépített útjaink állaga stabil és biztonságos.
– A Doktor utca végén 27 fm-en megtörtént a csa
padékvíz árok kiépítése beton mederrel, valamint a
már balesetveszélyes hídbejáró felújítása. Az elkészült
árok fogadni tudja a csapadékvizet, valamint nagyobb
esõzések alkalmával a csatornahálózatban visszaduz
zadt és a csatorna szemeken kiömlõ szennyvizet, me
lyet a csapadékvízzel hígítva elvezet.

Gyermekrendelõ bejárata
szintén csúszásgátló borítást kapott
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A Doktor utcai felnõtt rendelõ csúszásgátló anyaggal elkészített bejárata

· December elsõ harmadában megtörtént a Dó
zsa György út – Táborföld településrészt összekötõ járda, híd, csapadékvíz elvezetõ csatorna, kerítés és
az új létesítményt megvilágító napelemes hálózat átadása. Erre a beruházásra közbeszerzési eljá
rást írt ki önkormányzatunk, melyen a nyertes pályázó
a Carnabó Consrtuct Kft. lett. A beruházás költségei el
érik a 35 millió forintot. E beruházás keretében az elké
szült 19 fm hosszú és 1,6 m széles híd a Cigány patak
fölött épült a gyalogjárda egyenes meghosszabbításában.
A híd igen biztonságos, mivel a hídfõk alatt monolit vasbe
ton sávalapok kerültek kiépítésre. A hídpálya szerkezete
gombamentesített fából készült. A kiépített járda 105 fm
hosszan 1,5 m szélességben 6 cm vastag térkõ burkolat
ból készült, alatta zárt csapadékvíz elvezetõ csatorna lett
kiépítve, kétoldalt lehatárolt kerti szegéllyel. Az elkészült
kerítés hossza 105 fm, anyaga elõrekezelt fa felületi bevo
nással, csavarrögzítéssel került kivitelezésre. A beruházás
a tervezett befejezési határidõt tekintve kissé csúszott, ki
sebb kiviteli hiányosságok még függõben vannak, de a tél
beállta elõtt megnyugtató, hogy elkészült és használható.
Bízom abban, hogy az új létesítmény túl azon, hogy ked
ves színfoltja településünknek, de végre a két település
rész (Üröm község központ és Táborföld) biztonságosan
és rövid úton lesz átjárható.
Folyamatban lévõ beruházások:
· Az év során folyamatosan tájékoztattam lakótársaimat ar
ról, hogy a tervezett új orvosi rendelõ építési munkáinak
megkezdése milyen akadályokba ütközik. Hosszú ideig úgy
tûnt, hogy két személy meg tudja akadályozni, de legalább
is hátráltatni az egész település lakosságát érintõ és kiszol
gáló egészségügyi létesítmény munkálatainak indítását. Ki
tartó és megalapozott érvelést és jogi indoklást tartalmazó
fellebbezéseink sikerrel jártak, az önkormányzat a jogerõs
építési engedélyt megkapta. Ennek birtokában elindítottuk
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a közbeszerzési eljárást, a tender bontására 2014. január
hónapban sor kerül. Mindez azt jelenti, hogy ugyan 1-1,5
évvel késõbb, de minden reményünk most már adott ahhoz,
hogy 2014. õszére az új létesítményt a település lakossá
gának szolgálatába tudjuk állítani.
· A korábbi években kiépített és technikailag is el
avult új térfigyelõ rendszer kiépítésre pályázatot írt ki
a képviselõ-testület. A pályázat lezárult, a nyertes pá
lyázóval a szerzõdést megkötöttük. A rendszer kiépí
tése 2014. január hónapban elkészül. Az új rendszer
11 db figyelõpontból álló térfigyelõ kamerarendszer
telepítésébõl, és a hozzá kapcsolódó rögzítõrendszerpont kialakításából fog állni. Kamera lesz felszerelve:
– Sadove út – Budakalászi út
– Ürömi út – Kárókatona utca
– Bécsi út
– Ürömi út
– Fõ utca – Üröm tábla
– Iskola u. – Kossuth L. u.
– Fõ út – Takarékszövetkezet
– Fõ út – Templom
– Dózsa György út – Mészégetõ utca
– Ürömi út – Boglárka u.
– Úttörõ u. – Futballpálya
A 11 kamerából 6 kamera rendszámfelismerõ lesz.
Ezzel az új rendszerrel el kívánjuk érni, hogy Üröm köz
biztonsága tovább erõsödjön.
· Fejlesztési célú pénzeszköz átadással támogatta az
önkormányzat (közel 2 M Ft) a Cigány árok rézsûjének
megerõsítését 50 fm-en. A tervezési munkák jelenleg
folynak, várhatóan 2014. I. félévében a kivitelezési mun
kák is elkészülnek. Ezt a munkát a Közép-Duna Völgyi
Vízgazdálkodási Társulás fogja elvégezni. A munkálatok
elvégzése elengedhetetlen, mivel a partfal úgy megcsú
szott, hogy lakóépületeket is veszélyeztet.
Egyéb információk:
· 2013-ban sor került településünkön a légi- és földi szú
nyogirtásra, gondolom mindannyiunk megelégedésére,
hiszen az elsõ irtás olyan hatásos volt, hogy nem kellett
megismételni.
· Elkészült a Görgey út és a Táborföld irányában a híd
teljes felújítása.
· Az új Rk. templom építését valamint a református temp
lom felújítását összesen 5 M Ft-tal támogatta 2013-ban
Üröm Önkormányzata.
· Ebben az évben is 2 M Ft-ot fordított önkormányzatunk
a HPV- vírus elleni védõoltás támogatására az ürömi fi
atal lányok részére.
· Csúszásmentesítõ került kiépítésre az orvosi rendelõ
bejáratánál.

· Pályázatot írt ki önkormányzatunk a 2013/2014 téli
idõszak hó eltakarítási és csúszásmentesítési munká
lataira. A pályázatot a Zeke és Fia Bt. nyerte, akik évek
óta végzik ezt a munkát településünkön.
· Közbeszerzési eljárást írt ki a képviselõ-testület
a település szilárdhulladék elszállítására, miután a
Saubermacher Bicske Kft. a szolgáltatási szerzõdést
felmondta. A közbeszerzési eljárás még nem zárult le,
de megnyugtatom lakótársaimat, hogy Üröm közigazga
tási területérõl a szemétszállítás, mint szolgáltatás biz
tosított lesz.
· Az elmúlt évekhez hasonlóan ebben az évben is támo
gatta önkormányzatunk a 60. életévét betöltött lakótár
sainkat természetbeni juttatásként burgonya, hagyma,
száraztészta és karácsonyi élelmiszer utalvány biztosí
tásával.
Tisztelt Lakótársaim!
Igyekeztem röviden összefoglalni a 2013-as évre
kitûzött célokat és azok végrehajtásának helyzetét. Úgy
gondolom, hogy eredményes évet tudhatunk magunk
mögött még akkor is, ha a nagyberuházásokat az or
vosi rendelõ építését nem is tudtuk megkezdeni. Ered
ménynek értékelhetõ azonban az, hogy a legnagyobb
akadály elhárult, építési engedélyünk adott, tehát most
elsõsorban rajtunk múlik, hogy 2014-re ezt a célt is tel
jesítsük. Településünk ebben az évben is gazdagodott
új létesítményekkel minden tekintetben biztosítottuk a
színvonalas ellátást, annak ellenére, hogy bevételein
ket a központi elvonás jelentõsen megkurtította. Taka
rékos gazdálkodással és odafigyeléssel ki tudtuk védeni
a forráscsökkenést, úgy, hogy tartalékainkat nem kellett
mûködési célokra fordítani.
Nem készült el a Bécsi úti MOBA szennyvíz átemelõ
bõvítése, korszerûsítése, mivel tervezõ-szakértõ állapí
totta meg, hogy a bõvítéssel elért fogadó mennyiség je
lenleg is adott, miután a szennyvíz elvezetõ rendszer
be vannak az épületek csapadék-víz elvezetõi bekötve,
valamint egyéb nagyobb esõzések alkalmával is nagy
mennyiségû csapadékvíz terheli a rendszert.
Intézkedtünk az üzemeltetõ felé egy felmérés el
végzésére és a szükséges intézkedések megtételé
re ahhoz, hogy közel 450 m3 csapadékvíz ne terhelje
a szennyvíz hálózatot. Bízunk abban hogy ez az akut
probléma 2014 évben megoldódik.
Kívánok minden kedves Lakótársamnak a magam és a Képviselõ-testület nevében is Békés Karácsonyt és eredményekben gazdag Új Esztendõt.
Üröm, 2013. december
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Szent Márton napi
megemlékezés 2013.
Az iskolában már jóval az ünnep elõtt elkezdõdtek az
elõkészületek, hogy méltóképpen ünnepelhessük a magyarországi német nemzetiség eme jeles napját.
Az osztályok lelkesen fújták a Márton-napi dalokat,
próbálta ünnepi mûsorát az énekkar.
Ebben az évben a színdarab „fõhõsei” Szent Már
ton legendájának legkisebb, de mégis a legnagyobb
jelentõségû szereplõi – a libák voltak. A színjátéknak –
amelyet az énekkar ünnepélyes, megkapó mûsora tett
még élvezetesebbé – nagy sikere volt mind az ovisok,
mind az alsó tagozatosok körében.
Hagyományaink közül nem maradhatott ki a sok iz
galommal, lelkesedéssel várt lámpáskészítés sem.
Sok fantáziával, érdekes ötletekkel készültek a színes
„Laternék” a felvonulásra.
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Az elõkészítõ programokat megkoronázta az ünnep esté
jén tartott felvonulás. A borús idõ ellenére nagy vendégsereg
gyûlt össze az iskolában, gyújtogatták a hangulatos lámpáso

kat, a hangszórókból áradtak a Szent Mártonról szóló dalok.
A felvonulás után jól esett a forró tea és a hagymás zsíros ke
nyér, amelyet vidám hangulatban fogyasztottak el a résztvevõk.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek,
aki az elõkészületekben és a lebonyolításban segítséget
nyújtott: a gyerekeknek, a szülõknek és a kollégáknak, és vé
gül – de nem utolsósorban! – a Német Nemzetiségi Önkor
mányzatnak az anyagi támogatásért.
Reméljük, a következõ Szent Márton napon újra jó han
gulatban ünnepelünk együtt!
A német munkaközösség
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Ünnepi
hangulatban
az óvoda
Az õsz beköszöntével Márton napja közeledett, amelyre a gyerekek
nem csak versekkel és lámpásokkal készültek, hanem az ünnep jelentésével és hagyományaival is
megismerkedtek. Az ünnep alkalmából minden csoport liba formájú süteményeket sütött.
Pénteken a Mûvelõdési
Házba mentünk, ahol az isko
lások vártak minket egy Már
ton napi mûsorral. A gyere
kek nagyon élvezték, és ez
úton szeretnénk megköszönni a gyönyörû elõadást. Dél
után az óvoda közben gyülekeztünk, a gyerekekkel, és a
szülõkkel, nagyszülõkkel közösen meggyújtottuk a lám
pásokat, és énekelve elindultunk egy kis sétára a köz
ségben. Mikor visszaértünk a hûvös idõben kellemesen
átmelegített minket a forró tea, és jól esett mellé a zsí
ros kenyér is.
Az adventi idõszak kezdetekor, elõkerülnek az ad
venti naptárak.

A tél elsõ nagy eseménye, Mikulás napja. Minden
csoport az óvoda elõtt nagy izgalmak között, énekelve
várta a Mikulást. Hamarosan meg is érkezett a lovas ko
csiján. Végig hallgatott minden csoportot, akik versek
kel, dalokkal készültek. Ezután minden jó gyereknek át
adta ajándékát, érdekes módon minden gyermek kapott.
A gyerekek megszeppenve, ugyanakkor izgatottan és
boldogan vették át ajándékukat.
Elkezdõdött már a készülõdés a karácsonyra is.
Minden csoport saját kis mûsorral készül. A karácso
nyi készülõdés során, apró ajándékot készítenek a
szülõknek. Idén is elmegyünk az Idõsek Otthonába,
ahova egy kis mûsorral, ajándékkal készülünk.
Az újév elsõ óvodai napján a fa alatt megtalálják a
gyerekek az új játékokat. Ez a nap a játékok megisme
résével fog eltelni. Addig is az óvoda minden gyerme
ke és dolgozója áldott, békés Karácsonyt és Boldog Új
évet kíván!
Szabó Zsuzsanna
óvodapedagógus
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Karácsonyi Ünnepség a
Platán Idõsek Otthonában
Közel 10 éve, hogy megnyitotta kapuit településünk egyik
ékköve, a Platán Idõsek Otthona.
A 100 fõ befogadására alkalmas otthonban, a hagyo
mánynak megfelelõen, Dr. Sárváry Mariann intézmény
vezetõ asszony megnyitó szavait követõen, idén is Labo
da Gábor polgármester köszöntõ beszédével kezdõdött
az ünnepség. A lakók legnagyobb örömére, az évértékelõ
beszédben többek között az ürömi lakosokat érintõ
fejlesztésekrõl is szó volt. A nemrégiben átadott híd, és
gyalogos átjáró, – amely Táborföld és a Csókavár ut
cai megálló között biztosít közvetlen átjárást – végre
lehetõséget biztosít már az idõsebbek számára is, hogy
felesleges kerülõk, és szükségtelen megterhelések nél
kül, immár közvetlenül juthassanak át napi sétáik folya

Polgármester úr tájékoztatója

Dr. Sárváry Mariann intézményvezetõ és Laboda Gábor polgármester

mán, akár a táborföldi részre is. Természetesen, a kor el
várásainak maximálisan megfelelõen, napkollektorok te
lepítésével megoldott a teljes szakasz kivilágítása. A tele
pülés jövõ évi tervei között egy új Egészségügyi Központ
építése is szerepel, melyhez immáron nemcsak a szük
séges terület, de az érvényes építési engedély is ren
delkezésre áll. A kivitelezõi, beruházási munkálatok pá
lyáztatása még zajlik. A tervek és tények kiértékelését
követõen, a Polgármester ünnepélyes keretek között kí
vánt kellemes ünnepeket az otthon minden lakójának és
munkatársának. A kitûnõ hangulatban lezajlott esemény,
a Platán lakói által írt vers felolvasásával zárult.
2013. december 13.
Péteri Dóra

Sásdi Ernõ a Platán Otthon lakója verses köszöntõje
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Hallod már
a csengõ hangját…?
Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás tengeren is túl,
volt ott egy kis falu, benne egy szép kis kastély, telis-tele hercegekkel és hercegnõkkel. Mind sürögtek és forogtak, izgatottan készülõdtek. Kitisztították a cipõiket, rendet raktak a játékaik között, még sütit is készítettek. Feldíszítették a kastély ös�szes szobáját, felvették a legszebb ruháikat, és így várták a régi ismerõst. Közben csak azt kérdezték, láttad már, vajon mikor
jön és mit fog hozni?
A kastély minden lakóját átjárta az ünnepi hangulat, és
miközben várakoztak, elmesélték egymásnak, hogy mi
lyen ajándékot szeretnének. Most már tényleg nem maradt
más hátra, csak várni. Közben az egyik hercegnõ úgy gon
dolta, hogy kellene valamit énekelni. Ha esetleg sikerül
ne elég hangosan rázendíteni, akkor azt biztosan meghall
ja és igyekszik, mert ez a sok várakozás már nagyon-na
gyon hosszúnak tûnt. De hiszen már egy éve, hogy nem
járt erre, ez igazán tûrhetetlen, jöhetne már! A hercegek
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Amikor a vidámság minden kis kastélylakó
szívét elérte, az egyikük felkiáltott: hallottam va
lamit! Mind az ablakhoz szaladtak, hátha meg
látják a mesebeli szánhintót. Egymást kérdez
gették: hallod már a csengõ hangját? Mert ab
ban bizonyosak voltak, hogy a télapónak nagyon
szépen zengõ csengõje van. Aztán az egyikük
meglátott egy fénysugarat. Ez már a Télapó!
Mindenki a helyére sietett, leült a kis széké
re, elcsendesedett, érezték, pillanatokon belül
itt van. Hallották az ajtó elõtti zajokat, a nehéz
lépteket. Igen, ez a Télapó! Az egyikük énekel
ni kezdett, biztos, ami biztos, így meg fogja ta
lálni a báltermet, ahol várakoztak. Így is történt.
Kop–kop-kop, hallatszott az ajtón, amely pilla
natokon belül feltárult, belépett a fehér szakál
las, nagy mosolyt csalva az összes kis herceg
és hercegnõ arcára…

és hercegnõk egymás után elénekelték a télapó összes
kedvenc dalát. Olyan szépen énekeltek, hogy még a hó
pelyhek is örömükben szállingózni kezdtek.

A bölcsõdés gyerekek és a bölcsõdei dolgo
zók nevében minden kedves ürömi lakosnak bé
kés, boldog, mesés karácsonyt és nagyon szép újévet
kívánunk!
Bujdosó Sándor, Csordásné Tõkés Katalin
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Hírek a reformátusok háza tájáról…
„Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy Õ Szeretett minket, és elküldte az Õ Fiát engesztelõ áldozatul a mi bûneinkért.” (I.
Jn. 4:10)
Kedves Ürömi és Pilisborosjenõi Polgárok, Felekezetünk
Tagjai!
Fény nélkül nincs élet, Jézus Krisztus jelenléte nélkül nincs igazi
Karácsony. Ma ebben a rohanó világban ideje lenne nekünk is megáll
ni kicsit és elgondolkodni: a ma embere talán nem a lényegét vesztet
te el ennek az ünnepnek? Vajon jelen lehet a családi ünneplésünkön a
szülinapos is? Vagy csak rólunk, a mi szeretetünkrõl szól, amely olyan�
nyira tele van szõve érdekkel, képmutatással, önzéssel, hogy nagyon
sokszor ez az ünnep hozza egy-egy családban a legnagyobb vesze
kedéseket?! Nálunk is így volt ez, mindaddig míg 14 éves fejjel hívõ ke
resztyén nem lettem, s elõször csak rajtam keresztül jelent meg az iga
zi szülinapos a családi karácsonyainkon… s aztán Jézus csöndben, az
évek alatt önzetlen Szeretetével elvégezte, hogy ma Õ fõ vendég a ün
neplésünkben. S nincs több veszekedés, hangos szó köztünk, már évek
óta, csak áldott békesség és az a Szeretet, amit hit által a családtagjaim
is megkaptak. Ott, annak idején Betlehemben ez a Szeretet öltött embe
ri testet Jézus Krisztus személyében. S ha kinyitjuk a szívünket elõtte,
akkor Õ nem csak az életünket kész rendbe tenni, hanem a karácso
nyunk is így lesz igazi Karácsonnyá! Én ezt kívánom minden jóakaratú
ürömi és pilisborosjenõi családnak! Valóban áldott Karácsonyt! Ámen.
Milyen események történtek a reformátusok háza táján az õszi
tanévkezdés óta?
Az iskolakezdés után gõzerõvel indultak be a hittanórák az isko
lákban és az óvodákban egyaránt. Jó, hogy ebben a munkában már
több hitoktatónk is segítséget vállalt, többek között Donáczi Napsugár
és még mások is.
A cserkészélet is újraindult, s a szombati templom körüli foglala
tosságok és az egy napos cserkészportyákon, kirándulásokon túl el
jutottunk az õszi szünetben Erdélybe is, ahol a gyulafehérvári reformá
tus testvérgyülekezetünkben szolgáltunk. Fõleg Alvincen (ez az egyik
szórványa az a fehérvári anyagyülekezetnek) segítettünk fát pakolni, de
mindezek mellett lehetõségünk volt részt venni Bethlen Gábor trónra lé
pésének 400. évfordulója alkalmából megrendezésre került esemény
sorozaton is, amelynek keretében a fejedelmi idõkben református Szent
Mihály templomban a gyülekezetünk és az 1007-es számú I. Rákóczi

A cserkészekkel Erdélyben
I. Rákóczi György síremlékénél

A Hunyadiak sírjánál Gyulafehérváron

A megújult templom és parókia

A szegénymissziós Karácsonyra készülvén

György Református Cserkészcsapat koszorút helyezett el. Majd a gyu
lafehérvári várban a helyi magyarsággal közösen az ünnepeltük nagy
fejedelmünket. Közel 100 éve nem volt ilyen, hogy Gyulafehérvár várá
ban, szinte csak magyar szót lehetett hallani! Nagy élmény volt mind
nyájunknak, akik jelen lehettünk e jeles alkalmon! Nt. Gudor Botond lel
kipásztor pedig meghívta a cserkészcsapatunkat, hogy 2014 nyarán
Alvincen, e csodálatos kis faluban tartsuk meg táborunkat, amivel élni is
fogunk. Ott létünk alatt szeretnénk segíteni az ottani felújítási munkák
ban, illetve nagyokat túrázni a Kárpátokban!
Mindezek mellett a „Szépkorúak” Bibliakörének segítségével sok
elõkészítõ munka után 2013. október 31-én ünnepélyes keretek között
Sipos Bulcsú Kadosa esperes úr, Laboda Gábor polgármester úr és
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nyolcan. Csodás három napot töltöttünk így el Hajdúszoboszlón a négy
csillagos Hotel Barátságban. Lelkileg és testileg is feltöltõdhettünk, hi
szen a számos gyógyvizes medencézés mellett, reggel és este áhítat
tal kezdtük és zártuk a napot. December 6-án újra meglátogatta gyer
mekeinket a református Mikulás. Közel 60 gyermek részére vitt ki aján
dékokat! A krampuszokkal számos helyre eljutottunk, jövõre folytatjuk
ezt a missziónkat is!
Ez év októberétõl havi egy alkalom által elindult gyülekezetünkben
az evangélikus Istentisztelet, amelyet Bajuszné Orodán Krisztina (06 30
875 5422) tart. Kérem az evangélikus ürömieket és a jenõi testvéreket
vegyék fel a kapcsolatot Krisztinával!
Milyen karácsonyi programok várnak ránk?
Kedves testvérek! Kezdõdik a karácsonyi elõkészület a gyülekeze
tünkben is. Arra szeretnék kérni minden jóakaratú testvért, hogy adja hí
rül a következõ fontos információkat!
December 21-én délután 18:00-tól lesz az elsõ "Cserkész Karácso
nyunk, kérek minden kis és nagy cserkészt, hogy készüljünk erre az al
kalomra! Felelõs: Bajnóczki Bálint
A második a sorban az Iskolás Hittanosok Karácsonya. Az iskolás
hittanosok szereplése december 22-én vasárnap délelõtt 10:00-kor lesz
gyülekezetünkben. Akik tudják, kérem süteménnyel segítsenek az ün
nepség utáni szeretetvendégségben! Köszönjük!
A szokásos "Szegénymissziós Karácsony”, amely gyülekezetünk
és a Kárpátmedencei Keresztyén Gyermek és Szegénymissziós Ala
pítvány szervezésében kerül megrendezésre december 22-én vasár
nap 18:00-ai kezdéssel. Itt rászoruló családjainkon igyekszünk segíte
ni. Ez alkalom felelõse: Szalai Attila és Kolesár Szundy László, illetve a
lelkipásztor. Kérem, aki tud ilyen rászoruló református családról a két fa
luból jelezzék nekünk! Ezen az alkalmon is lesz Szeretetvendégség és
köszönjük elõre is a sütiket, üdítõket!

Beckert Norbert lelkipásztor, Sípos Bulcsú Kadosa esperes,
Laboda Gábor polgármester, Wilheim Péter lelkipásztor

Komolyzenei koncert

Tegez Lajosné, Klárika temetése
Vidákovits Tibor alpolgármester úr, valamint gyülekezetünk közösségé
nek jelenlétében hálát adtunk az Élõ Istennek a templomunk és a pa
rókiánk teljes külsõ és belsõ megújulásáért, az elvégzett munkáért! A
ránk következõ évben reméljük a tornyunk felújítása és megszépülése
is megtörténik majd, bízunk benne, hogy ebben a munkánkban, ahogy
eddig a híveink mellet Üröm Község Önkormányzata is segítségünk
re lesz majd!
Nagyon szép alkalom volt november elsején az ürömi temetõben az
a közös gyertyagyújtás a keresztnél, ahol Üröm római katolikus, refor
mátus és evangélikus lelkipásztorai együtt gyújtottak gyertyát emlékez
ve elment szeretteinkre. S ugyanakkor imádságban vigasztalást is kér
ve gyászoló szívû testvéreink életére.
Majd november következõ jeles programja volt, az immár hagyo
mánnyá vált „Szépkorúak Bibliakörének kirándulása, ahol közel ötvenen
vettünk részt! Erdélybõl, a testvérgyülekezetünkbõl is érkeztek hozzánk

Ünnepi Istentiszteleti rend:
December 24.
10:00 Istentisztelet az ifjúság szolgálatával, Úrva
csora ( Becker Norbert Gy.)
December 24.
23:00 „Születésnapi” gyertyás Istentisztelet, Úrva
csora (Becker Norbert Gy.)
December 25.
10:00 Istentisztelet, Úrvacsora (Becker Norbert
Gyula)
December 26.
10:00 Istentisztelet, Úrvacsora (Becker Norbert
Gyula)
December 29.
10:00 Istentisztelet (Borza Ferenc)
December 29.
16:00 Evangélikus
karácsonyi
Istentisztelet
(Bajuszné Orodán Krisztina)
December 31.
10:00 Óévi Hálaadó Istentisztelet (Becker Norbert
Gyula)
Január 1.
„Veni Sancte” Újévi Istentisztelet, áldáskérés a
2014. esztendõre (Becker N. Gy.)
Minden testvérünket és érdeklõdõt nagy szeretettel várunk programjainkra!
Az Élõ Isten legyen Üröm – Pilisborosjenõ református híveinek õrizõ
pásztora!
Áldás, békesség!
Norbert tiszteletes
Elérhetõségek:
E-mail: norbiteso@gmail.com,
Mobil: 06 30 526 80 10,
Tel.: 06 26 350 686,
Számlaszámunk:Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet:
65700093-10116577
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A „leginkább inka”
November utolsó napján Papp János vándor-színész lépett fel
a Mûvelõdési Házban perui útinaplójával, amely tartalmas
színházi elõadás volt. Papp János számos érdekes országban
túrázott már, volt a Himalájában, de megfordult például a Lappföldön és a Skót-Felföldön
és Japán-Alpokban is.
Az elõadás címe nem véletlenül volt
az „inka inkább leginkább”, hiszen a
prekolumbián idõkben Peru az Inka Biro
dalomhoz tartozott. A perui utazás nagy
része az Andok-hegységben zajlott, itt
a hegyek lábánál levõ trópusi vidékektõl
egészen fel az örök hó határáig.
Természetesen a páratlan szépségû
természeti látnivalók mellett, amelyrõl a
szerzõ saját fotóit is bemutatta. meglá
togatták az õsi inka fõvárost Cuzcót és
a spanyol hódítók (Fransisco Pizarro) ál
tal alapított jelenlegi fõvárost Limát is.Az
elõadást hallva egy népszerû útikönyv so
rozat mottója jutott eszembe: „utazás elõtt,
után, helyett”, számos hasznos informáci
ót tartalmazott. Egyébként, aki úgy kíván

Szépség és a Szörnyeteg
Évek óta igen népszerû meseszínházi elõadásokat szervez a
Mûvelõdési Ház az óvodások számára. Idén az elsõ a februári
Zabszalma produkció volt, majd a Nyári Fesztiválon is tartalmas gyermekmûsor volt, a Mint a Pinty zenekarral az élen, az
éppen akkor nyíló játszótérrõl nem is beszélve.

ta az elõadás szünetében és után megvásárolhatta a már
kiadott útinaplókat, amelyet kérésre a szerzõ dedikált is.
Papp János mûvész úrral legközelebb 2014. január
19-én este találkozhatnak a Magyar Kultúra napja alkal
mából szervezett elõadóestjén.
Papp Ákos

November 22-én a Nektárszínház elõadásában lát
hatták kis vendégeink a ma már klasszikusnak számító
Szépség és a szörnyeteg címû darabot.
A szerzõ és rendezõ Borbély Viktória volt, aki egyéb
ként ürömi lakos.
A gyermekeknek szóló színházi elõadások 2014. feb
ruárban tovább folytatódnak.

PAPP JÁNOS VÁNDORSZÍNÉSZ IRODALMI ESTJE
A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁNAK ALKALMÁBÓL:
IKERCSILLAGOK
HÁRMASHANGZAT KARINTHY FRIGYES, JÓZSEF ATTILA ÉS
SHAKESPEARE MÛVEIRE – CÍMMEL, AVAGY:
„FÉRFI ÉS NÔ HOGY ÉRTHETNÉK MEG EGYMÁST,HISZ
MIND A KETTÔ MÁST AKAR-A FÉRFI A NÔT A NÔ A FÉRFIT”
AZ ÜRÖMI MÛVELÔDÉSI HÁZ NAGYTERMÉBEN
Üröm, Iskola u. 4.
2014. Január 19.-én (vasárnap)
18. 00 órakor
A részvétel ingyenes!
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40 ÉVES AZ ÜRÖMI NÉPTÁNC!
2014-ben lesz 40 éve, hogy Ürömön megalakult az elsõ
hivatalos néptánccsoport.
A jövõ májusra tervezett születésnapi gálaestre
várunk minden egykori és mostani táncost, aki szíve
sen részese lenne egy hatalmas közös ünneplésnek!
Aki õrizget a régi idõkrõl fényképeket, kérjük, jut
tassa el hozzánk, hogy minél színesebbé tehessük
fotókiállításunkat (aki tudja, szkennelve, akinek nincs
meg hozzá a technikája, akár személyesen is)! Sze
retnénk az egykori táncosokkal is fellépni az ünnepi
mûsoron, melynek próbái januártól indulnak!
Kérjük, jelentkezzetek!
Elérhetõségeink:
e-mail: szilva6661@gmail.com
Tel.: 0630/2894404
0626/350-143
Várunk Benneteket:
Szilva és Ildikó
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A Képviselõ-testület 2013. október és november havi ülésének döntései
• Október 30-i ülésén ismét arról határoztak a képviselõk, hogy
pályázat hiányában továbbra is meghirdetik eladásra a Buda
pest III. kerületben lévõ önkormányzati ingatlanokat.

• A testület novemberi ülésének elsõ napirendjében döntöttek
a 618 hrsz-ú árok értékesítésérõl és a továbbiakban a keze
lés feltételeirõl.

• Az Áht. (Államháztartási törvény) módosítása tette szükséges
sé, hogy a 2013. április 24-én elfogadott 2014. évre szóló tele
pülési tervkoncepció felülvizsgálatra és jóváhagyásra kerüljön.

• Miután továbbra sem érkezett vételi ajánlat a Budapest III.
kerületi önkormányzati ingatlanokra, így a képviselõ-testület
döntött abban, hogy 2014 január hónapban hirdetteti újból az
ingatlanokat eladásra.

• Írásos tájékoztatójában adott számot a polgármester a 2013.
évi települési költségvetés III. negyed évének helyzetérõl, be
vételek, kiadások alakulásáról.
• Jóváhagyták a képviselõk az Üröm 021-es hrsz.-ú tábla bel
területbe vonási eljárására korábban megkötött megállapodás
módosítását.
• Döntöttek a képviselõk a 2013/2014. téli idõszakának hó-elta
karítási- és síkosság-mentesítési pályázati felhívásra beérke
zett ajánlatokról. A nyertes pályázó Zeke és Fia Bt. lett.
• Jóváhagyták a képviselõk a 2014. évre szóló belsõ ellenõrzési
tervet, amelyben az önkormányzat hivatala és az intézmények
ellenõrzési területei kerültek meghatározásra.
• Kérelemre kedvezményes teremhasználatot biztosítottak a
képviselõk az ÜFE részére, programjaik megtartásához.
• Határozatban járultak hozzá a képviselõk a Budapest
Fõvárossal korábban megkötött megállapodás felmondásá
hoz, amely Budapest és vonzáskörzete stratégiai zajtérképei
nek elkészítésére vonatkozott.
• Jóváhagyták a képviselõk Üröm közigazgatási területére vo
natkozó felülvizsgált és aktualizált stratégiai zajtérképet.
• Döntöttek a képviselõk az Üröm térfigyelõ rendszer kiépítésé
re kiírt pályázatra beérkezett ajánlatokban.
• Írásban tájékoztatta a polgármester a képviselõket az isko
la mûködtetése során szerzett tapasztalatokról a KIK-kel va
ló együttmûködésrõl.
• 2014. december 31-ig meghosszabbították a képviselõk a
Gamma Kommunikációs Kft. és az önkormányzat között az
„Ürömi Tükör” kiadására korábban létrejött szerzõdés érvé
nyességi idejét.
• Biztosították a képviselõk a Szent György Egyesület részére
az iskola tornatermének kedvezményes használatát.

• Módosították a képviselõk a helyi adókról szóló rendeletet.
A módosítás az egyéb helyiségek, illetve építmények eddigi
600 Ft./m2/év díjtételét 900 Ft/m2/év díjra emelte.
• Rendeletben állapította meg a képviselõ-testület az általa
fenntartott, illetve mûködtetett intézményekben 2014. évben
fizetendõ étkezési térítési díjakat.
• Módosították a képviselõk a temetkezés rendjérõl szóló helyi
önkormányzati rendeletet úgy hogy a temetkezési szolgálta
tást végzõk által eddig fizetett 20.000.-Ft/alkalom + ÁFA díjat
25 000 Ft./alkalom+ÁFA díjra emelték.
• Jóváhagyták a képviselõk az iskola gyermekélelmezésére
2014. január 1-tõl – 2014. június 29.-ig szóló szerzõdést.
• Elfogadták a képviselõk a stratégiai zajtérkép intézkedési ter
vére beérkezett árajánlatokat.
• Térítés ellenében biztosították a képviselõk az ÜFE részére a
mûvelõdési ház és az iskola tornatermének igénybevételét év
végi rendezvényeik megtartásához.
• Határozatban döntöttek a képviselõk a Pest Megyei Kormány
hivatal szemétszállítási szolgáltatással kapcsolatos törvé
nyességi felhívásával kapcsolatban.
• Módosították a képviselõk a címer és zászló használatát sza
bályozó önkormányzati rendeletet, kiterjesztve az engedélye
zési eljárás alóli mentességet az önkormányzat által fenntar
tott intézményekre.
• 50 ezer forint támogatást szavaztak meg a képviselõk a római
katolikus egyháznak adventi koszorúk készítésére.
• Döntöttek a képviselõk a karácsonyi élelmiszer utalványokról,
mint természetbeni szociális juttatásról a 60. éven felüli ürömi
lakosok részére.
• 150 ezer forintot szavaztak meg a képviselõk a sportpálya el
használódott védõhálójának cseréjére.

• Jelentést fogadtak el a képviselõk a lejárt határidejû határoza
tok végrehajtásának helyzetérõl.
• Biztosította a képviselõ-testület a Doktor utca végében lévõ
árok rendbehozatalának költségeit.

Üröm, 2013 december hó

• Megszavazták a képviselõk az orvosi rendelõ elõtti bejárat
csúszásmentesítési költségeit.

XI. – XII.

Dr. Halász Mónika
jegyzõ
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Ürömi Tükör
RENDELETEK
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
18/2013. (XI. 28.) számú önkormányzati rendelete az egységes szerkezetbe foglalt 17/2007 (XI. 24.) számú rendelet
módosítására a helyi adókról
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról szóló
egységes szerkezetbe foglalt helyi rendeletét (a továbbiakban ÖR) az
1990. évi C. törvényben, valamint a Magyarország helyi önkormányzata
iról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ kapott felhatalmazás alapján
az alábbiak szerint módosítja:

3.§
1.) A tilalom ideje alatt a tilalom alá vont területen a törvény 22.§ (2) be
kezdésében meghatározott munkák kivételével más építési munkát vé
gezni nem szabad.
2.) A tilalom hatályba lépése elõtt megszerzett jogokra a törvény 20.§ (7)
bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
4.§

1.§
Az ÖR 15/C § (2) bekezdése helyébe az alábbi új (2) bekezdés lép:
„(2) bekezdés
Az elsõ bekezdésben nem szabályozott a nem lakás céljára szolgáló he
lyiségek és építmények esetében az ingatlan-nyilvántartásban egy hely
rajzi számon elhelyezkedõ építmény(ek) összes hasznos alapterületét fi
gyelembe véve az adó mértéke 900 Ft/m2/év.”

1.) A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
2.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Üröm, 2013. november 27.
Laboda Gábor
polgármester

2.§

Dr. Halász Mónika
jegyzô

(1) Az ÖR egyéb rendelkezései nem változnak.

Kihirdetve és kifüggesztve az SzMSz 35.§ (5) bekezdés szerint.

(2) A jelen rendelet 2014. január 1-jével lép hatályba.

Üröm, 2013. november 28. nap

(3) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Üröm, 2013. november 27.
Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve az SzMSz 35.§ (5) bekezdésére figyelemmel.

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
19/2013 (XI. 28.) számú önkormányzati rendeletének indokolása

Üröm, 2013. november 28. nap

Az Ör 1.§-hoz

Dr. Halász Mónika
jegyzô
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
19/2013 (XI.28.) számú önkormányzati rendelete Üröm külés belterületének egy részére vonatkozó építési tilalom
elrendelésérõl
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az épített környezet ala
kításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 20.§ (1), (2), (3)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A rendelet hatálya az ürömi:
Belterületi ingatlanok:
590/7, 590/8, 589/2, 630/4, 627/1, 624, 623/2, 622/2, 621/2, 620/2,
616/2, 615/2, 614/2, 613/2, 611/2, 610/2, 609/1, 608/2, 607/2, 606/2,
604/3, 603/2, 602/2, 601/2, 600/2, 599/2, 598/2, 597/2, 596/2, 594/2,
593/2, 592/2
Külterületi ingatlanok:
078/4, 078/21, 078/22, 078/23, 078/24, 078/25, 078/28, 078/30, 078/32,
078/33, 078/36, 078/37, 078/38, 078/39, 078/42, 078/43, 078/44, 078/47,
078/48, 078/49, 078/50, 078/53, 078/54, 078/58, 078/59, 078/61
helyrajzi számú területekre terjed ki.
2.§
1.) A Képviselõ-testület az 1.§-ban megjelölt területekre, az adott telepü
lésrészt érintõ településrendezési feladatok megvalósítása érdekében, a
tervezett út kialakításáig egy év idõtartamra építési tilalmat rendel el.
2.) Az építési tilalmat egy év eltelte után felül kell vizsgálni.
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Évek óta rendezetlen az 1.§-ban szereplõ területek megközelítését szol
gáló közút lekerített területének megszerzése, illetve ezt követõen az út
kiépítése. A rendezetlen állapotot konzerválja, hogy a hivatalos útként
nyilvántartott terület jelentõs részét az érintett tulajdonosok lekeríttették
és sajátjukként használják. Az önkormányzat eddigi felszólításaira, a vé
teli szándék megerõsítésére az érintettek nem reagáltak. A korábbi nyi
latkozatok szerint az ingatlantulajdonosok egy része nyilatkozott arról,
hogy egy méltányos árért út céljára lead ingatlanából, amennyiben a vis�
szamaradt ingatlan 5%-os beépíthetõségét az önkormányzat a rendezési
tervben garantálja. Az eddigi információnk szerint minden valószínûség
szerint ezt az állami fõépítész nem támogatja, ezért újabb tárgyalásokat
kell folytatni az érintett telektulajdonosokkal, mely igen idõigényes, tehát
az építési tilalom újbóli elrendelését ez is indokolja.
Üröm, 2013. november 27.
Laboda Gábor sk.
polgármester

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
20/2013. (XI. 28.) számú önkormányzati rendelete az általa mûködtetett József Nádor Általános és Alapfokú
Mûvészetoktatási Iskolában a 2014. évben fizetendõ étkezési térítési díjakról
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Nemzeti Köznevelésrõl
szóló 2011. évi CXC törvény 83.§ (2) bekezdés c.) pontjában kapott fel
hatalmazás alapján az általa mûködtetett József Nádor Általános és
Alapfokú Mûvészetoktatási Iskolában a 2014. évben fizetendõ térítési dí
jakra az alábbi rendeletet alkotja:

XI. – XII.

Ürömi Tükör
RENDELETEK
1.§
Intézmény

1.§

Ft/fô/nap

Áfa

Fizetendő térítési díj

Intézmény

Ft/fô/nap

Áfa

Fizetendô térítési díj

Napraforgó Óvoda

József Nádor Általános
Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Iskola

Tízórai

61

17

78

Ebéd

418

111

529

Tízórai

96

26

122

Uzsonna

88

25

113

Ebéd

390

105

495

Összesen

567

153

720

Uzsonna

57

16

73

Összesen

543

147

690

2.§

b.) József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz
ményben
• felnõtt étkezés (ebéd) 583 Ft/fõ/nap
• diétás étkezés (ebéd) 583 Ft/fõ/nap

1.) A rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, a rendelet hatályba lépé
sével egyidejûleg a 30/2012. (XII. 14.) Ör. számú rendeletet hatályon kí
vül helyezi.
2.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Üröm, 2013. november 27.

2.§
1.) A rendelet 2014. január 01.-én lép hatályba, a hatálybalépéssel
egyidejûleg a 32/2012 (XII. 14.) számú önkormányzati rendelet hatályát
veszti.
2.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Laboda Gábor
polgármester

Az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 35.§ (5) be
kezdése alapján kihirdetve és kifüggesztve:
2013. november 28. nap

Üröm, 2013. november 27.
Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve a Szervezeti és Mûködési Szabályzat 35.§ (5)
bekezdése értelmében.
2013. november 28. nap
Dr. Halász Mónika
jegyzô
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
20/2013 (XI. 28.) számú önkormányzati rendeletének indokolása

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
21/2013 (XI. 28.) számú önkormányzati rendeletének indokolása
Az Ör 1.§-hoz
2013. évre megállapított intézményi térítési díjak bruttó összege átlagban
58 %-kal került megemelésre a javaslatban, mely a prognosztizált infláci
ós mértéket meghaladja.
A javaslatot az intézmény vezetõje adta.
Üröm, 2013. november 27.
Laboda Gábor sk.
polgármester

Az Ör 1.§-hoz
A 2014. évre várható infláció, továbbá az élelmiszerárak drasztikus eme
lése indokolja az elõzõ évi (2013.) díjak 9 %-kal történõ emelését.
A szociálisan rászorult és a törvényi feltételeknek megfelelõ családok
gyermeki 50, illetve 100 %-os díjkedvezményben részesülhetnek, mivel
ezt a törvény garantálja.
Üröm, 2013. november 27.
Laboda Gábor
polgármester

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
22/2013 (XI. 28.) számú önkormányzati rendelete az általa fenntartott Hóvirág Bölcsõdében az intézményi ellátásokért fizetendõ térítési díjak megállapításáról a 2014. évre
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény, az 1993. évi III. törvény Szociális tör
vény 115.§ (9) bekezdésében, valamint a az 1997. évi XXXI. törvény
gyermekvédelmi törvény (Gyvt) továbbá 328/2011 (XII. 29.) Korm számú
rendelet 4.§-ban kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendelete alkotja:
1.§

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
21/2013. (XI. 28.) számú önkormányzati rendelete az általa
fenntartott Napraforgó Óvodában a 2014. évben fizetendõ
étkezési térítési díjakról
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Nemzeti Köznevelésrõl
szóló 2011. évi CXC törvény 83.§ (2) bekezdés c.) pontjában kapott fel
hatalmazás alapján a 2013. évre vonatkozóan az általa fenntartott Nap
raforgó Óvodában fizetendõ térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja:

1.)Hóvirág Bölcsõdében a gondozás intézményi térítési díjat 1.000 Ft/
gondozási nap állapítja meg.
2.)A megállapított személyi térítési díjból 50 %-os kedvezmény a gyer
mekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény (Gyvt) ren
delkezéseinek figyelembe vételével, a több gyermekes családoknak, il
letve a szociálisan rászorulóknak adható az összes körülmény együttes
mérlegelése után.
3.)A Képviselõ-testület felhatalmazza a Szociális Családügyi és Egész
ségügyi Bizottságot, hogy a (2) bekezdésében foglalt kedvezmény meg
állapításánál átruházott hatáskörben döntsön.

XI. – XII.
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Ürömi Tükör
RENDELETEK
2.§
A Hóvirág Bölcsõdében a négyszeri étkezés igénybevételének térítési dí
ját 2014. évre bruttó 780 Ft-ban állapítja meg.

Az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 35.§ (5) be
kezdés alapján kihirdetve és kifüggesztve:
2012. november 28. nap

3.§
1.)A személyi térítési díjat a jelen rendeletben meghatározott intézményi
térítési díjak, továbbá a hatályos jogszabályok figyelembe vételével az in
tézmény vezetõje jogosult megállapítani.
2.)A megállapított személyi térítési díj megfizetésére a 328/2011 (XII.
29.) Korm számú rendelet rendelkezései az irányadóak.
4.§

Dr. Halász Mónika
jegyzô
Melléklet
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások személyi térítési díjairól
Szociális étkezés

1.) A jelen rendelet 2014. január 1-jével lép hatályba.
2.) A jelen rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a 34/2012 (XII. 14.)
számú önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezi.
3.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Nyugdíjkategória

Dr. Halász Mónika
jegyzô

A rendelet a Szervezeti és Mûködési Szabályzat 35.§ (5) bekezdés alap
ján kihirdetve és kifüggesztve:

57 000
Ft-ig
ÖNYM
150-200%

70 000
Ft-ig
ÖNYM
200-250%

80 000
Ft-ig
ÖNYM
250-300%

85 000
Ft-ig
ÖNYM
300-350%

99 999 Ft
felettig
ÖNYM
350%
felett

100 000 Ft
ÖNYM
felett

Ft/nap

Ft/nap

Ft/nap

Ft/nap

Ft/nap

Ft/nap

Ft/nap

Étkezés
házhozszállítással

105

260

330

475

590

620

725

Étkezés
házhozszállítás
nélkül

105

260

330

475

590

620

725

Üröm, 2013. november 27.
Laboda Gábor
polgármester

42 750
Ft-ig
ÖNYM
150%

Üröm, 2013. november 28. nap
		
		

Házi segítségnyújtás

Dr. Halász Mónika
jegyzô

A 22/2013 (XI. 28.) számú önkormányzati rendelet indokolása
Az ÖR. 1.§ és 2.§-nak indokolása
Az ÖR. 1.§-a a 2013. évre megállapított feltételeknek megfelelõen sze
repel a javaslatban.
Az ÖR. 2.§-ban az intézményben nyújtott négyszeri étkezés 2013. évben
megállapított díjához viszonyítva a 2014. évre vonatkozó javaslat 11%-os
emelkedést tartalmaz, mivel a beszállítóval való egyeztetés miatt ez in
dokolt volt.
Üröm, 2013. november 27.
Laboda Gábor sk.
polgármester
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
23/2013. (XI. 28.) Kt. számú rendelete a 35/2012.(XII. 14.)
Kt. számú rendelettel módosított 30/2011 (XI. 30.) Kt. számú rendelet módosítására a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2014. évi térítési díjairól
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)
92.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az általa fenntartott
Idõsek Napközi Otthonában (INO) a személyes gondoskodást nyújtó el
látások térítési díjairól alkotott rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1.§
„Az ÖR. 3.§ (5) bekezdésére, továbbá az 5.§ (2) bekezdésére figyelem
mel a módosított rendelet mellékletét hatályon kívül helyezi és helyébe a
jelen rendelet melléklete lép.

Nyugdíjkategória

42 750
Ft-ig
ÖNYM
150%

57 000
Ft-ig
ÖNYM
150-200%

70 000
Ft-ig
ÖNYM
200-250%

80 000
Ft-ig
ÖNYM
250-300%

85 000
Ft-ig
ÖNYM
300-350%

99 999 Ft
felett
ÖNYM
350%
felett

100 000 Ft
ÖNYM
felett

Házi
segítségnyújtás

105

210

330

425

465

490

520

Idõskorúak nappali ellátása
Nyugdíjkategória

42 750
Ft-ig
ÖNYM
150%

57 000
Ft-ig
ÖNYM
150-200%

70 000
Ft-ig
ÖNYM
200-250%

80 000
Ft-ig
ÖNYM
250-300%

85 000
Ft-ig
ÖNYM
300-350%

99 999 Ft
felett
ÖNYM
350%
felett

100 000 Ft
ÖNYM
felett

Idôskorúak
nappali
ellátása

térítésmentes

370

435

600

760

800

830

Vendég étkeztetés: bruttó 675 Ft/adag
Személyzeti étkeztetés: bruttó 495 Ft/adag (az étkezést kötelezõen
igénybevevõk)
Személyzeti étkeztetés: bruttó 610 Ft/adag
Megjegyzés: a megállapított díj az étkezés díját tartalmazza. Az intéz
mény szolgáltatásainak igénybevételéért díj nem került megállapításra.
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
23/2013 (XI. 28.) számú önkormányzati rendeletének indokolása
Az önkormányzat alaprendelete írja elõ térítési díjak évenkénti felülvizs
gálatát.

/1/ Az Ör. egyéb rendelkezési nem változnak.
/2/ Jelen rendelet 2014. január 1-jével lép hatályba.
/2/ A rendelet kihirdetésérõl az önkormányzat jegyzõje gondoskodik.

A 2013. évre érvényes díjaktól eltérõen a 2014. évre a rendelettervezet
„B” alternatívája, illetve annak melléklete 2013-ra megállapított díjakhoz
viszonyítva 3,5 % emelést tartalmaz hasonlóan a vendégétkeztetést, va
lamint a személyzet étkezési díját, mely szintén 3,5 %-os emelést irá
nyoz elõ.
Ugyanakkor az „A” alternatívában szereplõ díjak nem tartalmaznak eme
lést, tehát a 2013. évre megállapított díjtétellel azonosak.

Üröm, 2013. november 27.

Üröm, 2013. november 27.

2.§

Laboda Gábor
polgármester

22

Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô
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RENDELETEK
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
24/2013 (XI. 28.) számú önkormányzati rendelete a 31/2012
(XII. 14.) számú önkormányzati rendelettel módosított
5/2011 (II.24.) számú önkormányzati rendelet módosítására a temetõkrõl és a temetkezés rendjérõl
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a temetõkrõl és a
temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Ttv.) 6.§ (4)
bekezdésében, 16.§, 40.§ (1), (2), (3) bekezdésében, továbbá a 41.§
(3) bekezdésében, a 42.§-ban kapott felhatalmazás alapján rendeletét a
következõk szerint módosítja:
1.§

2.) Rátemetés esetén a használati díj idõarányosan annyival csökken,
mint amennyi év a sírhely használati idejébõl még hátra van.
3.) Az újraváltás díjtételei azonosak a megváltás díjaival.
4.) Temetõ fenntartási hozzájárulás (szakipari tevékenységet végzõk által
fizetendõ díj) temetési helyenként 5000 Ft.
5.) A ravatalozó temetkezési szolgáltatók által történõ igénybevételének
díja 25 000 Ft+áfa/szertartás.
Üröm, 2013. november 27.

Az Ör 15.§ (1) bekezdésében jelölt melléklet helyébe a jelen rendelet új
melléklete lép:

Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô

2.§
(1) Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései nem változnak.
(2) Jelen rendelet 2014. január 1-jével lép hatályba.
(3) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzat
okról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42.§ -ban kapott felhatalmazás
alapján a település jelképeirõl és azok használatáról alkotott önkormány
zati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

Üröm, 2013. november 27.
Laboda Gábor
polgármester

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
25/2013. (XI. 28.) számú rendelete a többször módosított
10/2001 (IV.24.) Kt. számú rendelet módosítására Üröm
község címerérõl, zászlajáról és pecsétjérõl

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 35.§. (5) be
kezdésének alkalmazásával kihirdetve és kifüggesztve.
Üröm, 2013. november 28. nap
		
Dr. Halász Mónika
jegyzô

1.§
Az ÖR. 3.§ (2) bekezdése f) pontja helyesen:
„Az önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetõinek irodájába – az
általános iskola épületét kivéve – és honlapján.”

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
24/2013 (XI. 28.) számú önkormányzati rendeletének indokolása

2.§
(1) Az ÖR. egyéb rendelkezései nem változnak.
(2) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Az Ör 1.§-hoz
A 31/2012 (X.14.) számú önkormányzati rendelet 2.§-a elõírja, hogy a
rendelet mellékletét képezõ díjakat évente kell felülvizsgálni. Ez megtör
tént, melynek alapján kizárólag a ravatalozó (5. pont) temetkezési szol
gáltató által történõ igénybevételi díja került emelésre 20.000. Ft+áfáról
25.000. Ft+áfára.
Üröm, 2013. november 27.
		
Laboda Gábor sk.
polgármester

(3) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Üröm, 2013. november 27.
Laboda Gábor
polgármester

Kihirdetve és kifüggesztve a Szervezeti és Mûködési Szabályzat 35.§ (5)
bekezdése értelmében.
2013. november 28. nap

Melléklet

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Sírhelyek megváltásának, illetve újraváltásának díjai:
1.)
a) Egyes sírhely
urnás temetés
koporsós temetés

42 000 Ft
45 000 Ft.

b) Kettes sírhely
urnás temetés
koporsós temetés

80 000 Ft.
83 000 Ft.

c) Sírbolthely

260 000 Ft.

d) Az út menti sorokban a díjtétel másfélszerese fizetendõ.
e) Urnasírhely és urnafülke (urnánként)

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
25/2013 (XI. 28.) számú önkormányzati rendeletének indokolása
Az Ör 1.§-hoz
A hatályos önkormányzati rendelet nem rendelkezett az intézmények
honlapján történõ címerhasználatról, ez a módosítás ezt pótolja.
Üröm, 2013. november 27.
Laboda Gábor sk.
polgármester

20 000 Ft.
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Az Ürömi Öröm Néptáncmûhely Alapítvány beszámolója

XI. – XII.
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ÜRÖMI ÖRÖM

26

XI. – XII.

Ürömi Tükör
ÜRÖMI ÖRÖM
Az Ürömi Öröm Néptáncmûhely Alapítvány a 2012-es 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.
(több mint 200 fõ). Alapítványunk célja az Ürömi Öröm
Néptánccsoport mûködésének hatékony segítése, azaz
elõadásainak, táncmûsorainak, fesztiváljainak, külföldi
turnéinak, néptánc táborainak szervezéséhez és lebo
nyolításához szükséges anyagi és egyéb eszközök biz
tosításának elõsegítése, a népi kultúra és a hagyomá
nyok ápolása, megõrzése. Táborozások és egyéb, költ
ségekkel járó programok alkalmával a szociálisan rá
szorulókat alapítványunk anyagilag támogatja. A nép
tánc oktatáson kívül fellépünk falunk és a környezõ tele
pülések rendezvényein. Egy nagyszabású fesztivál tel
jes lebonyolítását végezzük.

	Géberjén – egy hetes néptánctábor + fellé
pés és táncház a géberjéni Fogyatékkal Élõk
Nappali Intézményében.

2012-ben történt események és rendezvények, melyek
szervezõi, résztvevõi voltunk:

Úgy gondoljuk, hogy tevékenységünk nagyban hozzá
járul 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 csat
lakozás, táncházak, kulturális rendezvények, stb.)

Február	Disznóvágás – A néptáncmûhelybe járó gyer
mekek és szüleik részére
	József Nádor Ált. és Mûvészeti Isk. félévzáró
elõadása (7 iskolás csoport)
Budakalász – fellépés (felnõtt tánccsoport)
Március	XI. Ürömi Gyermek Népzenei és Néptánc
Fesztivál (szervezés, lebonyolítás) 35 együt
tes – több mint 500táncos gyermek
	Hagyományõrzõ Egyesület Télbúcsúztató
rendezvényén fellépés

Július	Kiscsõsz – Fellépés a kiscsõszi Pajtafesztivá
lon (felnõtt csoport)
Augusztus	Balatonalmádi Borfesztivál – Fellépés (felnõtt
csoport)
Szeptember	Sóskút Senior Fesztivál – Fellépés (felnõtt
csoport)
	Szüreti mulatságok az Ürömi Közösségi Ház
ban – fellépés (gyermek csop)
December	Csepeli Öregtáncos Találkozó – fellépés
(felnõtt csoport)
	Mikulást váró játszóház és táncház
	Pilisvörösvár –Fogyatékkal élõk mikulást váró
napján fellépés, táncház
	Vajdahunyad vári adventi vásár – fellépés
(gyermek csoportok)

ÉRTESÍTÉS

Április	Pilisszentiváni Fesztivál – fellépés (3 iskolás
csoport)
Május	Pilisborosjenõi Majális – fellépés (4 iskolás
csoport)
	Válassz! – egy órás táncszínházi elõadás az
ürömi iskola tornatermében (az összes gyer
mek csoport részvételével)
Június	Hagyományok Háza – fellépés (felnõtt tánc
csoport)
Vörösmarty tér – fellépés (gyermek csoportok)
	Ürömi Nyári Fesztivál – fellépés (gyermek
csoportok)

XI. – XII.

A Saubermacher-Bicske Kft.
értesíti a lakosságot,
hogy a karácsonyi ünnepre való
tekintettel
a rendszeres hulladékszállítást
2013.december 26.
csütörtöki nap helyett
2013.december 27-én pénteken
reggel 6.00-tól végezzük el.

27

Ürömi Tükör
KÖZÉRDEKŰ

28

XI. – XII.

Ürömi Tükör
KÖZÉRDEKŰ

ÉRTESÍTÕ

január 29. szerda

TÜDÕSZÛRÉSRE

január 30. csütörtök

8 órától 14 óráig

január 31. péntek

8 órától 14 óráig

12 órától 18 óráig

február 3. hétfõ

12 órától 18 óráig

február 4. kedd

8 órától 14 óráig

február 5. szerda

Értesítjük az ürömi lakosokat,
hogy 2014. évben a tüdõszûrés
az alábbiak szerint történik.

12 órától 18 óráig

február 6. csütörtök

8 órától 14 óráig

február 7. péntek

8 órától 14 óráig

február 10. hétfõ

12 órától 18 óráig

Fontos tudnivaló!

A vizsgálat helye: Üröm, Iskola utca 4.

Személyi igazolványát, TAJ kártyáját, valamint az elõzõ év-

(Közösségi Ház)

ben kapott tüdõszûrõ igazolást hozza magával.

Ideje: 2014. január 29.– 2014. február 10.

Üröm Község Polgármesteri Hivatala

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Fájdalmas szívvel szeretnénk köszönetet mondani családjainknak, rokonoknak, szomszédoknak, utcabelieknek,
ismerõsöknek és minden kedves jelenlévõknek, akik a szeretett édesapa, nagypapa, dédpapa Bencsik Pál teme
tésén megjelentek, õt utolsó földi útján elkísérték.
Köszönjük a sírjára elhelyezett koszorúkat, virágokat.
Bencsik Tibor

Impresszum:

FELNÔTTRENDELÉS

Megjelenik 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

Hétfô:
Kedd:
Szerda:
Csüt.:
Péntek:

Dr. Horti Szilvia

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

Dr. Gelencsér Tamás

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

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

Fekvô beteghez házhoz hívás
hétköznaponként reggel 8-9 között.

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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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
Kósa Tamás
06-20-223-4979
Polgárôrség 0–24 ügyelet:
06-30-621-06-15
Rendõrség – Ürömi körzeti megbízott
06 20 489 67 12
Ebrendész: Szûcsné M. Adrienn
06 70 61 99 311

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
1.) A polgármester:
minden hét szerdáján
az alpolgármester I. :
minden páros hét szerdáján
az alpolgármester II.:
minden páratlan hét szerda
a jegyzõ:
minden 2.hét szerdáján
tart félfogadást.

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

T.: 351-286, 350-915
T.: 336-187

Védônôi szolgálat
Kedd: 10.00–11.30
Csütörtök: 8.30–11.00
Kazinczy Edit: 06 20/ 383 6133
Pribuszné Szabó Krisztina: 06 20/ 354 7098
Schieszlné Zsedényi Beatrix: 06 20/ 383 1166
Horváth Katalin: 06 20/ 382 8689
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:

10.00 – 13.00 óráig

Csütörtök:
Péntek:

Telefon

07–12 óráig
12–17 óráig
07–12 óráig
12–17 óráig
07–12 óráig
12–17 óráig
07–12 óráig
12–17 óráig
07–12 óráig
12–17 óráig

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

dr. Gaál Gabriella:
dr. Kerekes Ildikó:

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

Sürgõsségi orvosi ellátás

Körzeti megbízott rendôrök fogadóórája minden szerdán 16-18 között a
Polgármesteri Hivatal helyiségében.
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Rendelôk

Szerda:

Központi telefon:
06-26-350-054, 06-26-550-096, 06-26-550-093
Fax: 06-26-350-187

Dr. Gaál Gabriella
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

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

09.00 – 12.00 óráig

13.00 – 16.00 óráig
nincs ügyfélfogadás
8.00 – 17.00 óráig
nincs ügyfélfogadás
8.00 – 12.00 óráig.

Dr. Kerekes Ildikó
08.00–11.00 Üröm
15.00–18.00 Pilisborosjenô
08.00–11.00 Üröm
15.00–18.00 Pilisborosjenô
08.00–11.00 Üröm
Tanácsadás

Kedd:

09.00 – 12.00 óráig,

hétfõ
kedd
szerda
csütörtök
péntek

Hétfô:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

Hétfô:

13.00 – 16.00 óráig,

2.) A hivatal szervezeti egységeinek ügyfélfogadási rendje a következõ:
a) Ügyintézõk:
		
		
		
		

Gyermekrendelés

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 nappa
li sürgôsségi orvosi ellátást Dr. Kovács Levente biztosítja. Tel.: 06-20/
7735-365
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Ürömi Tükör
KÖZÉRDEKŰ

A védõoltásokkal kapcsolatos alaptalan félelmekrõl
A 21. század embere számára talán már feledésbe merült, hogy a
védõoltások bevezetése forradalmi módon változtatta meg az életkilátásokat, csökkentette a gyermekhalandóságot és növelte a születéskor várható élettartamot. Magyarországon a több évtizede mûködõ, évente felülvizsgált és aktualizált védõoltási rendszernek köszönhetõen számos, korábban halálos betegség (járványos gyermekbénulás, feketehimlõ) eltûnt,
más betegségek (kanyaró, torokgyík, rubeola, stb.) gyakorisága pedig
nagyságrendekkel alacsonyabb, mint a kevésbé szigorú védõoltási rendszert alkalmazó országokban. A védõoltások gyakran saját sikereik áldozatává válnak, hiszen mind a lakosság, mind az orvosok tudatából fokozatosan kikopik az adott betegséggel szembeni félelem. Gyakran ennek helyét
a védõoltások mellékhatásaival kapcsolatos alaptalan félelmek veszik át.
A mai modern védõoltások biztonságosak és beadásuk összehason
líthatatlanul kevesebb kellemetlenséggel jár, mint magának a betegség
nek az átvészelése. Az oltások hatásosságát és biztonságosságát gyak
ran több tízezer emberen vizsgálják, a minõség biztosításáért pedig a
gyártóktól független hatóságok felelnek, a követelmények rendkívül szi
gorúak. Hazánkban az aktuális védõoltási rendet szakmai bizottság állítja
össze a rendelkezésre álló valamennyi klinikai vizsgálati eredmény, vala
mint az aktuális járványügyi helyzet figyelembe vételével. Egy-egy kutatás
eredményébõl nem szabad messzemenõ következtetéseket levonni, az
eredmények összehasonlítása, szintézise elengedhetetlen.
Felelõs szülõként a védõoltások által megelõzhetõ betegségek
következményeit is mérlegelni kell. Az egyik leggyakrabban táma
dott, úgynevezett Engerix-B védõoltás a Hepatitis B vírus fertõzés
megelõzésére szolgál, amely világszerte az egyik legelterjedtebb be

tegség. A világon 350 millióra becsülik a fertõzöttek számát és éven
te egymillió ember hal meg a fertõzés következtében. A klinikai kép a
tünetmentes fertõzéstõl - az esetek kétharmadánál jellemzõ - a máj
gyulladáson át a májrákig terjed. A tünetmentes fertõzés és a he
veny májgyulladás általában gyógyul, utóbbi az esetek 1%-ában ha
lálozással jár, 10%-ában krónikussá válik. A krónikus betegség ke
vés tünettel járó, évekig tartó enyhe betegség, 10-30%-ban májcirró
zisba torkollik, amely rákos betegséggé alakulhat. A vírust a vér és
testnedvek, nyál, ondó, hüvelyváladék terjesztik. Gyakran szexuális
úton terjed, de mivel küzdõsportok során szerzett sérülések, közös
borotva, fogkefe, törülközõ használata, tetoválás, akupunktúra, test
ékszerek felhelyezése is átviheti a fertõzést, nyilvánvaló a tizenéves
korosztály fokozott veszélyeztetettsége. A vírust 100%-os biztonság
gal kiirtó gyógyszer nem létezik, ezért különösen jelentõs, hogy a
védõoltással 95-100%-os védettség szerezhetõ.
A védõoltások visszautasítása a fertõzõ megbetegedések
elõfordulásának emelkedésével járhat együtt, mely egyaránt ká
ros az egyén és a társadalom számára is. A fentiek miatt Budapest
Fõváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
arra biztatja a felelõsségteljes szülõket, hogy hiteles forrásokból tá
jékozódjanak, higgyenek a tudományos és megalapozott tényeknek,
valamint kellõ kritikával olvassanak minden védõoltással kapcsolatos
internetes bejegyzést.
Összeállította:
Budapest Fõváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Járványügyi Osztály

OLVASÓI LEVÉL
Harminchét éve az ürömiek szolgálatában…
Jól tettem, hogy betértem az ürömi Fõ téren álló Leszicskov cukrász
dába, mert az óhajtott sütemény megrendelésekor kedves, barátságos
fogadtatásban is részem volt.
A családi eseményre készítendõ torta „ügyintézése” közben,
epekedõ pillantásokat vetettem a hûtõpultban sorakozó finomságok –
torták, krémesek, piték stb. – színes kavalkádjára. Bizonyos voltam ben
ne, hogy bûnbeesésem karnyújtásnyira van csupán! Csomagoltattam is
nyomban néhány mákos, túrós és almás pitét a rokonszenves hölggyel,
akirõl azóta megtudtam, hogy Erzsébet asszony, a cukrászmester fe
lesége és munkatársa. Együtt nyitották 1976-ban és üzemeltetik mind
máig ürömi cukrászdájukat… Néhány szót váltottam még Erzsébet as�
szonnyal elmenetelem elõtt, amikor a cukrászmûhely lengõajtaján ki
lépett Leszicskov mester, kezében egy tálca friss almás pitével. A sü
temény bódító illata, esztétikus látványa megerõsítette bennem elõbbi
vásárlásom helyességét. A mester is vendégnek „kijáró” kedvességgel
üdvözölt. Cukrászkötényével, a kezében tartott aranysárga finomsággal
még hitelesebbé tette, a kis területü üzlethelyiség hangulatát. Kíváncsi
lettem – elsõ látásra – vonzó egyéniségére. Idõpontot egyeztettünk és
elõbb az üzletecske egyik asztalánál, majd a cukrászmûhelyben jól ki
beszélgettük magunkat.
Egyenes, vargabetûk nélküli, mindmáig sikeres életút az övéké, a
mesteré és feleségéjé.
A szakma szeretete, magas szinten való mûvelése, kiegyensúlyo
zottság, biztos lábakon való állás, a vendégkör elõzékeny, figyelmes,
udvarias kiszolgálása. Ez egyszerû életfilozófiájuk! Kértem, hogy me
séljen õ maga, szólon az indulásról, eddigi sikeres életútjuk fõbb állo
másairól. Egy „curriculum vitae-t”, életrajzi vázlatot vártam a mestertõl.
Szólt is – imígyen: – Bulgáriából származunk – kezdte érdekes élettörté
netét. Nagyapám jött Magyarországra Trianon után. Leánya – talán nem
szerénytelen említenem – az ürömiek által tisztelt és szeretett, 86 éves

Bojánka néni – az édesanyám. Zöldséges üzletük ma is egy fedél alatt
mûködik a cukrászdánkéval, a húgom és sógorom a tulajdonosai.
1968-ban érettségiztem a budapesti Árpád Gimnáziumban, de a
Vendéglátóipari Fõiskolába nem vettek fel, így jelentkeztem cukrász ta
nulónak a budapesti Feneketlen-tó szomszédságában álló Sport Szál
lóba. Ma ez a Flamenco szálloda. A Sport Szálló akkoriban az NB I-es
labdarúgók törzshelye volt, mozgalmas élettel. 1970-ben szabadultam
a tartalmas, sokrétû „cukrászképzõbõl” 1974-ben mestervizsgát tettem,
majd az Astoria Szállóba kerültem. Közben másfél évig az NSZK-ban,
Göttingenben dolgoztam. Hazatérésem után, 1976-ban nyitottuk meg fe
leségemmel az ürömi cukrászdánkat.
Ez az épület, az akkor szokásos „Erdért-faház” stílusában készült,
a késõbbi átalakítások során kapta mai formáját. Mindez azért válhatott
valóságá, mert Laboda Gábor polgármester úr és a képviselõ-testület,
lehetõséget adott – nem csak nekünk, más vállalkozóknak is – üzletünk
közterületen való létrehozására azzal, hogy területet biztosított hozzá.
– Valóban, szinte zökkenõmentes, jól „belátható” út ez – erõsíthetem
meg újra elõbbi állításomat, amikor a mûhelybe lépünk be. Szép, ka
tonás rendben sorakoznak egy cukrászmûhely elengedhetetlen kel
lékei, gépei, szerszámai: a több gyúródeszkányi dolgozóasztal, kések,
tepsik, edények sokasága… A forró gõztõl „lebarnult” gázkemence,
hûtõszekrények a mûhelyben és a raktárban. Mindenütt rend és tiszta
ság. A fagylaltkészítõ gépnek külön kis helyisége van, mint a mosogató
nak, oltozónak. A kis területû cukrászda jóval nagyobb „hátországa” is ar
ról árulkodik, hogy munkájukat szeretõ, értõ emberek a tulajdonosok…
Végül, még a tortalap-készítés rejtelmeibe is bekukkanthatok a mes
ter magyarázata segítségével.
Summa-summarum (a.m. mindent összevéve) jól mûködõ – vál
lalkozó-barát településen, Ürömön – kedvezõ légkörben „éli” napjait a
Leszicskov cukrászda, a község kellemes színfoltjaként, ahová jó betérni
és finomságaiból fogyasztani!
Köszönöm a beszélgetést!
Oroszy Kovács István
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NOSZTALGIA KLUB

Csak röviden…
A Nosztalgia Klubról ugyan ritkán adunk hírt, de annál mozgalmasabb életet élünk.
Az év eleji hideg napok alatt szerdánként ünnepeltük az éppen
aktuális névnaposokat és születésnaposokat az ünnepeltek ven
déglátásában. A rossz idõt a fene bánta. Három elõadásos színház
bérletünk havonta egy elõadásra szólt, amely februárban kezdõdött.
Farsangoltunk az ÖNO-val és a Pilisvörösváriakkal közösen. A Re
formátus templomban csodálatos komolyzenei hangversenyeket
hallhattunk az év folyamán többször is. Májusban ismét voltunk
Hajduszoboszlón, mint minden évben. Fáradt tagjainknak remek fel
üdülés volt. Alig fújtuk ki magunkat, a Tisza csodálatos tájai gyönyör
is. A karácsonyi készülõdés elõtt még egy hosszú hétvégére jó né
hányan ellátogattunk ismét Hajdúszoboszlóra. A kikapcsolódás na
gyon jól sikerült. A szervezést köszönjük Becker Norbert tisztele
tesnek.
Ebben az évben is sokkal több ötletünk volt az együtt töltött idõ
remek eltöltésére, mint amennyit meg tudtunk valósítani, tehát van
nak még tervek jövõre is!

ködtettek minket Becker Norbert tiszteletes szervezésében. A nyári
fesztivál Ürömön és az Óbudai nyár rendezvényei hétrõl-hétre ren
geteg élményt nyújtottak. Az Anyák napja, a Hõsök napi megem
lékezés közös koszorúzással, a Mûvelõdési Ház elõadásai mindig
megérintik szívünket. Jó, hogy vannak ilyen rendezvények.
Természetesen a bográcsozás is hozzátartozik a jó idõ beálltá
val a Klubtagok szórakozásához. Több alkalommal is jókat fõztünk.
A féléves név- és születésnaposoknak rendezett ünnepség mindig
jó hangulatban telik.
Szeptemberben ismét kényeztettük magunkat Cserkeszõlõn,
csodálatos hetünk volt. Az õsszel sem unatkoztunk. Indul a szín
ház szezon, ismét három elõadásos bérletet vásároltunk. Az Idõsek
Világnapja is minden évben könnyeket csal a szemekbe, ahogy el
nézzük a sok jókedvû gyermek elõadásait. Természetesen a falunk
összes közösségi programjain részt vettünk és veszünk a jövõben
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Ha valakiben felkeltette az érdeklodést ez a kis összefoglaló
és szeretne hozzátartozni egy szeretetben és vidámságban együtt
szórakozni tudó társasághoz, akkor a Nosztalgia Klub-ot megtalál
ja 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
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ÖNO

Mostanában történt
November 21-én Pilisvörösváron jártunk
Katalin-Erzsébet Bálon.
A rendezvényre mi is készültünk
ajándékokkal, versekkel és énekekkel.
A Hagyományõrzõ Egyesület tagjai is
részt vettek, vidám versekkel köszön
tötték a névnaposokat. A házigazdák
is kitettek magukért finom ebéddel,
süteményekkel vártak és elvittek min
ket egy Baba kiállításra is, ahol 400
darabos baba gyûjteményben gyö
nyörködhettünk. Az idõseink nagyon
vidámak voltak a jó zenére még tánc
ra is perdültek.Az idén is megtréfált
minket a Télapó, idõseink is mindig
nagy örömmel, énekekkel fogadják a
puttonyából adott meglepetéseit. Az
Idõsek Klubja tagjaival jó egészséget,

Kellemes Karácsonyi ünnepeket és Boldog új évet kí
vánunk minden olvasónak.
Szemerei Mihályné
intézményvezetõ

„Kezedbe teszem a fénylõ kulcsot,
hogy meleg legyen és várjon az otthon.
Indulj hát s hívd magaddal a gyerekeket,
hogy kezükbe tehesd a szeretetet.”
Róth Mária: Kezedbe teszem a könyvet
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Ürömi Tükör
POLGÁRŐRSÉG

Vezetéstechnika télen
Téli körülmények között még a rutinos gépkocsivezetõknek is nagyobb
odafigyelés javasolt. Rovatunkban ezúttal jó tanácsokkal szeretnénk szolgálni a biztonságos téli közlekedéssel kapcsolatban.
1. Mielõtt beszállunk az autóban takarítsuk le alaposan az autó minden ablakát. Sokan csak a szélvédõre koncentrálnak és azt is csak
felületesen tisztítják meg a hótól, jégtõl. Fontos azonban, hogy az
minden oldalsó ablakon is jól kilássunk sávváltáskor, kikanyarodás
kor.
2. Gondoskodjon az autó téli felkészítésérõl. Csak téli ablakmosót
használjon, ellenõrizze az ablaktörlõ állapotát, készítsen be jégkaparót,
jégoldó sprayt. Érdemes még meleg takarót is bekészíteni, mert ha
valahol több órán át kell várakoznia elakadás vagy forgalmi hely
zet miatt lehet, hogy szüksége lesz rá. Legyen az autóban vonta
tó kötél is.
3. Csak téli gumival közlekedjünk. A nyári abroncsok gumikeveréke
+7°C alatt felkeményedik tapadása már nem megfelelõ, drasztiku
san megnõ a féktávolság. A téli abroncsok speciális szilikatartalmú
keveréke megõrzi az abroncs „puhaságát” ezáltal tapadást biztosít
alacsonyabb hõmérsékletnél is. Tehát nem az a fontos, hogy van-e
hó vagy jég az úton, hanem, hogy milyen a napi átlag hõmérséklet.
4. Lehetõség szerint téli abroncs legyen mind a négy keréken. Ha
csak kettõ felszerelésére van mód, azt mindig a hátsó tengelyre sze
reljük. Az elsõ tengelyre történõ felszerelés mellett érvelõk az indu
lás képességét hangsúlyozzák, de ez a megoldás kifejezetten bal
esetveszélyes! Ha az autó elsõ tengelyén van jobb tapadás, ak
kor gázadásnál, kanyarodásnál az autó hátulja kitör. Ezt egyébként
könnyen kipróbálhatja: Vegyen elõ egy játékautót és egy befõttes
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gumit. Tegye fel a gumit úgy, hogy az elsõ kerekeket blokkolja (most
tehát elöl csúszik, hátul tapad). Lökje meg az autót és nézze meg mi
történik. Most fordítsa meg (tehát hátul csússzon, elöl tapadjon) és
ismételje meg a kísérletet.
5. Ellenõrizzük rendszeresen a gumiabroncsok légnyomását. Ne fe
ledjük, az autó négy, tenyérnyi méretû felületen érkezik az úttal. Ha
az abroncsok nyomása nem megfelelõ, akkor ez az érintkezési fe
lület akár a fele is lehet az ideálisnál. Tanácsos havonta – kéthavon
ta ellenõrizni a nyomást.
6. Legyen az autóban egy kis csomag só vagy hamu, kislapát. Jó ha
kéznél ha a végképp nem tudunk elindulni.
7. Ha csúszik az autó próbáljon inkább tolatni. Ilyenkor az au
tó hátsókerék meghajtásúvá válik a jármû és sokkal könnyebben
manõverezhetõ.
8. Mobiltelefonja legyen feltöltve.
9. Körültekintõen, óvatosan vezessünk. Sokan a lelassult tem
pó miatt idegesek lesznek, meg vannak gyõzõdve róla, hogy ve
zetéstechnikájuk és autójuk meg tud birkózni a feladattal. Hagy
juk õket akadálytalanul haladni, nem érdemes konfliktus helyzet
be keveredni.
10. Gyakoroljunk. Az ember vezetéstechnikája mindig csak az
elmúlt két hét viszonyainak megfelelõ. Ne legyünk elbizakodot
tak, sokan csak vezetés közben jönnek rá, hogy mennyire csú
szik az autó. Amint leesik a hó vagy lefagy az út, menjünk ki egy
bevásárlóközpont elhagyatott parkolójába és próbálgassuk, hogy
hogyan változott a féktáv, mekkora sebességnél és kanyar ívnél
kezd el farolni az autó, hogyan tudunk elindulni.
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NÉMET KISEBBSÉG

A Német Nemzetiségi
Önkormányzat hírei
Lámpások felújítása
Az õsz is munkával telt, a szorgos szakértõ kezek alatt újult
meg a katolikus templom mûemléknek számító régi lámpásai.
Ezen lámpásokat használták nagyanyáink, nagyapáink a
körmeneteknél, temetések alkalmával. Ezek a tárgyak fontos
értéket képviselnek az ürömiek számára, hisz kevés tárgyi ér
ték maradt fent a községben. A lámpások számunkra fontos
ereklyék. Külön iparosokkal kellett a fém és üvegessel az üveg
részét rendbe hozatni. El kell, hogy mondjuk a felújítás nem jö
hetett volna létre a Német Nemzetiségi Önkormányzat és ki
csiny sváb közösségünk hozzájárulása nélkül. Külön köszönet
azoknak, akik ebben a munkában részt vettek bármi módon.
2013 szeptemberében az ürömi katolikus templomban átadtuk
a felújított lámpásokat Wilheim Péter atyának. Így a lámpások
régi pompájukban tündökölnek a templomban.
Adventi vacsora
Kis közösségünk lázasan készülõdött az adventi összejöve
telre. Aki csak tehette eljött, hogy együtt töltsünk egy közös es
tét. Süteményillat és szépen feldíszített asztalok várták a ked
ves vendégeket. A már harmadik alkalommal megrendezett es
tén nagyon sokan voltunk! Mayer József elnök üdvözölte a ven
dégeket, majd a német nemzetiségi kórusunk német nemzeti
ségi dalokkal léptek fel vendégeink elõtt. Meglepetésként egy
tradicionális ürömi sváb család legkisebb sarja Schultz Andris,
és tanára karácsonyi dalokat és polkát játszottak tangóharmo
nikán. Felemelõ és örömteli érzés, hogy ilyen tehetségek kerül
nek ki kis közösségünk közül.
Mindenki nagy örömére kellemes hangulatú estnek lehet
tünk részesei . A mûsorokat ínycsiklandó vacsora követte, a
szakácsok ismét nagyon kitettek magukért. Köszönjük, hogy
részesei lehettünk ennek a csodálatos estének! Végül, de nem
utolsó sorban kívánunk Áldott Békés Boldog Karácsonyt az
egész községnek!
Wir wünschen ein frohes Weihnachtfest und ein friedvolles
neues fahr!

Wilheim Péter atya

Meghívott vendégek

Deutsche Selbstverwaltung Irm
Német Nemzetiségi Önkormányzat

A német kórus fellépése
az adventi ünnepségen
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Könyvajánló az ürömi könyvtár új könyveibõl
Michelle Paver:
Szellemvándor –
Õsidõk krónikái
Az Õsidõk krónikája
címû hat kötetes soro
zat második kötete ez.
A történet hatezer
évvel korábban játszó
dik. Az elsõ kötetben
megismert Torak ka
landjai folytatódnak. Kü
lönös, alattomos és ha
lálos betegség fenyege
ti a Hollók törzsét. El
terjed a hír, hogy a Fó
ka törzs birtokában van
az ellenszer, így Torak útra kel, hogy megtalálja õket.
A kötet bõvelkedik izgalmakban.
A kötet fordítója, Báldi Éva itt lakik Ürömön.
Rachel Renée
Russell:
Egy zizi naplója 2.
Buli van
Fontos esemény
re készül a Pompás
völgyi suli, az év leg
nagyobb buliját kell
megszervezni.
Nikki
egy jól irányzott csa
pással
tönkreteszi
az
elõkészületeket,
és
feloszlatja
a
szer vezõbizottságot.
Az egész sulit az ellen
ségévé teszi, ha a buli
elmarad. Nincs más választása: neki kell megszerveznie
az eseményt, és a suli lúzereire támaszkodhat. És ha ez
nem lenne elég, a buli idõpontjában egy másik esemé
nyen is helyt kell állnia, ha nem akarja elbukni a pénzét.

Csakhogy egy családi
ünnep váratlanul for
dulatot hoz…
Szurovecz Kitti tri
lógiájának befejezõ kö
tetében megdöbbentõ
titkokra derül fény.
A
könyvtárban
megtalálható az elõzõ
két kötet is, meg még
legalább
negyven
másik vörös pöttyös
könyv is.
Kati Marton:
Párizs – Szerelmeim
története
A magyar szárma
zású amerikai újság
író Kati Marton új könyve mûfaja szerint memoár, angol
alcíme szerint „love story”, valójában szerelmi vallomás,
szerelmeinek története. Fordulatokban gazdag életének
szinte minden fontos eseménye Párizshoz kötõdik: itt
járt egyetemre 1968-ban, itt szövõdött romantikus kap
csolata elsõ nagy szerelmével, gyermekei apjával, Peter
Jenningsszel, a közismert amerikai tévés újságíróval,
válása után itt alakult barátsága mély és tartós szere
lemmé késõbbi
férjével, Richard
Holbrooke ame
rikai diplomatá
val.

Szurovetz Kitti: Smaragdfény – Gyémántfiú 3.
A házaspárnak megvan mindene. Mesés hollywoo
di karrier, két csodálatos gyermek, impozáns villa a
Beverly Hillsben. És ami a legfontosabb: Heily és Nick
egymás iránti szerelme mit sem változott az évek során.

36

XI. – XII.

Alan
Titchmarsh:
Szellemjárás
Anne Flint, a
csinos cseléd
lány jobb élet
re vágyik a vidé
ki udvarháznál,
és amikor a sors
összehozza
a
helybéli uraság
lányával, nem áll
ellen a kísértés
nek, hogy együtt

Ürömi Tükör
KÖNYVAJÁNLÓ
szökjenek el Londonba az ifjú arisztokrata hölgy csábí
tója társaságában. Számításaikat egy váratlan tragédia
egy csapásra keresztülhúzza, és Anne kénytelen meg
tapasztalni, hogy egy magányos leány milyen könnyen
játékszerévé válhat gonosz kerítõknek, felelõtlen urasá
goknak.
Alan Titchmarsh regénye szerelmek, árulások, intri
kák és egy rejtélyes gyilkosság története.
Nyáry Krisztián:
Így szerettek õk 1.
Nyáry Krisztián néhány évig költészettörténetet taní
tott a pécsi egyetemen, majd a 90-es évek közepén ott

hagyta a kated
rát, de a hobbija
az irodalomtör
ténet maradt.
2012 elején ba
rátai szórakoz
tatására kezd
te publikálni a
Fa c e b o o ko n
magyar írók és
mûvészek sze
relmi
életérõl
szóló
képes
etûdjeit,
ami
vel néhány hó
nap alatt nagy
népszerûségre
tett
szert.
A szerzõ cél
ja, hogy a tan
könyvi életrajz
ok papírmasé
figurái helyett a valós, izgalmas, de kevesek által ismert
párkapcsolati történetek felidézésével szerethetõ, húsvér embereket mutasson be, és ezzel kedvet csináljon a
mûvek olvasásához.

A könyvtár nyitva tartása:
Hétfõ:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

13.30–19.30
8.30–12.30
13.30–19.30
8.30–12.30
8.30–12.30
Telefon:

06 30 458 7615
06 26 350 199
e-mail: konyvtarurom@freemail.hu
www.urom.hu (intézmények – könyvtár)
Szeretettel várunk minden régi és új olvasót!
A könyvtár december 20-tól január 5-ig
zárva tart. Nyitás január 6-án hétfõn.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet
kívánunk minden régi és leendõ olvasónak!
Szekeresné Juhász Éva könyvtáros
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Az Ürömi Sport Club hírei

Felnõtt elsõ csapatunk az õszi idény végén a harmadik helyen
áll! 14 mérkõzésbõl 10 gyõzelem, 2 döntetlen, 2 vereség a
mérleg!
A listavezetõ és veretlen Pilisszentivánt az utolsó for
dulóban sikerült idegenben legyõznünk! Megjegyzem tel
jesen megérdemelten! Ezzel a gyõzelemmel ismét nyi
tottá tudtuk tenni a bajnoki címért folyó küzdelmet. Úgy
gondolom, hogy az elsõ hely sorsa az Üröm, Dunakeszi,
Pilisszentiván, Budakalász csapatai között fog eldõlni! Na
gyon remélem, hogy mi örülünk majd a végén. A mosta
ni csapatunk tudása, a játékosok képessége, alkalmas
arra, hogy az elsõ helyen végezzünk! A támogatóink és
szurkolóink száma pedig egyre gyarapszik. Az egyesület
versenyzõinek létszáma is folyamatosan bõvül! 164 ver
senyengedélyt váltottunk ki a szövetségtõl! Ennek körül
belül a fele gyermek- vagy ifjúsági játékengedéllyel ren
delkezik!
Tartalék felnõtt csapatunk a tizedik helyen áll a bajnok
ságban. Úgy gondolom jó ötlet volt a bajnokságba történõ
nevezésük, hiszen aki az elsõ csapatban nem tud játsza
ni, annak is van lehetõsége hétrõl-hétre bajnoki rendszer
ben szerepelni.
U.21 (ifjúsági) csapat jelenleg hetedik a tabellán. Na
gyon sok mérkõzést az utolsó pillanatban vesztenek el.
Reméljük tavasszal jobban figyelnek majd!
Lányaink nyolcadik helyen állnak a Pest Megyei észa
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ki csoportban! Sajnos ez lényegesen erõsebb mint a Dé
li csoport! Egy példátlan sérüléshullámmal is küszködnek.
Így a téli szünet nagyon jól jött nekik.
U.7-9-11-13 Gyermekeink Bozsik egyesületi rendszer
ben szerepelnek. Nagyon jó eredményeket érnek el. A téli
idõszakban több teremtornára szeretnénk nevezni õket, hi
szen az õ képzésükkel hosszabb idõre leállni nem szabad.
Végül, de nem utolsósorban egy nagyon jó hírt szeret
nék közölni az olvasókkal!
Támogatóink az egyesülettel egyetértésben úgy dön
töttek, hogy egy egyelõre három havonta megjelenõ új
ságot indítanak. A példányszám 5.000 db. Az elsõ szám
2014. február – márciusra várható! Nagyobb részben sport
témájú újság lesz. Természetesen más, nem sporttal fog
lalkozó cikkeket is meg lehet benne jelentetni és hirdetni is
lesz lehetõség benne. Reméljük így nem fog elõfordulni,
hogy lemaradunk a lapzártáról, ha itt az Ürömi Tükörben
és a saját újságunkban is meg tudunk jelenni hírekkel!
Elérhetõségeink: www.uromsc.hu, 0620/208-7782,
0670/204-4424,
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Kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek:
Podhorcsek Miklós
ÜSC alelnök
Tel.: 06707794575
miki1026@citromail.hu
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TÛZMADÁR MEGHÍVÁSOS BARÁTI BAJNOKSÁG
2013. november 9.-n került megrendezésre a „TÛZMADÁR MEGHÍVÁSOS BARÁTI
BAJNOKSÁG” elnevezésû karate verseny.
Egyesületünket a szervezõ Tûzmadár
Sportegyesület hívta meg, melyen Ürö
mi és Óbudai klubjaink ifjú titánjai méret
tették meg magukat. Célja: versenyzési
lehetõség biztosítása haladó és utánpótlás
versenyzõk részére, valamint a sportbaráti
kapcsolatok ápolása volt.
A versenyen várt és nem várt eredmé
nyek is születtek!
Krisztián rutinos – magabiztos szerep
léssel nyerte meg az ifi haladók küzdel
mét. Eddigi munkája alapján a gyõzelemre
számítottunk. A döntõben, óriási hajrá
ban, 10:4 arányban, azaz 6 pont különb
séggel sikerült felülkerekednie ellenfelén,
nagy örömet okozva ezzel edzõinek, sporttársainak,
és édesapjának is, aki végig szurkolta a versenyt!
Utánpótlás versenyzõink közül meglepetést okozott
Marci, Lilla, és Illés eredménye! Illés eddig csak „Kiho
nozott” most elõször indult „Kata” versenyszámban, és

rögtön a dobogó legfelsõ fokáig menetelt! Lilla és Mar
ci már rutinos Katások, így nem is csoda, hogy mind
ketten dobogóra állhattak. Ezüst és Arany érmet sze
reztek! A nagy meglepetést a „Kumite” versenyszám
ok hozták, mivel ez volt pályafutásuk elsõ alkalma. 1
bronz és 1 arany érem kezdetnek nem is rossz! Áron
„Katában” és „Kumitében” is III. helyezést
ért el!
Eredmények részletesen:
KATA (formagyakorlat)
utánpótlás versenyzõk
Túri Márton – Óbudai klub – I. hely
Horváth Illés – Ürömi klub – I. hely
Tejfalussy-Gecse Lilla – Óbudai klub – II.
hely
Vekerle Áron – Óbudai klub – III. hely
KUMITE (pont küzdelem)
haladó versenyzõk
Krammer Krisztián – Óbudai klub – I. hely
utánpótlás versenyzõk
Túri Márton – Óbudai klub – I. hely
Tejfalussy-Gecse Lilla – Óbudai klub – III.
hely
Vekerle Áron – Óbudai klub – III. hely
Gratulálunk a versenyzõknek!
www.gankaku.hu
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ÜRÖMI ESEMÉNYNAPTÁR 2014.
Január
17. 17 óra
		Ismeretterjesztõ elõadás – Éberhardt Béla
második könyv bemutatója
		 Szervezõ: Mûvelõdési Ház
		 Tel.: 06 26/550-013
		 Helyszín: Könyvtár (Dózsa György út 18.)
19. 18 óra
		 Papp János színmûvész Ikercsillag címû
elõadóestje
		 Szervezõ: Mûvelõdési Ház
		 Tel.: 06 26/550-013
		 Helyszín: Mûvelõdési Ház nagyterem
24.
		
		
		

Egészségügyi elõadás, háziorvosi szolgáltatás
Szervezõ: Hagyományõrzõ Egyesület
Tel.: 06 70/234-8061
Helyszín: Könyvtár (Dózsa György út 18.)

31.
		
		
		

Fonóház
Szervezõ: Hagyományõrzõ Egyesület
Tel.: 06 70/234-8061
Helyszín: Könyvtár (Dózsa György út 18.)

Február
1.
		
		
		

Sváb bál
Szervezõ: Német Nemzetiségi Önkormányzat
Tel.: 06 30/989-4013
Helyszín: Mûvelõdési Ház nagyterem

7. Alsós farsang
		 Szervezõ: Iskola · Tel.: 06 26/350-165
		 Helyszín: Iskola

24.
		
		
		

27. Mûvészeti Iskola félévzáró mûsora
		 Szervezõ: Iskola · Tel.: 06 26/350-165
		 Helyszín: Mûvelõdési Ház nagyterem
Március
6.
		
		
		

14.	Nemzeti ünnep alkalmából ünnepi mûsor,
Kossuth emléktábla koszorúzás
		 Szervezõ: Iskola és Mûvelõdési Ház
		 Tel.: 06 26/550-013
		 Helyszín: Mûvelõdési Ház
15.
		
		
		

Megemlékezés a katolikus templom elõtt
Szervezõ: Német Nemzetiségi Önkormányzat
Tel.: 06 30/989-4013
Helyszín: Templom elõtti tér

19.
		
		
		

Színházi elõadás
Szervezõ: Mûvelõdési Ház
Tel.: 06 26/550-013
Helyszín: Mûvelõdési Ház nagyterem

20.
		
		
		

Író-olvasó találkozó, elõadás
Szervezõ: Mûvelõdési Ház
Tel.: 06 26/550-013
Helyszín: Könyvtár (Dózsa György út 18.)

11. 	Kerekasztal beszélgetés a XXII. Téli Olimpiáról (Szocsi-Oroszország)
		 Szervezõ: Mûvelõdési Ház
		 Tel.: 06 26/550-013
		 Helyszín: Könyvtár (Dózsa György út 18.)
14. Farsangi tevékenységek
		 Szervezõ: Óvoda · Tel.: 06 20/571-6256
		 Helyszín: Óvoda
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Nõnapi ünnepség
Szervezõ: Hagyományõrzõk Egyesülete
Tel.: 06 70/234-8061
Helyszín: Könyvtár

28.	XIV. Ürömi Gyermek Népzenei és
Néptáncfesztivál
		 Szervezõ: Ürömi Öröm Néptáncmûhely
		 Tel.: 06 30/289-4404
		 Helyszín: Iskola

8. Szülõk bálja
		 Szervezõ: Iskola · Tel.: 06 26/350-165
		 Helyszín: Iskola

18.
		
		
		

Meseszínház óvodásoknak
Szervezõ: Mûvelõdési Ház
Tel.: 06 26/550-013
Helyszín: Mûvelõdési Ház nagyterem

Farsangi bál, fánksütés
Szervezõ: Hagyományõrzõ Egyesület
Tel.: 06 70/234-8061
Helyszín: Könyvtár (Dózsa György út 18.)
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Május

Április
11. József Nádor Nap
		 Szervezõ: Iskola · Tel.: 06 26/350-165
		 Helyszín: Iskola
12. Télbúcsúztató, Tavaszköszöntõ, Táncház
		Szervezõ: Hagyományõrzõk Egyesülete,
Mûvelõdési Ház, Ürömi Öröm Néptáncmûhely
		 Tel.: 06 26/550-013
		 Helyszín: Mûvelõdési Ház nagyterem

1. 	Majális a Hivatal elõtt, májusfa állítása,
fõzõverseny
		Szervezõ: Mûvelõdési Ház, Polgármesteri Hivatal és Hagyományõrzõk Egyesülete
		 Tel.: 06 26/550-013
		 Helyszín: Polgármesteri Hivatal elõtti tér
2.	Anyák napi ünnepség
az Idõsek Napközi Otthonában
		 Szervezõ: ÖNO · Tel.: 06 20/563-8030
		 Helyszín: Idõsek Napközi Otthona
5. Anyák napi rendezvények
		 Szervezõ: Óvoda · Tel.: 06 20/571-6256
		 Helyszín: Óvoda
12-16. Német tábor
		 Szervezõ : Iskola · Tel.: 06 26/350-165
14-15. Papírgyûjtés
		 Szervezõ: Iskola · Tel.: 06 26/350-165
		 Helyszín: Iskola

18. Húsvéti Ünnepség
		 Szervezõ: Óvoda · Tel.: 06 20/571-6256
		 Helyszín: Óvoda
26.
		
		
		

Emlékezés a kitelepítés 69. évfordulójára
Szervezõ: Német Nemzetiségi Önkormányzat
Tel.: 06 30/989-4013
Helyszín: A katolikus templom kertje

29.
		
		
		

A Föld Világnapja
Szervezõ: Vidákovits Tibor alpolgármester
Tel.: 06 30/950-3328
Helyszín: Iskola

17.	Kirándulás az „Ismerd meg hazád” mozgalom keretében
		 Szervezõ: Hagyományõrzõ Egyesület
		 Tel.: 06 70/234-8061
		
		Az Ürömi Öröm Néptáncmûhely Alapítvány
40.éves Jubileumi Mûsora
		 Szervezõ: Ürömi Öröm Néptáncmûhely
		 Tel.: 06 30/289-4404
20. Hõsök napja megemlékezés, koszorúzás
		 Szervezõ: civil szervezetek
		 Helyszín: Római Katolikus Templom kertje
21. 	Az Európai Unió és Magyarország – kerekasztal-beszélgetés az Unióról az Európai
Parlament választása kapcsán kizárólag tudományos szempontok alapján
		 Szervezõ: Mûvelõdési Ház
		 Tel.: 06 26/550-013
		 Helyszín: Könyvtár
23. Családi nap
		 Szervezõ: Iskola · Tel.: 06 26/350-165
		 Helyszín: Iskola
31. Napraforgónap – gyermeknap az óvodában
		 Szervezõ: Óvoda · Tel.: 06 20/571-6256
		 Helyszín: az Óvoda
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Június
6. Ballagás
		 Szervezõ: Óvoda · Tel.: 06 20/571-6256
		 Helyszín: Óvoda
12.
		
		
		

Kiállítás
Szervezõ: Mûvelõdési Ház
Tel.: 06 26/550-013
Helyszín: Mûvelõdési Ház nagyterem

13. Ballagás
		 Szervezõ: Iskola · Tel.: 06 26/350-165
		 Helyszín: Iskola

25. K
 erekasztalbeszélgetés a brazil Labdarúgó
VB-rõl
		 Szervezõ: Mûvelõdési Ház, Ürömi Sport Club
		 Tel.: 06 26/550-013
		 Helyszín: Könyvtár
13-14-15.
		
		
		

XV. Ürömi Nyári Fesztivál
Szervezõ: Mûvelõdési Ház
Tel.: 06 26/550-013
Helyszín: Polgármesteri Hivatal elõtti tér

14. 	Szent Margit kápolna – Szentmise,
Újraszentelés napja
		 Szervezõ: Német Nemzetiségi Önkormányzat
		 Tel.: 06 30/989-4013
		 Helyszín: Szent Margit Kápolna – Jókai utca
22-28.
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Néptáncmûhely Nyári Tábora
Szervezõ: Ürömi Öröm Néptáncmûhely
Tel.: 06 30/289-4404
Helyszín: Márokpapi

28.
		
		
		

Nemzeközi Országos Nyugdíjas Talákozó
Szervezõ: Hagyományõrzõ Egyesület
Tel.: 06 70/234-8061
Helyszín: Cserkeszõlõ

Július
1-4.
		
		
		

Gitártábor
Szervezõ: Mûvelõdési Ház
Tel.: 06 26/550-013
Helyszín: Mûvelõdési Ház

7-11.
		
		
		

Nyári Tábor Gyermekeknek
Szervezõ: Mûvelõdési Ház
Tel.: 06 26/550-013
Helyszín: Mûvelõdési Ház

Augusztus 20. 	Szent István napi fáklyás felvonulás és utcabál
		 Szervezõk: Civil szervezetek és vendéglõk
		 Helyszín: Polgármesteri Hivatal elõtti tér
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Szeptember 19.	Komolyzenei koncert az Alexandra
Pavlovna-kápolna kertjében
		 Szervezõ Mûvelõdési Ház
		 Tel.: 06 26/550-013
		 Helyszín: A kápolna kertje

Október
1.
		
		
		

Idõsek Világnapja
Szervezõ: Idõsek Napközi Otthona
Tel.: 06 20/563-8030
Helyszín: ÖNO

5.
		
		
		

Állatok Világnapja
Szervezõ: Diák Önkormányzat
Tel.: 06 26/350-165
Helyszín: Iskola

11. Szüreti felvonulás és bál
		Szervezõ: Mûvelõdési Ház és
Hagyományõrzõk Egyesülete
		 Tel.: 06 26/550-013
		 Helyszín: Takarékszövetkezet elõtti tér
12. Papírgyûjtés
		 Szervezõ: Iskola · Tel.: 06 26/350-165
		 Helyszín: Iskola
18. Õszi kirándulás
		 Szervezõ: Hagyományõrzõk Egyesülete
		 Tel.: 06 70/234-8061
20. 	Szilvanap – Nagyanyáink hagyományainak
felelevenítése; szilvás gombóckészítés és
kóstolás
		Szervezõ: Hagyományõrzõk Egyesülete és az
Ürömi Öröm Néptáncmûhely
		 Tel.: 06 70/234-8061; 06 30/289-4404
		 Helyszín: Könyvtár udvara
21.
		
		
		

Critical mass
Szervezõ: Vidákovits Tibor alpolgármester
Tel.: 06 30/950-3328
Helyszín: Polgármesteri Hivatal elõtti tér

29.
		
		
		

Író-olvasó találkozó, könyvbemutató
Szervezõ Mûvelõdési Ház
Tel.: 06 26/550-013
Helyszín: Könyvtár

22. Ünnepélyes megemlékezés Október 23-áról
		 Szervezõ: Iskola · Tel.: 06 26/350-165
		 Helyszín: Mûvelõdési Ház nagyterem
22. Terményünnep
		 Szervezõ: Óvoda · Tel.: 06 20/571-6256
		 Helyszín: Óvoda
31.
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Halloween Party
Szervezõ: Ürömi Fiatalok Egyesülete
Tel.: 06 30/498-9339
Helyszín: Mûvelõdési Ház nagyterem
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ESEMÉNYNAPTÁR 2014.
November

1. 	Halottak napi megemlékezés – Sváb sírok
megáldása
		 Szervezõ: Német Nemzetiségi Önkormányzat
		 Tel.: 06 30/989-4013
		 Helyszín: Temetõ

December
5. Mikulás ünnepség
		Szervezõ: Mûvelõdési Ház és Ürömi Öröm
Néptáncmûhely
		 Tel.: 06 26/550-013; 06 30/289-4404
		 Helyszín: Mûvelõdési Ház nagyterem

Színházi elõadás
Szervezõ: Mûvelõdési Ház
Tel.: 06 26/550-013
Helyszín: Mûvelõdési Ház nagyterem

12.
		
		
		

Karácsonyi összejövetel
Szervezõ: Német Nemzetiségi Önkormányzat
Tel.: 06 30/989-4013
Helyszín: Mûvelõdési Ház nagyterem

10. Színházlátogatás
		 Szervezõ: Hagyományõrzõ Egyesület
		 Tel.: 06 70/234-8061

13.
		
		
		

Adventi vásár, Luca Nap
Szervezõ: Mûvelõdési Ház
Tel.: 06 26/550-013
Helyszín: Mûvelõdési Ház nagyterem

7.
		
		
		

11. Márton napi lámpás felvonulás
		 Szervezõ: Iskola, Óvoda
		 Tel.: 06 26/350-165; 06 20/571-6256

25.
		
		
		

Meseszínház gyermekeknek
Szervezõ: Mûvelõdési Ház
Tel.: 06 26/550-013
Helyszín: Mûvelõdési Ház nagyterem

29.
		
		
		

András napi rendezvény
Szervezõ: Mûvelõdési Ház
Tel.: 06 26/550-013
Helyszín: Mûvelõdési Ház nagyterem

16. Óvodai karácsonyi délelõtt
		 Szervezõ: Óvoda · Tel.: 06 20/571-6256
		 Helyszín: Óvoda
18.
		
		
		

Évzáró közgyûlés, Óévbúcsúztató
Szervezõ: Hagyományõrzõ Egyesület
Tel.: 06 70/234-8061
Helyszín: Könyvtár

19.
		
		
		

Karácsonyi ünnepség az Idõsek Klubjában
Szervezõ: Hagyományõrzõ Egyesület
Tel.: 06 70/234-8061
Helyszín: Idõsek Napközi Otthonában

24.
		
		
		

Énekkari fellépés az Éjféli misén
Szervezõ: Német Nemzetiségi Önkormányzat
Tel.: 06 30/989-4013
Helyszín: Katolikus templom

A Mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk – különös tekintettel a 2014es országgyûlési választásokra!
Az országgyûlési, európai uniós és önkormányzati választásokon
az intézmények területén szavazókörök mûködnek,így ez idõ alatt
programok sem tarthatók!
Programok megtekinthetõek www.urom.hu/eseménynaptár
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Bp. 1039 Battyhyány u. 46. (új Szentendrei út)
Tel.: 240-5603 Tel./fax: 436-0356

(adóproblémák kezelése)

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
ÜRÖM, 9846-692
06 30 476 8154
06 30 696
6968
06 26 360 919
DózsaRendelõ:
György
út 47.
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

Augusztus-Szeptember

Friss Tej (220 Ft/liter) és
Tejtermékek HÁZHOZSZÁLLÍTÁSA
Kedd és Csütörtök • Telefon: 30/553-4915
www.etyektej.hu
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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 javí
wuhrlservice@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,
FELHÍVÁS!
HÉTF�–PÉNTEK:
7.00 –munkát.
17.00
vasalást,
egyéb háztartási
Üröm,
F� út 1. TEL:a26/mûvelôdési
550 - 140
Tisztelt06-30/713-3150
lakótársak,
M I N Dminden
E N A U Tcsütörtökön
Ó TÍPUSRA
házban
1018 óra között Karitasz mûködik.
Feleslegessé vált, de még jó állapotban
lévô ruhát, cipôt, játékot, kis bútorokat,
baba holmikat ingyen tudjuk bevenni
és a rászorultakon ezzel segíteni.
Szívesen fogadunk bármilyen fel
ajánlást a felsoroltak mellett még,
edényeket, evôeszközöket, konyhai,
vagy háztartási eszközöket, valamint
ágynemûket, hasznos holmikat.
Köszönettel:
Karitasz
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TÛZIFA, FABRIKETT ÉS
SZÉN ELADÓ!
Tûzifa:

BÜKK,CSER,TÖLGY

vegyesen

méterben: 2400.-/q (min.20q rendelés esetén)
• kuglizva: 2600.-/q • hasítva: 2700.-/q • AKÁC:
hasítva: 2800.-/q Szállítás 10km-es körzeten
belül 20q -tól INGYENES! • A tüzelõanyag
behordását is vállaljuk! – Fabrikett (tégla alakú):
62.-/kg (10kg-os kiszerelésben,rendelésre) osztályozott ömlesztett dió SZÉN: 35.-/kg-tól
(rendelésre) Rendelésfelvétel: H.–P.: 8–16, Szo.:
8–13-ig Elérhetõségek: Badacsonyi Hajnalka
06/20-555-55-38 vagy személyesen a külsõ
Bécsi út – ürömi elágazásnál található tüzép
telepen.

Decemberben
KARÁCSONYFA VÁSÁR!
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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.
KALODÁS TûZIFA
KAPHATÓ

Érdeklődés és konténer rendelés:

0630/934-2838
www.trunk-epitoanyag.hu
XI. – XII.
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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 750 Ft-ért!

Szilveszteri buli az Öreg Sváb étteremben!
Svédasztalon különleges finomságokkal, ital különlegességekkel és a táncparketten
egy fergeteges bulival várjuk az Óév búcsúztató és Újév köszöntő vendégeinket.
A jókedvről Kaiser Zoli gondoskodik. Részletek: www.oregsvab.hu

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

XI. – XII.

ételfogyasztás esetén váltható be.

