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Aktuális információk
Tisztelt Lakótársaim!

Az elmúlt nyári hónapok sem voltak eseménytelenek, így a 
mostani õszi hónap beköszöntével igyekszem visszatekinte-
ni és részletesen beszámolni mindarról a települést érintõ 
eseményrõl, testületi döntésrõl, vagy egy-egy beruházás in-
dításáról, amely érdekelheti lakótársaimat.

Úgy gondolom, meghatározó esemény volt településün-
kön a július elsõ felében elvégzett szúnyogirtás, amelynek 
során a mentesítés földi és légi irtással kombinálva történt. 
Eredményességét igazolja, hogy az augusztusi hónapra ter-
vezett másodszori irtást nem kellett elvégeznie az önkor-
mányzatnak.

Bár a testület munkaterve szerint a július-augusztus hóna-
pok ülésszünetet irányoztak elõ, mégis augusztusban is 
üléseztek a települési képviselõk, miután döntést igénylõ 
halaszthatatlan ügyek jelentkeztek. Ilyen döntést igénylõ 
ügyek voltak: 

Cigányárok egy részének támfal megerõsítése
Már korábban elvi ígéretet tett a képviselõ-testület arra, 
hogy a részletes költségek ismeretében 1/3 költséget vi-
seli annak az 57 fm-en szükségessé vált támfal kiépítésé-
nek, melyet a víz kimosott, és  a partszakasz erodálódott. 
Természetesen a korábbi évek beépítési lehetõsége miatt 
magántulajdoni ingatlanok is veszélyeztetetté váltak, tehát 
a munkák elkerülhetetlenek. A mostani szabályozás sze-
rint 9 m-en belül nem lehet építkezni, ez a 9 m nem a pa-
tak szélétõl, hanem a lábszár mélységétõl mérendõ, illet-
ve számítandó. Végül is az önkormányzat közel 2 millió fo-
rinttal támogatja a támfal megépítését azzal a kikötéssel, 
hogy a továbbiakban az állagmegóvásként a Közép-Duna 
menti Beruházó Szolgáltató és Kereskedelmi Vízgazdálko-
dási Társulás felelõs.

Dózsa György út – Táborföldet összekötõ híd, járda és 
közvilágítás kiépítési munkáinak indítása
A beruházásra közbeszerzési eljárást írt ki a képviselõ-
testület, amelyre két pályázó nyújtotta be ajánlatát. Az 
egyik pályázó a Nemesgép 2000 Kft., a másik Carnabó 
Construct Kft. Végül a nyertes pályázó a Carnabó Construct 
Kft. lett, akivel a szerzõdés 2013. augusztus 18-án létre 
is jött. A kivitelezési munkák még augusztus hó folyamán 
megkezdõdtek, és jó ütemben haladunk. A pályázati kiírás 
értelmében a kivitelezõnek 59 nap áll rendelkezésre a be-
ruházás teljes befejezésére és átadására.

A beruházást gondos elõkészítés elõzte meg. Így pél-
dául külön került megtervezésre:

– a Cigány-árok felett 1,5 m széles gyalogos híd
– gyalogjárda és híd közvilágítási hálózat terve
– talajmechanikai szakvélemény készült
– a vízelvezetõ földárok zárt csatornába történõ átépítésé-
nek terve, valamint
– az 1,5 m széles gyalogjárda ill. lépcsõ és új kerítés terve

A gyalogjárda, a lábazatos kerítés kiépítése kizáró-
lag önkormányzati ingatlanon belül történik, míg a 1.5 m 
szélességû gyalogos híd a Cigány-árok vízfolyásán ke-
resztül kerül kiépítésre. A tervezett járda 6 cm vastag térkõ 
burkolatból készül. Lehatárolása két oldalt kerti szegéllyel, 
illetve a kerítés lábazatához csatlakozva, egyoldalú ker-
ti szegéllyel történik. A kerítés gyalult és elõre kezelt majd 
felületi bevonással ellátott 2,5 x 15 x 180-as faléc 2 cm-es 
hézagolással, csavar rögzítéssel kerül kivitelezésre.

A gyalogos híd a Gábor Áron sétány végénél a Ci-
gány patak fölött épül a gyalogjárda nyomvonalának egye-
nes meghosszabbításában. A hídfõk alatt monolit vasbe-
ton sávalapok készülnek. A hídpálya szerkezete I. osztályú 
fenyõ láng- és gombamentesítõvel kezelt, illetve telített fá-
ból készül. Mint említettem a kivitelezõnek 59 nap áll ren-
delkezésére, így várhatóan november 20-áig ez a beruhá-
zás elkészül és a lakosság szolgálatába állítható. 

Az épülõ gyalogos híd a Gábor Áron sétányon
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Tervezett új orvosi rendelõ
Ígéretemhez híven minden fejleményrõl tájékoztatom La-
kótársaimat, ami a tervezett új egészségügyi intézményt 
érinti. Az Ürömi Tükör legutóbbi számában az elsõ fokú per 
kimenetelérõl adtam viszonylag részletes tájékoztatást, el-
mondtam, hogy az I. fokú pert az Önkormányzat megnyer-
te, de a felperesek (2 ingatlantulajdonos) megfellebbezték 
a bíróság ítéletét. A nyári hónapok sem teltek esemény 
nélkül ezt az ügyet tekintve, mivel a II. fokú tárgyalást a bí-
róság csak 2014. májusára tûzte ki, tehát közel egy év-
re az I. fokú ítélet után. Kérelmet nyújtottunk be az illeté-
kes törvényszékhez, így sikerült elérnünk, hogy ha ebben 
az évben nem is, de sürgõsségi eljárás keretében 2014. 
január 14-ére kitûzték a II. fokú tárgyalást. Ezzel párhu-
zamosan folyik az építési engedélyezési eljárás is, termé-
szetesen idõhúzás végett Illyési Margit minden olyan dön-
tést, mely az  önkormányzat számára kedvezõ, megfelleb-
bez. Nagyon sajnálatos, hogy egy több mint 7000 lakosú 
település egészségügyi ellátását biztosítandó létesítmény 
megépítését, így lehet akadályozni. Mindezek ellenére úgy 
gondolom, ha némi idõeltolódással, de végül is meg fog-
juk tudni építeni a tervezett „Ürömi Egészségközpontot” az 
itt élõk magasabb színvonalú egészségügyi ellátása érde-
kében.

A templom és a Takarékszövetkezet elõtti tér virágosítása
Korábbi jelzésem ellenére a virágosítás nem történt meg. 
Az elmaradás oka, hogy meg kellett oldani a locsolóháló-
zat kiépítését, mely mûszakilag és elsõsorban a csomó-
pontot keresztezõ fõ közlekedési  utak miatt elég problé-
másnak bizonyult, ezért a munkák elhúzódtak. Végül is si-
kerrel jártunk, de az õszi hónapokra már aktualitását vesz-
tette az egynyári virágok kiültetése.

Zajtérkép
2006-ban került elfogadásra a település stratégiai zajtér-
képe. A hatályos jogi szabályozás értelmében – mint a zaj-
térkép és intézkedési terv készítésére kötelezett telepü-
lés – a stratégiai zajtérképet 5 évente felül kell vizsgálni és 
aktualizálni. Ez történt meg most, melynek keretében a fe-
lülvizsgálat tárgyát képezte a 2006 óta eltelt idõszak válto-
zásai, úgy vasúti közlekedés okozta zajhatás, mint a légi 
közlekedésbõl származó zajterhelést illetõen. 

A felülvizsgálat megállapításai
A vasúti közlekedés okozta zajhatást illetõen megállapí-
tást nyert, hogy a zajhatás átterjedt  – a 2006. évi álla-
potokhoz képest – a település közigazgatási határán be-
lüli beépített területekre is. Bár történt változás az utób-
bi években, mivel új típusú, csendesebb Simens szerel-
vények kerültek beállításra, de a jelenleg folyó teljes pá-
lyarekonstrukció miatt  nem volt most lehetõség a zajki-

bocsátás újabb mérésére. A felülvizsgálat ennek ellené-
re – a korábbi mérésekre alapozva – megállapította, hogy 
a vasúti forgalom okozta zajhatás a 2006. évi állapothoz 
képest kedvezõen változott, mivel a zajkibocsátás küszöb-
érték alatti. 

Légi közlekedésbõl származó zajterhelés tekintetében 
a Dunakeszi és a Hármashatár-hegyi Repülõtér hatása 
lett figyelembe véve a felülvizsgálat során. A 2006-os vizs-
gálati megállapítások szerint 2006-ban a lakossági érin-
tettséget tekintve az ebbõl származó zajhatás konfliktus 
helyzetet nem teremtett.  Az eltelt években – egyértelmûen 
megállapítható volt – hogy  a légiközlekedési forgalom 
csökkent, ezért egyértelmûen megállapítást nyert, hogy 
településünkön a repülõterek forgalma  nem okoz konflik-
tushelyzetként azonosítható zajterhelést.

Megállapítást nyert, hogy településünk lakóterület-
ét elsõsorban az átmenõ és helyi közúti közlekedés 
forgalmából eredõ zajterhelés éri. 

Egyéb információk
Üröm Képviselõ-testülete ebben az évben is biztosította 
a  60. életévüket betöltött lakótársaknak természetbeni jut-
tatásként a 30 kg téli burgonyát, 15 kg vöröshagymát, va-
lamint 4 kg száraz tésztát. 1370 fõ részesült ebben a tá-
mogatásban. A házhoz történõ kiszállításról ebben az év-
ben is az önkormányzat gondoskodott. Az árú beszerzé-
sére a képviselõ-testület meghívásos pályázatot írt ki.  A 
pályázónak termékmintát  is mellékelnie kellett a pályá-
zathoz, illetve árajánlathoz. Az elbírálást egy 3 fõs ese-
ti bizottság volt jogosult elvégezni és a legszebb árút és a 
legkedvezõbb árajánlatot adó vállalkozót kiválasztani. Ez 
megtörtént, a három pályázó közül Strébl Ferenc adta a 
legkedvezõbb ajánlatot, így a bizottság az õ pályázatát fo-
gadta el. Természetesen – figyelemmel a nagy mennyiség-
re – kisebb anomáliák az árú szállítását illetõen most is 
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elõfordultak, de ezt menet közben a nyertes pályázó kor-
rigálta. Bízom abban, hogy sok 60. életévét betöltött Lakó-
társamnak tudtunk ebben az évben is segítséget nyújtani 
és örömet okozni.

Lakótársaim részérõl érkeztek olyan jelzések, hogy 
a szolgáltató Saubermacher Bicske Kft. nem hajlandó 
elvégezni a szerzõdés szerinti házhoz menõ lomtalaní-
tást. Mint ismeretes az új jogszabályi változások miatt is a 
szolgáltató felmondta ebben az évben a szerzõdést, a fel-
mondást úgy fogadta el a Képviselõ-testület, hogy 2013. 
december 31-éig változatlan minõségben és tartalommal 
köteles a szolgáltatást biztosítani. Éppen ezért a kapott 
jelzések alapján felvettük a kapcsolatot a céggel, aki ígé-
retet tett arra, hogy feléjük történõ elõzetes bejelentés 
után – térítés ellenében – a kirakott lomot továbbra is el-
szállítják. Bízom abban, hogy a szolgáltató ezt az ígére-
tét be is tartja.

2013. október 10-étõl – az ELMÜ és az Önkormány-
zat között létrejött együttmûködési megállapodás alapján – 
panaszfelvételi pont mûködtetését kezdi meg az ELMÜ 
a Polgármesteri Hivatalban. (2096 Üröm, Iskola utca 10.) A 
Szolgáltatás heti 2 alkalommal 2x4 órában történik.

Minden hét hétfõi napján 12- 16 óra között, szerdán 14 
órától 18 óráig. A panaszokat, beadványokat  Kovács Éva 
munkatársunk (Igazgatási Iroda) veszi fel és továbbítja az 
ELMÜ-ÉMÁSZ ügyfélszolgálata részére.

Az Idõsek Világnapja (2013. október 1.) alkalmá-
ból, bensõséges megemlékezésre került sor az önkor-

mányzat által mûködtetett Idõsek Klubjában. A kellemes 
összejövetelrõl készült fotók az Ürömi Tükör mostani szá-
mában tekinthetõk meg.

Az elõzõekben jeleztem, hogy a hulladékszállí-
tási szerzõdést a jelenlegi szolgáltató Saubermacher 
Bicske felmondta. Ezzel egy idõben a képviselõ-
testület új közbeszerzési pályázatot írt ki. Remél-
jük lesz pályázó, aki ezt a szolgáltatást 2014. janu-
ár 1-jétõl elvégzi, így a szolgáltatás biztosítása folya-
matos lesz. A közbeszerzési eljárás eredményérõl 
még ez évben tájékoztatni fogom Lakótársaimat. 

·  Év közben jelentkezõ úthibát javítottunk ki a Fa-
gyöngy közben, hidegburkolattal.

·  Rókahegyi út melletti padkát a víz kimosta, ezért a 
padka murvával történõ feltöltése vált szükséges-
sé, amit el is végeztünk.

·  A Mészégetõ utcában beszakadt a rács, itt a he-
gesztést és a betonozási munkákat végeztük el.

·  Az általános iskola mûködtetési feladatait az önkor-
mányzat végzi, ennek keretében a nyári szünetben 
elvégeztük:

– a hibás wc tartályok cseréjét
– a hiányzó vagy rossz mosdó, csaptelepek cseréjét
–  kompakt fénygömb beállítása a könyvtár és a technika 

teremben
– iskolai táblák újrafestését
– tornaterem felfestését
– virágvályúk kövezését

Az elvégzett munkákra az összesen 894 000 Ft-ot fordí-
tott az önkormányzat. Ezen kívül megtörtént valamennyi 
terem tisztasági festése. Itt az anyagköltséget viselte az 
önkormányzat, mivel a munkálatokat a technikai munka-
társak, illetve a diákok végezték el. 

Tisztelt Lakótársaim!
Úgy gondolom, hogy az elmúlt hónapok lényeges 
történéseirõl a képviselõ-testület fontos döntéseirõl össze-
foglaló tájékoztatómban sikerült számot adnom, és napra-
készen informálnom Lakótársaimat. Természetesen a még 
függõben lévõ ügyek állásáról, az érdemleges döntésekrõl 
a következõ lapszámban fogok beszámolni.

Üröm, 2013. október hó
Laboda Gábor
polgármester
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Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 

57. évfordulójára meg rendezésre kerülô 

ünnepi megemlékezésünk 

2013. október 22-én (kedden) délelôtt 11.00 órakor 

kezdôdik a Mûvelôdési Ház nagytermében.

Ünnepi mûsorral a Mûvészeti Iskola készül 
Havasréti Pál tanár úr vezetésével.

Mindenkit szeretettel várunk!

Évnyitó a József Nádor 
Általános Iskolában

Napsütéses õszi reggellel indult a 2013/2014-es tanév 
az ürömi iskolában. 

A legkisebbek megilletõdve, mégis kíváncsisággal vár-
ták az elsõ tanítási napot.

Nemzeti himnuszunk eléneklése után 5.a osztályos ta-
nulóink nyárbúcsúztató versével kezdõdött tanévnyitó ün-
nepségünk, majd a kedves szülõk, gyerekek, a tisztelt ven-
dégek köszöntésére került sor.

„Valamennyien reménykedve vártuk ezt a napot. Vártuk, 
mert tudjuk, az új tanév új kihívásokkal áll elõttünk és ezek-
nek a kihívásoknak meg kell felelnünk. Vártuk a mai napot, 
mert tudjuk, tovább kell lépnünk, tovább kell gyarapítanunk 
gyermekeink tudását„ – hangzott el a narrátori szövegben.

Néhány elsõs kisdiák megszeppenve figyelte az ese-
ményeket, de akadtak bátrabbak is, akik még a mûsorban 
is szerepet vállaltak.

Így tett Szabó Zoé, 1.a osztályos tanulónk is, aki 
gyönyörû szavalatával örvendeztetett meg minket, miután 
köszöntöttük elsõs kis gyermekeinket.  

Ezek után Szabó Patrícia, 6.a osztályos tanuló 
elõadásában hallgathattuk meg az „Elsõ nap az iskolá-
ban„ címû verset, majd a legifjabbak megajándékozásá-
ra került sor.

Néhány köszöntõ szó és a legfontosabb tudnivalók 
megosztása után Mocsári József igazgató úr megnyitotta 
a 2013/ 2014-es tanévet.

Ezúton kívánunk MINDENKINEK az új tanévhez sok 
örömet, jó egészséget, közösen elért és megélt sike-
reket ! 

Tagschererné Braun Mária
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Idõsek 
Világnapja 
Tisztelettel köszöntök minden idõs 
embert az Idõsek Világnapja alkal-
mából!

Az Idõsek Klubjában 1991-óta 
évrõl-évre megünnepeljük az Idõsek 
Világnapját.

Az idén is október 1-jén tartot-
tuk az ünnepélyt. A rendezvényt Dr. 
Ruszty Klára emléktáblájának koszo-
rúzásával nyitottuk, õ szorgalmazta 
1981-ben az idõs ellátás megszerve-
zését és intézményünk megnyitását. 
Pilisborosjenõ és Üröm polgármeste-
rei is ellátogattak és köszöntötték az 
idõseket..Laboda Gábor polgármes-
ter úr tájékoztatta az idõseket a köz-
ségben történõ eseményekrõl és az õket is érintõ terve-
zett fejlesztésekrõl, majd az iskolásoké lett a fõszerep. 
A József Nádor Általános és Mûvészeti Iskola 4. b osz-
tályos tanulói kedves zenés mûsorral és virággal aján-
dékozták meg az ünnepelteket. Az idõsek is lelkesen 
készültek a rendezvényre énekkel, versekkel, az ak-
tív nyugdíjasok süteményekkel a kezükbe érkeztek. Az 
ünnepélyt megterített asztalnál kötetlen beszélgetés-
sel, nótázással zártuk.

Ezúton kívánok minden szépkorú olvasónak jó 
egészséget és sok szép derûs éveket, a magam és 
munkatársaim nevében! 

Szemerei Mihályné 
intézményvezetõ 

Kárpáti Éva: Az élet alkonyán

Tartogat még az élet szépet, 

Még ha lassabb is már a lépted. 

Gyönyörködj kerted virágában, 

Fürdõzz meg a Napsugárban. 

Nézd, hogy növekszik egy kisgyermek. 

Tanítsd meg, mire csak lehet. 

Ha tovább adod a jót és szépet, 

Már nem volt hiába életed!

Laboda Gábor tájékoztatót tartott

A József nádor Általános Iskola 
4 b. osztály tanulóinak ünnepi mûsora Az ünnepeltek
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Majka és Curtis 
fellépése Ürömön
Október 4.-én pénteken egy igazi party hangulatot hozott 
a Majka-Curtis koncert, amit az Ürömi Fiatalok Egyesüle-
te rendezett a Mûvelõdési Házban.

Hetekkel elõtte értesítettünk mindenkit a szokásos kö-
zösségi csatornákon, segítségünkre volt hat biztonsági 
õr, így fegyelmezett, de fergeteges hangulat volt. Renge-
tegen jöttek el és este 11 órától már teltházunk volt. Nem 
sokat kellett várni a buli beindulásához, a rapper ismét ki-
tett magáért! A fellépés elõtt Majkáékkal fotózkodhattunk, 
nagyon közvetlenek vol-
tak a srácok. Ez csak 
persze a kezdet volt, 
pont ahhoz elég, hogy jó 
hangulatban folytassuk 
reggelig.

Következõ  
rendezvényünk:  

HALLOWEEN PARTY!
Helyszín: Üröm 

Mûve lõ dési Ház 
Idõpont:

2013. november 9., 
21.00 órától.

Belépés jelmezben!

Nagyon örültünk hogy 
ilyen sokan eljöttek, to-
vábbra is szeretettel vá-
runk minden 16.-ik életév-
ét betöltött fiatalt, aki sze-
retne hozzánk jelentkezni 
egyesületi tagnak!

Cím: Ürömi Fiatalok 
Egyesülete, Üröm , 2096,  
Dózsa György út 18.

Telefon: 06/20 951 4094
ifj.Laboda Gábor

alelnök
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ÓVODA
Ürömi Tükör

Eltelt a nyár, és újra megkezdtünk 
egy nevelési évet. Nagycsoporto-
saink lebarnulva, megnõve visz-
szatértek az óvodába. Elsõdleges 
feladatunk, hogy Õk ismét felve-
gyék a ritmust, a szokásokat, be-
tartsák a szabályokat, melyeket az 
elmúlt években megpróbáltunk át-
adni, s éltük ezek szerint óvodai 
mindennapjainkat….,s megjöt-
tek a kicsik, félve, s nehezen el-
engedve anyu, apu kezét (vagy 
fordítva?!), s megmutatjuk mi-
lyen is az óvoda. Amit eddig csak 
kívülrõl láthattak, és hallottak 
róla.

„Itt van az õsz, elmúlt a nyár, 
kelepel a gólya madár”!
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ÓVODA
Ürömi Tükör

Sok-sok érdekes já-
ték, barátságos környezet 
és az Õket szeretettel vá-
ró óvó nénik, dajka nénik. 
Akik értük vannak, s ezt is 
közvetítik feléjük. Szeretik, 
babusgatják, simogatják 
Õket, s ha kell bizony meg 
is dorgálják. De csak értük, 
a gyerekekért, hiszen Õk a 
legfontosabbak mindig, és 
mindenkor.

Az ürömi Naprafor-
gó Óvoda Tagóvodájába 
36 kisgyerek kezdte meg 
a 2013/2014-es nevelé-
si évet. A Csiga, és a Mó-
kus csoportban. Ezek a ki-
sebb létszámú csoportok 
lehetõvé teszik, hogy job-
ban odafigyeljünk az ap-
ró, pici emberkékre, akik-
nek még nagyon fontos a 
felnõttel való, közvetlen, testközeli kontaktus, a folya-
matos ráfigyelés, biztonságérzet.

Minden adott, hogy a kicsik sokoldalúan fejlõdjenek, 
hisz csoportszobai játékaink évrõl-évre folyamatosan 
bõvülnek. 

Udvarunkon szép zöld füvünkkel, biztonságos és kel-
lemes légkört teremtünk. Nagyon jól felszerelt új udva-
ri játékokkal, és egy új homokozóval, amelyért külön 
köszönet annak a négy lelkes apukának – Holczer Fe-
renc, Kiss János, Dobos Imre, és Barczi Zsolt – akik egy 
egész szombati napját erre áldozták.

A kicsik többségében a bölcsõdébõl érkeztek, s bi-
zony meg is látszik rajtuk. Önállóbbak, talpraesetteb-
bek, és az elválás is könnyebben megy reggel anyutól, 
vagy aputól.

S nem véletlenül írom, hogy csak reggelente, mert a 
többi gyereknél is az tapasztalható, ha a szülõ elment, 
a gyerekek megnyugszanak és boldogan, vidáman ját-
szanak a nap hátralévõ részében. Hiszen ez a dolguk, a 
játék, és erre sarkalljuk a szülõket is. Játszanak a gye-
rekekkel otthon is sokat, nagyon sokat, mert nagyon ha-
mar eltelik ez a kis idõ, és egyszer csak azt vesszük 
észre, hogy itt is az iskola, és vele a követelmények.

Használják ki ezt az idõt szeretettel, játékkal, odafi-
gyeléssel.

Mindenkinek szép és boldog nevelési évet kíván 
Szabóné Kárpáti Klára

óvodapedagógus.

BABA- ÉS GYERMEK-
HOLMI BÖRZE

Az ürömi Kossuth Lajos Közösségi 
Házban

Idôpontja: 
2013. október 18. 
9-12 óra között

Szeretettel várjuk a baba- és 
gyermekholmikat eladni, vásárolni vagy 

cserélni kívánó szülôket!
Külön asztalnál szívesen fogadunk 

adományokat, melyet rászoruló családok 
gyermekeinek közvetítünk.

Jelentkezni az alábbi telefonszámokon lehet:

Pappné Csonka Emôke családgondozó
T.: 06 30 600 4483

Mózesné Soltész Ágnes szociális asszisztens
 T.:06 30 470 3519
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SZÜRET
Ürömi Tükör

A idei õsz kicsit csípõsen köszöntött ránk, de szerencsé-
re a Szüret idejére csodálatos idõnk volt. Idén – ahogy az 
eddigi években is – az Ürömi Hagyományõrzõ Egyesület, 
az Ezüsthegyi Borosgazdák és a Mûvelõdési Ház közös 
szervezésében, valamint a Néptáncmûhely Alapítvány 
részvételével került sor az esemény megrendezésére.

Szüreti Mulatság
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SZÜRET
Ürömi Tükör

A szép idõjárás tette lehetõvé, hogy kicsit eltérjünk a ha-
gyományoktól és a Szüretet kitelepíthessük a Templom tér-
re. A Hagyományõrzõ Egyesület vállalta a sátrak díszítését 
a szüreti asztal terítését, finom házi sütemények elkészíté-
sét. A Borosgazdáktól frissen szedett szõlõt és tavalyi boro-
kat kaptunk kóstoltatásra és a Mûvelõdési Ház önkéntesei 
készítették a babgulyást.

Délután négy órakor elindult a lovas hintó rajta a bíró és 
bíróné (Huszti Gábor, Doroginé Magdolna) mögötte a felvo-
nulókkal, hogy a hagyományoknak megfelelõen hírül vigyék 

az idei Szüretet és vendégül hívják a falu apraja-nagyját a 
szüreti mulatságra. A felvonulás útvonala a Dózsa György 
úton a focipályáig tartott, onnan visszafelé fordult a menet 
a Radnóti Miklós utcán, majd a Fõ úton haladtak a térre. A 
felvonuláson részt vevõk énekeltek, táncoltak és akit tudtak 
magukkal hoztak. A visszaérkezés után a Néptáncmûhely 
csoportjai adtak mûsort, majd táncba hívtak mindenkit, fer-
geteges hangulatot teremtve. Ezután nagy vidámsággal 
kezdõdött a szõlõpréselés, must-, és borkostolás, miközben 

jól lakhattunk az igencsak jól sikerült babgulyással. Este mi-
re besötétedett megnézhettünk még egy tûztáncot, majd jó 
hangulatban kóstolgattuk tovább az ételeket-italokat.

Köszönjük a Borosgazdák által felajánlott frissen sze-
dett szõlõt és a borokat is amit megkóstolhattunk, reméljük, 
hogy az idei magas mustfokok is ilyen jó borokat hoznak! 
Borosgazdák: Huszti Gábor, Kovács András, Markó Sándor, 
Szilvási Károly, Scharer György.

Ürömi Hagyományõrzõ Egyesület
Ezüsthegyi Borosgazdák

Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház

Soltész Emese
programszervezõ
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BÖLCSŐDE
Ürömi Tükör

Azt szokták mondani, hogy õsszel „takarékra kapcsol” a termé-
szet, minden lelassul, a nyári zsongás sem hallatszik már, el-
csendesül a táj.

Egy olyan intézményben, ahová gyerekek járnak, min-
den ilyenkor szeptemberben telik meg izgalommal. A gon-
dozók egész nyáron azért rendezgetik a csoportszobá-
kat, cserélgetik a játékokat, szépítenek, festegetnek, hogy 
a nyaralásból megérkezõ gyerekek minél otthonosabban 
érezzék magukat nálunk. Hatalmas elõkészületet igé-
nyel, hogy az újonnan érkezõk ne félelemmel telve, hanem 
örömmel érkezzenek - lehetõség szerint. Az augusztus hó-
nap már három éve avval telik, hogy a felvett gyerekeket 
meglátogatják otthonukban, beszélgetnek picit a szülõkkel 
a bölcsõdérõl, szokásainkról, szabályainkról, megismerik 
a kicsit, ha van rá mód, akkor akár egy kis közös játék is 
kialakulhat. 

És ezután elkezdõdik a beszoktatás. Folyamatosan ke-
rülnek be a gyerekek a bölcsõdébe. Mindenkinek kell idõt 

Mi történik õsszel egy bölcsõdében?
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BÖLCSŐDE
Ürömi Tükör

hagyni arra, hogy az új élethelyzetet megszokja, bár tapasz-
talatunk szerint ez sokszor a szülõknek a nehezebb. Októ-
ber közepe – vége felé már minden csoport teljes létszám-
mal üzemel. Bár ilyenkor már a nagy ellenség, a különbözõ 
betegségek tizedelik a népet. 

Egy csoportban 12 kisgyermek játszik, fejlõdik nap, mint 
nap. Gondolhatnánk, hogy ez milyen egyszerû, a kis lét-
szám miatt bizonyára itt mindenre van idõ. Igen ám, de a 12 
gyerek 12 különbözõ szokással, mentalitással és nem utol-
sósorban különbözõ fejlettségi szinttel érkezik. A járni ta-
nuló babától a majdnem teljesen önálló, csak még közös-
séghez nem szokott gyermekig mindenféle korosztállyal ta-

lálkozhatunk egy-egy csoportban. Itt szembesülnek a gye-
rekek elõször azzal, hogy bizony, míg otthon Anya rögtön 
ugrik, ha baj van, vagy szükség van a segítségére, sajnos 
nálunk kicsit lehet, hogy várni kell, mert épp a gondozónõ 
egy másik gyermek gondozásával van elfoglalva.  Hatalmas 
felelõsség és figyelem, hogy a csetlõ-botló picik mellett min-
denki tiszta, ápolt legyen, a szabad játék mellett legyen kö-
zös játéktevékenység, mondókázás, énekelgetés, a renge-

teg adminisztrációról meg már ne is beszéljünk, s mindezt 
teszik úgy, hogy délelõtt és délután bizonyos idõszakokban 
egyedül vannak a gyerekekkel. 

Az egész kollektíva azon munkálkodik, hogy a bölcsibe 
betérõk jó szájízzel, mosolyogva távozzanak, minden szük-
séges információt megkapjanak. Nekünk nagyon fontos, 
hogy ne csak a gyerekek felé szolgáltassunk. Ha egy szülõ 
minket felhív napközben és számára a „világon a legfonto-
sabbról” érdeklõdik, akkor úgy gondoljuk, nekünk kötelessé-

günk ezt megtenni. Idõvel úgyis megnyugszik, hisz minden 
rendben van, és nem fog már minket hívni, csak ha tényleg 
nagyon fontos. 

Errõl szól a mi életünk így õsszel. Gondolataimat Antoine 
de Saint-Exupéry ideillõ mondataival fejezném be: 

„Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire 
szükségem van! Taníts meg a kis lépések mûvészetére!”

Ürömi Hóvirág Bölcsõde, 2013.10.03.
Csordásné Tõkés Katalin
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REFORMÁTUS EGYHÁZ
Ürömi Tükör

Az Élõ Istené a dicsõség, hogy a templomunk 25. születésnapjára (okt. 3.) 
megújult, hiszen  ki lettek cserélve az ablakok, illetve minden nyílászáró, 
be lett szigetelve és le lett színezve a parókiával egyetemben. Megvaló-
sult a második építési ütemterv keretében a parókia leválasztása, valamint 
a cserkész- és ifjúsági szoba mellé egy konditerem létesült gyerekeink szá-
mára. Mindezeken felül pedig a hátsó terasz is  kibõvült és tetõt kapott, ami 
lehetõvé teszi a jövõben szabadtéri istentiszteleti alkalmak, koncertek tartá-
sát, valamint a hittanos családos napok, illetve az óvodás és iskolás tanév-
nyitók és évzárók alkalmával mûködõ játszóházak programjainak lebonyolí-
tását is. Az anyagiakat ehhez a nagy munkához sokfelõl rendelte ki a jó Atya, 
egyrészt gyülekezetünk áldozatkész híveié a köszönet, itt külön kiemelném 
az építési bizottság tevékenységét: Csürke Elekét, Darabont Istvánét, Veres 
Ádámét, valamint fõ gazdasági vezetõnk: Forró Tiborné, Marika munkáját, 
akik idõt, energiát nem kímélve komoly áldozatot hoztak, hogy ilyen szépsé-
gessé váljon református gyülekezeti terünk! Köszönjük! Egyházmegyénk is a 
tavaly megkezdett munkálatokra 10 millió forintot adott, amihez idén még 1 
millió forint jött. Továbbá igen tetemes támogatásért köszönet Üröm Község 
Önkormányzatának és képviselõ-testületének, továbbá Laboda Gábor pol-
gármester úrnak, hiszen 3,4 millió forinttal járultak hozzá mind a felújítá-
si költségekhez, mind a nyári gyülekezeti „Nagytáborunkhoz, hogy a szoci-
álisan rászoruló nagycsaládos, illetve idõs testvéreink közül senkit se kell-
jen anyagi okok miatt itthon hagynunk!  Sajnos viszont a lábazatra már nem 
maradt pénzünk (közel 600 000 Ft lenne), s ezért erre adakozást hirdettünk, 
s a lentebbi bankszámlára lehet e célra adományozni. Köszönjük elõre is a 
segítséget! 

Hálás az Úr Jézus felé a szívünk, hiszen gyülekezetünk nyár óta 
újabb komoly megerõsödésen ment keresztül. Rengeteg gyülekeze-
ti missziós megmozdulásunk volt, többek között jártak nálunk gyer-
mekeikkel együtt holland testvéreink Barnevelt-Voorthuizenbõl az ot-
tani református testvérgyülekezetünkbõl. Akik részt vettek egyházköz-
ségünk tagjaival együtt Tiszakesziben, a gyülekezeti „Nagytáborunk-
ban”, ahol egy áldott hetet töltöttünk el. Hollandiából 20 fõ jött, mi pedig 
40-en voltunk. Jó volt újra találkozni és így együtt lenni, s ahogy Magdi 
néni, a templomgondnokunk fogalmazott: „ugyan nyelvileg voltak kor-
látok, de Szentlélek és Jézus Szeretete ugyanaz...”, s ez volt az a kö-
zös alap, amire valóságosan lehetett építeni, s bizony nem csak a fia-
talok között, hanem „szépkorú” testvéreinkkel is új barátságok köttet-
tek. Majd Keszi után, még egy szûk hétig itt Ürömön és Pilisborosjenõn 
láttuk vendégül holland testvéreinket. S talán lehet mondani, Budapest 
és Visegrád után a legmaradandóbb élményük a templomkertben léte-
sült játszótér mellett felállított medence volt,  ahol szinte állandó jelleg-
gel lubickoltak flamand testvéreink, fõleg a gyerekek! Köszönöm, hogy 
éppúgy, ahogy ott Hollandiában, úgy az itteni református híveink is  ki-
nyitották holland testvéreink elõtt nemcsak a szívüket, hanem az ajta-
jukat is! Erik Runhaar és csapata a szíves vendéglátást megköszönve 
városuk Barnevelt- Voorthuizen zászlaját adományozták nekünk, amit 
a templomban helyeztünk el.

Örömmel számolok be arról, hogy a minden hónap elsõ vasár-
napján 10:00 órától zajló játszóház nagy sikerrel futott,  amelyet ovi-
saink és iskolás alsósaink nagyon nagy lelkesedéssel látogattak. Most 
õsszel ez is újra indul! Ezt a szolgálatot Kiss András és felesége Ka-
ti vállalták el, akik amúgy számos játszóházat mûködtetnek, mivel 
ilyen vállalkozásuk van. Nagy könnyebbség úgy jönni Istentiszteletre 
a gyermekes családoknak, hogy immár a mûködõ „játszóházas foglal-
kozás” zajlik a babák és ovisok szobájában, illetve tavasztól a kertben 
is. Nagy álmunk, hogy azok a játékok, amik ilyenkor kölcsönbe vannak 
nálunk, azok sajátjainkká legyenek, s jó lenne, ha idén õsszel ez már 

így lehetne! Ezért erre a célra is lehet adományozni a lentebbi bank-
számlánkra, a „játszóházas játékokra” megnevezéssel. 

A következõ, amirõl szólnék a komolyzenei áhítatos koncertsoroza-
tunk, amely „Bethlen Gábor református fejedelmünk trónralépésének 
400. évfordulója” apropóján kerül megrendezésre. Ennek mûfaja ze-
nés áhítat. A koncertek programja igen változatos: Haydn, Mendels-
sohn, Piazzola, Liszt, Bartók stb. mûvek hangzanak fel zongorán, csel-
lón, hegedûn, fuvolán és trombitán. A fellépõ mûvészeket Nemes Ré-
ka szervezi és vezeti. Hála Istennek az Ürömi Önkormányzat és La-
boda Gábor polgármester jóvoltából komoly támogatást kap ebben az 
évben ez a koncertsorozat. Nagy szeretettel hívunk ezen alkalmakra is 
minden ürömi és pilisborosjenõi zenekedvelõ polgárt! Következõ kon-
certjeink: október 23, 18:00, valamint október 31, 18:30 :)

Nagy sikerrel zajlott le július 1-7 között az elsõ Cserkész „Nagytá-
borunk”  a Velencei-tó partján fekvõ Agárdon, ahova hittanosaink közül 
is számosan jöttek, Bajnóczki Bálint és Magyar Enikõ õrsparancsnokok 
vezetésével. A sok pancsolás mellett bejártuk Velence védett termé-
szeti helyeit. Átkirándultunk a pákozdi emlékmûhöz és még cserkész-
próbát is tartottunk gyermekeinknek, akik ezt sikeresen teljesítve el-
nyerték a zöld cserkész nyakkendõ viselését, amelyet július 7-én ün-
nepi körülmények között kötöttünk a nyakukba Isten áldásával! Most 
õsszel újra toborzást hirdettünk, s lehet jönni bátran! A cserkészfog-
lalkozásaink minden szombaton 10:00-12:00 között vannak, az õszi 
idõszakban is (ide bárki jöhet, más  felekezeti hátterû gyermek is).

Almádi Alsós Hét (július 29-aug. 3) és az Almádi Felsõs Csillagász 
Hét (augusztus 4-11) is nagyon sikeres volt! S a lelki üzenetek és a 
Balaton hûsítõ vize mellett számos alkalommal tudtunk csillagászni is, 
az Öreghegyen, az óvári kilátónál.

A konfirmációra várjuk a gyermekek jelentkezését, a megadott 
idõpontokban! Ha valakinek egyik sem felel meg bátran hívjon, mert 
meg tudjuk beszélni!

Nagy örömmel hirdetem, hogy a 2013/2014-es tanévre Ürömön 
az elsõ osztályba 34 gyermeket írattak be református hittanra, az ötö-
dik osztályba 14 fõt. Pilisborosjenõn elsõ osztályba 8 fõt, ötödik osz-
tályba 11 fõt. Köszönjük ezúton is a szülõk bizalmát! Igyekszünk a hit-
oktatókkal közösen rá is szolgálni erre! Amúgy szeretném azt is hirdet-
ni, hogy a fakultatív hittanok is elindultak és várjuk a gyermekek jelent-
kezését! Ha további kérdéseik vannak, akár idõpont egyeztetés végett 
bátran hívjanak!

Végezetül szeretnénk meghívni Üröm és Pilisborosjenõ a reformá-
tusokkal szívesen együtt ünneplõ polgárságát 2013. október 31-én, 
a Reformáció emléknapján 18:30-kor kezdõdõ hálaadó Istentisztele-
tünkre, ahol megköszönjük az Élõ Istennek felújított templomunkat!

Hírek a reformátusok háza tájáról…
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Részletes õszi programajánló:
Október 20.  10:00  Ifjúsági Istentisztelet Üröm (Becker Nor-

bert )
 16:00  Pbjenõ Istentisztelet (Borza Fecó)
 17:00  Babakocsis Istentisztelet Üröm (Becker 

Norbert)
Október 23. Nemzeti ünnep 
Október 23. 18:00  „Bethlen Gábor trónra lépésének 400. év-

fordulója” Komolyzenei áhítatos koncert 
VII. (Csürke Károly, Nemes Réka)

Október 26 - 30-ig ÕSZI REFORMÁCIÓS TÁBOR Ráckevén…
 (Becker Norbert)
Október 27. 10:00 Istentisztelet Üröm (Masri Mona),
 16:00  Pbjenõ Istentisztelet (Borza Fecó),
  16:00  Evangélikus Istentisztelet (Bajusz Kriszti-

na),
 17:00  Babakocsis Istentisztelet Üröm (Bajusz 

Krisztina)
Október 31. Reformáció ünnepi Istentisztelet
 18:30  a református hittanosokkal és családjaikkal 

(Becker Norbert) Cserkészek+ÚV.
November 1.  „Mindenszentek” – Közös gyertyagyújtás elment 

szeretteink emlékére az ürömi és a pilisborosjenõi 
temetõben… ( rövid Igeliturgia, imádság: hálaadás 
az elmentek életéért, könyörgés az itt maradotta-
kért )* (Becker Norbert, Bajusz Krisztina, Wilhelm 
Péter)

November 1-3-ig Egyesített Csillagász Hétvége (Becker Norbert)
November 3. 10:00  Úrvacsorás Istentisztelet és „Gyászolók” 

Üröm (Becker Norbert),
 16:00  Pbjenõ Istentisztelet (Borza Fecó),
 17:00  Babakocsis Istentisztelet Üröm (Becker 

Norbert)
November 4-21.  lelkipásztori szabadság! *
November 10. 10:00  Istentisztelet Üröm (Masri Mona),
 16:00  Pbjenõ Istentisztelet (Borza Fecó),
 17:00  Babakocsis Istentisztelet Üröm (Masri 

Mona)

November 13. 18:30  Presbiteri Bibliaóra (Csürke Elek)
November 17. 10.00  Istentisztelet Üröm (Bajusz Krisztina),
 16:00  Pbjenõ Istentisztelet (Borza Fecó),
 17:00  Babakocsis Istentisztelet Üröm (Bajusz 

Krisztina)
November 22-24. A „Szépkorúak” Bibliakörének kirándulása
 Hajdúszoboszlóra (Becker Norbert)
November 23. Nõi kézmûves délután
 16:00-19:00 (koszorúkészítés)
 (Bajusz Krisztina és Hangyel Orsi
 + Baba-mama körök)
November 24. 10:00  Istentisztelet Üröm (Bajusz Krisztina),
 16:00  Evangélikus Istentisztelet (Bajusz Kriszti-

na),
 16:00  Pbjenõ Istentisztelet (Borza Fecó),
 17:00  Babakocsis Istentisztelet Üröm (Bajusz 

Krisztina)
November 24. 11:00-13:30 Hittanosok Karácsonyi Próbája 1.
 (Becker Norbert, hitoktató)
November 28. 16:00-18:30 Hittanosok Karácsonyi Próbája 2.
 (Becker Norbert, hitoktató)

Minden testvérünket és érdeklõdõt nagy szeretettel várunk program-
jainkra!

Minden testvérünket és érdeklõdõt nagy szeretettel várunk prog-
ramjainkra!

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

Kedves Református Hívek és Érdeklõdõk!

Nagy szeretettel hívunk benneteket gyülekezeti alkalmainkra, amelyek a következõk:

Hétfõ: 08:00-09:10 Tagovi hittan I-II.
 10:00-12:30 Pilisborosjenõn „Betérõ” Baba-mama kör
 12:45-13:30 Pilisborosjenõ ovis hittan
 11:45-15:30 Pilisborosjenõi iskolában hittan
Kedd: 07:15-08:30 Pilisborosjenõ ovis hittan
 10:00-15:00 Ürömön iskolás hittan
Szerda: 07:00-7:45  Református hittanos Istentisztelet (Imareggeli 

szülõkkel közösen!)
 08:00-9:10 Ürömi oviban hittan IX-X.
 11:50-16:00 Ürömön iskolás hittan
 16:00-17:00 Csillagász Szakkör Ürömön az iskolában
 17:00-18:30  Konfirmáció II. Gyermekeknek és fiataloknak
  18:30-20:00  Családos presbiteri Bibliaóra (minden hó 3. szer-

dán presbiteri gyûlés)
Csütörtök: 8:00-9:00 „Szépkorúak Bibliaórája” 
 09:00-11:30 Pilisborosjenõn Bibliakör 
 10:00-16:00 Pilisborosjenõn iskolás hittan
 16:00-16:50 Csillagász Szakkör Pilisborosjenõn az iskolában
 10:00-18:00 Hivatali fogadó idõ Ürömön
 17:00-18:30 Konfirmáció I. gyermekeknek és fiataloknak
 18:30-20:00 Derekas Bibliakör 

              19:30-21:00 Felnõtt konfirmáció III.
 20:00-22:30 Férfikör (Minden hónap elsõ csütörtökén)
Péntek: 08:00-9:10 Ürömi oviban hittan XIII-XIV.
 10:00-13:00 Ürömön Baba-mama kör
 11:45-15:00 Ürömi iskolás hittan 
 16:00-19:00 Dániel Ifi (VII-VIII.o.)
Szombat: 09:00-09:45 Gyülekezeti hittan
 10:00-11:00 Cserkészet (Fiúk)
 11:00-12:00 Cserkészet (Lányok)
 14:30-16:00 Konfirmáció IV.
 16:00-18:00 Dávid Ifi (szakközép iskolások, gimisek)
 18:30- 20:00  „Éva kör” (Asszonyoknak, lányoknak) Minden 

hónap elsõ szombatján
Vasárnap: 10:00   Istentisztelet (minden hónap elsõ vasárnapján 

Úrvacsora), ill. Gyermek-Istentisztelet  
 11:00-12:00 Konfirmáció II. 
 12:00-16:00 Családlátogatás Ürömön és Pilisborosjenõn
 16:00-17:00 Pilisborosjenõn Istentisztelet
 17:00-18:00 Babakocsis Istentisztelet és felnõtt konfirmáció 
 18:00-19:30 Énekkar
 19:30-20:30 Fiatal felnõttek és ifjú házasok Bibliaköre 

Az Üröm – Pilisborosjenõi Református Társegyházközség heti rendje
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KATOLIKUS EGYHÁZ
Ürömi Tükör

Épül az új római katolikus plébánia

2013. március 13-án I. Ferenc pápa meglepõ köszöntéssel 

jelent meg a nép elõtt a pápaválasztást követõen a Szent 

Péter Bazilika erkélyén: „Testvéreim! Jó estét!” Szavai 

meglepõek voltak, üzenetet hordoztak. Az egyházi pompát 

levetve a hétköznap nyelvén köszöntött mindenkit, ezzel hi-

tet tett a józanság és az egyszerûség mellett. Ferenc pápa 

szavait követõen két hónappal a római katolikus templom 

melletti üres telken építkezés indult.

A katolikus közösség 2009-ben a korábbi, öreg plébá-

niaépületét eladta, ezzel úgy döntött, hogy a régóta üresen 

álló másik telkére a használati igényeket jobban szolgáló 

modern épületegyüttest emel. Ezen a helyen állt valaha az 

egykori plébánia épülete, a kerítés többszáz éves szárazon 

rakott kõfal. Építészirodánkat a közösség 2009-ben keres-

te meg új plébánia és közösségi ház tervezésének felada-

tával. Az építész kiválasztása tervvázlatok alapján történt. 

Több építész közül a mi tervjavaslatunk egyszerûségével 

nyerte el a közösség tetszését. Külön megtiszteltetés volt 

számomra, hogy szülõfalum egyik középületének tervezé-

sében Balázs Mihály építész vezetésével és építész társa-

immal, Nagy Mártonnal és Török Dáviddal részt vehettem.

Az alábbiakban röviden szeretném ismertetni a terve-

zési folyamat történetét, és annak során felmerült néhány 

fontosabb gondolatunkat, bízva abban, hogy segítséget 

nyújtok ezzel egy kortárs épület befogadásához, megsze-

retéséhez. A tervezés négy éve alatt számos tervváltozat 

készült, amelyek segítségével folyamatosan kristályosod-

tak mind saját, mind a közösség – a ház méretére, elren-

dezésére, helyiségeivel kapcsolatban támasztott igényeire 

vonatkozó – elképzelései. Szerencsés helyzetnek tartom, 

hogy hosszú, alapos elõkészítõ munka elõzhette meg az 

építkezést.

A tervezési program egy elsõ ütemben megvalósu-

ló közösség ház, és egy második ütemben megépíthetõ 
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plébánia hivatal és paplak volt. A keskeny telek beépítési 

lehetõségeit vizsgálva hamar eldõlt, hogy amennyiben két 

ütemben gondolkodunk, a hivatal és a lakás egy kétszintes 

épületrészben helyezhetõ el. Így két épületet terveztünk, 

egy nyeregtetõs közösségi házat a telek közepére, és elé 

egy utcafronti plébániát, közös fedett kapualjjal.

Az építkezés elõtti utolsó pillanatban az Egyházmegyei 

Hivatal úgy döntött, hogy az ütemezés forduljon meg, a kö-

zösségi ház helyett elõször a plébánia épüljön. Így jelenleg 

a plébánia épülete – földszintjén 42 négyzetméteres hit-

tanteremmel és plébániahivatallal, emeletén pedig egy há-

romszobás paplakkal –, valamint további 50 négyzetméte-

res fedett-nyitott kapualj, garázs és burkolt udvar készül. 

A 120 négyzetméteres nagyteremmel rendelkezõ közös-

ségi házra jelenleg nincsen fedezet, de reméljük egyszer 

a pillanatnyilag üresen álló kert közepének beépítésére is 

sor kerül.

Elsõ terveink szerint mindkét épület egyszerû 

nyeregtetõs, tornácos, oromfalas kialakítású volt, azonban 

a közösség azt a kérést fogalmazta meg, hogy udvaros há-

zat szeretne, az elsõ tervünknél reprezentatívabb épüle-

tet, az épület funkcionalitását, szellemi tartalmát az orom-

falas változatnál jobban kifejezõ homlokzatot. Az udvar és 

az elegáns homlokzat igényének elképzelésünk szerint 

egy városias ház felel meg, amely zártsorú beépítésû, ka-

pualja hangsúlyos, oldalkert helyett zárt belsõ udvara, át-

riuma van, a teteje nem az utca felé lejt, hanem udvara fe-

lé, így pártázatos, díszes utcai homlokzata van. Az utcai 

telekhatáron került kialakításra a földszintrõl az emeletre 

vezetõ külsõ lépcsõ, amelynek köszönhetõen a homlok-

zat mögött csupán egy fedett-nyitott tér található, így a két-

szintes fal formálási lehetõségei szabadabbak egy hagyo-

mányos homlokzati falnál. Az egyszerû kontúrú épület elé 

tulajdonképpen egy kerítésfalat építünk csupán.

Az emeletes homlokzat tervezéséhez elõképként a 

sváb falvakban ma is megtalálható utcai kerítésre épített 

terménytároló górét találtuk. Ahogyan az egész éves mun-

ka eredménye, a télire való termény tárolására a góré szol-

gál, úgy a közösség identitását, a ház szellemi tartalmát 

a homlokzat emeletén kialakított téglarács jeleníti meg. A 

kétszintes homlokzat osztása a falubeli házak felépítésé-

nek kettõsségét követi, ahogyan a szomszéd házakon a 

falazott homlokzatokat ácsolt tetõk fedik, vagy falazott lá-

bazatra épül a górék átszellõzõ, rácsos tárolóhelyisége, 

úgy a földszinti tömör fal az utcai forgalmától elzárja az 

udvart, de az emelet lyuggatott kialakításával déli irány-

ból beengedi a fényt. A fal kialakításával kapcsolatban na-

gyon sok hozzászólás fogalmazódott meg, ezek közül kri-

tikusan válogatva, a konstruktív megjegyzéseket engedtük 

beszûrõdni a tervbe. A mûemléki tervtanács véleményé-

nek, a fõépítész hozzászólásának, az üzemeltetõi szem-

pontoknak eleget téve a kõszerkezettõl a farácson keresz-

tül a téglapillérekig hatalmas utat járt be a terv, amíg végül 

a kisméretû tégla anyaga mellett döntöttünk.

A homlokzat faluképbe illeszkedését tehát felületé-

nek kettéosztásával kívánjuk elérni, alsó tömör falára ta-

golt, rácsos tetõfelépítményt, allegorikusan górét építünk. 

A homlokzat magassága mindkét irányban 'vállak' segít-

ségével csökken vissza a szomszédaihoz hasonlóvá, az 

egyik irányban a csurgó elfalazásával, ahogy Ürömre 

jellemzõ, a másik irányban az emeleti teraszmellvédnek 

köszönhetõen. A plébániaépület és a fedett-nyitott tetõ a 

népi építészetre jellemzõen egyszerûen, additív módon 

kapcsolódik egymáshoz.

Az épület mûszaki részleteit igyekeztünk a takaré-

kosság, az egyszerûség és a korszerûség jegyében ter-

vezni. A ház a piacon kapható legjobb tulajdonságokkal 

rendelkezõ téglából épül, így hõszigetelni sem szükséges, 

amelynek köszönhetõen tartós, valódi vakolt falai lesznek. 

Szürkevízhálózata, padlófûtése, hõszigetelõ nyílászárói 

mind korszerû megoldások.

Négy éves tervezési folymatot követõen idén nyáron 

Sárközy Ottó generálkivitelezõ vezetésével indulhatott meg 

az építkezés. Örömmel látjuk, hogy neki köszönhetõen 

szakmailag kimagasló színvonalon, kézmûves jelleggel, 

munkát és fáradságot nem kímélve, szívvel-lélekkel épül a 

ház, és izgatottan várjuk elkészültét. Kívánjuk, hogy a kö-

zösség örömmel vegye használatába.

Falvai Balázs

Építész

Dmb mûterem Kft.
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•  Július 2-i rendkívüli testületi ülésén döntött a 
képviselõ-testület arról, hogy eladásra meghirde-
ti a Budapest 3. kerületben lévõ ingatlanait, pályá-
zati felhívás keretében.

•  Döntöttek a képviselõk arról is, hogy tekintettel a 
nagymértékû szúnyoginvázióra, egy-idõben földi- 
és légi szúnyogirtást végeztetnek az egész telepü-
lésre kiterjedõen. 

•  Tekintettel arra, hogy a júliusi pályázati felhívásra 
nem érkezett pályázat, úgy az augusztus 28-i ülé-
sen újbóli pályáztatásról döntött a testület a Bu-
dapest 3. kerületi csillaghegyi ingatlanokat illetõen.

•  Módosították a képviselõk az intézmények alapí-
tó okiratait, mivel a jogszabályi változások ezt in-
dokolták.

•   Döntöttek a képviselõk arról, hogy a Cigány-árok 
mellett szükségessé vált 57 fm-es támfal megépí-
tési költségeinek 1/3-át viseli az Önkormányzat.

•   Határozatot hozott a testület arról, hogy 2013. év-
ben biztosítja a 60. életévüket már betöltött ürömi 
lakosok részére a burgonyát, hagymát és száraz 
tésztát, mint természetbeni juttatást.

•  Elfogadták a képviselõk Madarász Mariann logo-
pédus 2013. I. félévi munkájáról szóló beszámo-
lóját.

•  Jóváhagyták a képviselõk az Üröm, Dózsa György 
út és Táborföld településrészt összekötõ járda, híd, 
kerítés és közvilágítás kiépítésére vonatkozó vál-
lalkozói szerzõdést. 

•  A szeptember 25-i testületi ülésen ismételt pályáz-
tatásról döntöttek a képviselõk, a Budapest 3. ke-
rület csillaghegyi ingatlanok tekintetében, figye-
lemmel arra, hogy mindeddig nem volt vételi aján-
lat a meghirdetett  ingatlanokra.

•  A polgármester írásos beszámolóban adott szá-
mot a 2013. évi költségvetés végrehajtásának fél-
éves teljesítésérõl, és egyben döntöttek a folyó évi 
költségvetés módosításáról is. 

•  Döntöttek a képviselõk a 2013/2014. évi zöldhulladék 
elszállítására beérkezett árajánlatokban.

•  Elfogadták a képviselõk a Szociális, Egészségügyi 
és Családügyi bizottság átruházott hatáskörben ho-
zott döntésérõl  szóló beszámolóját.

•  Biztosították a képviselõk az Úttörõ utcai játszótér is-
meretlenek által tönkretett játszótéri eszközök pótlá-
si és helyreállítási költségeit.

•  Elfogadták a képviselõk a jegyzõ tájékoztatóját az 
újonnan alakult Járási Hivatal és Polgármesteri Hiva-
tal közötti együttmûködés tapasztalatairól.

•  Döntöttek a képviselõk a 2013. évi közmeghallgatás 
idõpontjáról.

•  Pályázatot írt ki a képviselõ-testület a 2013/2014. év 
téli idõszakának hóeltakarítási és síkosság mentesí-
tési munkára.

•  Elfogadta a testület a 2014. évi veszélyes hulladék el-
szállítására beadott árajánlatot.

•  Kérelmek alapján döntöttek a képviselõk az iskola 
tornatermének sportolási célokra történõ használat-
ba adásáról.

•  Módosították a képviselõk az önkormányzat helyi 
adórendeletét és bõvítették a mentességek körét.

•   Módosította a képviselõ-testület a helyi közutak ke-
zelésének szabályozására alkotott önkormányzati  
rendeletének 3. számú mellékletét és emelték a ko-
rábban megállapított díjtételt.

•   Pályázati felhívást fogadtak el a képviselõk az elavult 
térfigyelõ rendszer felújítására, illetve kiépítésére.

•  A helyi környezetvédelmi/csendrendelet rendelet mó-
dosítását elfogadta a testület és szigorította a zajjal 
járó tevékenységek kezdeti és befejezési idõpontjait.

Üröm, 2013. október hó

Dr. Halász Mónika 
jegyzõ

A Képviselõ-testület döntései 2013.július, augusztus, szeptember hónapban
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ÕSZI ZÖLdHuLLAdÉK ELSZáLLítáS
Az idei évben is megszervezésre kerül a településen 

az ingyenes õszi zöldhulladék elszállítás 

2013. november 21-22-én

A lakosság által zsákokban összegyûjtött falevelet, kerti nyesedéket az Önkormányzat 
által megbízott vállalkozó összegyûjti és elszállítja a településrõl. Az akció keretében csak 
a lakosság által bezsákolt, szállításra alkalmassá tett, kertben keletkezett zöldhulladékot  
–  nyesedéket, leveleket, stb. – szállítják el a cég. szakemberei. 

KÉRÜNK MINDENKIT, HOGY LEGYEN SZÍVES MELLÕZNI AZ AVAR ÉGETÉSÉT, 
HISZEN AZ ZAVARHATJA LAKÓTÁRSAINKAT!

Vidákovits Tibor
alpolgármester

Veszélyes-hulladék gyûjtés
Üröm Önkormányzata az idei évben is a lakosság számára 

INGYENES VESZÉLYES-HULLADÉK GYÛJTÉSI AKCIÓT szervez.

Az akció idõpontja: 2013. október 19. (szombat)

Helyszínei: 
Önkormányzat elõtti tér (8:00-10:30)

Mészégetõ utca (11:00-13:30)

Az átvételre és elszállításra kerülõ anyagok jegyzéke :

OLDÓSZEREK, HIGÍTÓK; NÖVÉNYVÉDÕSZER MARADÉKOK; 
FESTÉKEK, TINTÁK, RAGASZTÓK, GYANTÁK; FÉNYCSÖVEK; 

HIGANYTARTALMÚ HULLADÉKOK; SAVAK; LÚGOK; ELHASZNÁLT ÉTOLAJ, ZSÍR; 
SZÁRAZELEMEK; GÉPJÁRMÛ AKKUMULÁTOR; ELEKTRONIKAI HULLADÉK; 

EGYÉB MOTOR-, HAJTÓMÛ- ÉS KENÕOLAJ; LEJÁRT SZAVATOSSÁGÚ GYÓGYSZER; 
VESZÉLYES ANYAGGAL SZENNNYEZETT ÜRES GÖNGYÖLEG

Kérek minden ürömi lakost, hogy éljen az ingyenes elszállítás lehetõségével 
és a háztartásban felhalmozódott veszélyes-hulladékot 

az átvételi helyszíneken leadni szíveskedjék!
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KÖZéRDEKű
Ürömi Tükör
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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

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.

FELNÔTTRENDELÉS

ÜRÖM, ORVOSI RENDELÔ, 
Doktor u. 21. Tel.: 350-224 

Fekvô beteghez házhoz hívás
hétköznaponként reggel 8-9 között.

 Dr. Fehér Eszter         Dr. Horti Szilvia       Dr. Gelencsér Tamás

Hétfô: 07.30-11.30 16.00-19.00 12.00-16.00
Kedd: 16.00-20.00 08.00-11.30 12.00-16.00
Szerda: 11.00-14.00 14.00-17.30 07.00-11.00
Csüt.: 14.00-18.00 08.00-10.30 11.00-14.00
Péntek: 07.30-10.30 11.00-13.30 14.00-17.00

táJÉKOZtAtÓ
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete 

2013. november 27-én 14.30 órától 

Közmeghallgatást tart 

a Polgármesteri Hivatal 
épületének tanácstermében. 

Üröm, 2013. október hó
Üröm Község Önkormányzata
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KÖZéRDEKű TELEFONSZÁMOK
Ürömi Tükör

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 13.00 – 16.00 óráig,
 az alpolgármester I. :
 minden páros hét szerdáján 09.00 – 12.00 óráig,
 az alpolgármester II.: 
 minden páratlan hét szerda 09.00 – 12.00 óráig 
 a jegyzõ:
 minden 2.hét szerdáján 10.00 – 13.00 óráig
 tart félfogadást.

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

 a) Ügyintézõk: hétfõ 13.00 – 16.00 óráig
  kedd nincs ügyfélfogadás
  szerda 8.00 – 17.00 óráig
  csütörtök nincs ügyfélfogadás
  péntek 8.00 – 12.00 óráig.

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

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

Fax: 06-26-350-187

GYERMEKRENdELÉS:
 Dr. Kerekes Ildikó Dr. Gaál Gabriella
Hétfô:  08.00–11.00 Üröm  15.00–18.00 Üröm
Kedd: 15.00–18.00 Pilisborosjenô 08.00–11.00 Üröm
Szerda:  08.00–11.00 Üröm 14.00–17.00 Üröm 
Csütörtök: 15.00–18.00 Pilisborosjenô 08.00–11.00 Üröm
Péntek:  08.00–11.00 Üröm 15.00–18.00 Üröm

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

RENdELôK:
Üröm, Doktor u. 21. T.: 351-286, 350-915
Pilisborosjenô, Fô u. 18.  T.: 336-187

VÉdôNôI SZOLGáLAt:
Kedd: 10.00–11.30    T.: 350-733
Csütörtök: 8.30–11.00

A doktornô kéri kedves betegeit, hogy a rendelés elôtt telefonon 
egyeztetett idôpontban jelenjenek meg a rendelésen.

ÜRÖM ÉS PILISBOROSJENô KÖZSÉG ÖSSZEVONt
HáZIORVOSI ÜGYELEtI BEOSZtáSA

 Éjszakai ügyelet Nappali ügyelet Hétvégi ügyelet
 Este 18 órától Üröm: 350-224 Szombat reggel
 reggel 8 óráig  8 órától Hétfô
   reggel 8 óráig

Orvosi rendelô ügyeleti telefonszám: 06-30-992-9257

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

Hétfô: 07–12 óráig dr. Kerekes Ildikó                   
 12–17 óráig dr. Gaál Gabriella    
Kedd: 07–12 óráig dr. Gaál Gabriella                    
 12–17 óráig dr. Kerekes Ildikó
Szerda: 07–12 óráig dr. Kerekes Ildikó                    
 12–17 óráig dr. Gaál Gabriella
Csütörtök: 07–12 óráig dr. Gaál Gabriella                   
 12–17 óráig dr. Kerekes Ildikó    
Péntek: 07–12 óráig     dr. Kerekes Ildikó                    
 12–17 óráig dr. Gaál Gabriella         

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

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

Mi a homeopátia?
A homeopátia egy saját törvényszerûségeken alapuló, 
független gyógyászati rendszer – mondanánk, mégis, a 
kérdés szabatos megválaszolása egyáltalán nem olyan 
könnyû.

Általában a közvélemény úgy tartja, hogy a home-

opátia természetgyógyászat, és ez bizonyos értelem-

ben igaz is, mert a homeopátiás kezelés során a kezelt 

nem kap gyógyszer mellékhatások ezreit okozó mérge-

ket. Az alkalmazott gyógyszerek túlnyomó többsége ki-

zárólag természetes alapanyagokból – növényekbõl, ál-

lati részekbõl, ásványokból -, kémiai reakcióktól mente-

sen, minden további adalék nélkül készül, ezért otthon, 

házi körülmények között is elkészíthetõ. Ezzel együtt a 

homeopátiával foglalkozó szakemberek és laikusok ma 

már általában a homeopátiás szereket elõállító manufak-

túrák termékeit használják, melyek homeopátiás gyógy-

szerként, kizárólag gyógyszertári úton beszerezhetõek.

Alternatív, vagy hagyományos? A homeopátia „aty-

ja”, Samuel Hahnemann német orvos 1777-ben nagy-

szebeni könyvtáros-kutató évei alatt sejti meg a máig 

érvényes összefüggéseket, majd 1796-ban jelenik meg 

elsõ, összefoglaló mûve. Az alapok azóta is változatla-

nok, Hahnemann alapszerei ma is kiválóan mûködnek, 

nincs megszokás, rezisztencia, mellékhatás! Ezzel 

szemben például a védõoltások bõ száz évesek, az 

antibiotikumok alig nyolcvan, kíméletlen versenyfu-

tás zajlik a kórokozók és az akadémikus orvoslás kö-

zött, a meccset rendre elvesztjük – lásd AIDS, sziva-

csos agyvelõgyulladás, polirezisztencia, daganatos be-

tegségek. A szintén „alternatívnak” tartott kínai medici-

na eredete az idõ homályába vész, alapelvei ezer évek 

óta változatlanok, az ötvenes években végeztek Kíná-

ban elõször sebészeti mûtétet altatás helyett akupunk-

túrás érzéstelenítésben, mely gyakorlatot azóta a kínai 

sebészek a tökélyre fejlesztették…  

Sokan úgy tartják, hogy a homeopátia mûvészet, mert 

habár más egzakt tudományhoz hasonlóan évszázados, 

rendszerbe foglalt szabályai vannak, mégis, pontosan a 

kezelés egyénre szabott jellege miatt a sikeres gyógyítás 

gyakori feltétele valami irreális, intuitív ráérzés.

Nem választható el a homeopátia a lélekgyógyászat-

tól sem, fõként azért, mert minden klasszikus homeo-

pátiás kezelés elsõsorban egy-egy betegség lelki hát-

terét igyekszik feltárni és gyógyítani, melynek eredmé-

nyeképpen aztán a testi tünetek is gyógyulni fognak – és 

ez akkor is így van, amikor egy akut helyzetben (pl. inf-

luenza) a gyógyuló számára a kettõ elválaszthatatla-

nul egybe esik. Ezért alkalmas a homeopátia egyéb-

ként gyógyíthatatlannak tartott, vagy alig-alig gyógyít-

ható lelki betegségek gyógyítására – pl. pánikbetegség, 

autizmus, kényszer-neurózis – vagy legalábbis tartós, 

gyógyszerszedés nélküli tünetmentessé tételére.

A homeopátia egyben mindenképp egy holisztikus 

létszemlélet, hiszen mindig, még a helyi, akut beteg-

ségek kezelésében is a lehetõ legteljesebb kép kiala-

kítására törekszik – a betegrõl, és csak másodsorban a 

betegségrõl. Fokozottan érvényes ez a hozzáállás kró-

nikus betegségek kezelésénél. „A modern ember egy-

re többet tud az egyre kevesebbrõl, végül majd mindent 

tud a semmirõl!”- tartja a mondás, hát ez a homeopátiá-

ra nem jellemzõ. Az emberiség archaikus hagyománya-

inak megfelelõen mindig a teljességbõl indítja a vizsgá-

lódást, ennek megfelelõen az egész ember érdekli, koz-

mikus meghatározottságaival, családi viszonyaival, lel-

kiállapotával, tüneteivel és összes testi betegségével 

együtt.

Bizonyos értelemben a homeopátia energetika: a meg-

gyengült életerõ helyreállítása. Újabb kutatások szerint 

például kiderült, hogy a bogyók információtartalma sugár-

zássá alakítható! Ebben az értelemben a homeopátia va-

lódi sors-gyógyászat. A betegség valójában egy téveszme, 

egy hibás reakció, egy eltérítõ sors-erõ, amely megaka-

dályozza az embert abban, hogy beteljesítse élete célját, 

magasabb rendû küldetését. Legyõzése élet-feladat, csak 

egy belsõ öngyógyulás útján lehetséges, melyhez a home-

opátiás szerek csupán segítséget adnak, azaz az életerõt, 

a feladatot felismerõ lelket „pályára állítják”.

A homeopátia egyszerûen annyit tesz: a hasonlót a 

hasonló gyógyítja…

 „Õrzõk vigyázzatok a strázsán, Az Élet él és élni 

akar!” Az Õrzõk mi, magunk vagyunk!

Dr. Molnár Attila állatorvos, homeopata

Tel.: 06-30-964-2160
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A VáNdORSZíNÉSZ
Papp János mesél

INKA, INKÁBB, LEGINKÁBB – Perui útinapló

Az Ürömi Mûvelôdési Ház Nagytermében 

(Üröm, Iskola u. 4.)

2013. november 30-án (szombaton) 18.00 órakor

Belépõjegy ára : egységesen 500 Ft/fõ

EtKA-JÓGA Ürömön és 
Pilisborosjenôn

Mindenkit szeretettel várok a foglalkozásaimra 
– kortól, nemtôl függetlenül

Ürömön: Hétfôn és Szerdán 9-10.30 -ig
Pilisborosjenôn: Hétfôn 17. 45- 19.15-ig

Nevem: Busi Zsuzsi
Érdeklôdni lehet a következô telefonszámon: 

70/941-5454

Erzsébet-Katalin bál
2013. november 16-án, szombaton

20h-tól az ürömi Mûvelôdési Házban.
 

A zenérôl Kaiser Zoltán gondoskodik.

Belépô: 1500 Ft,  

amibôl 500 Ft a büfében lefogyasztható.

Minden kedves Erzsébet és Katalin  

nevû vendégünknek a belépés díjtalan!

Asztalfoglalás a 06-20-327-5239-es számon.

Szeretettel várunk mindenkit!

KÖZÖSSéGI HÁZ
Ürömi Tükör
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A KÖZÖSSÉGI HÁZ ÁLLANDÓ PROGRAMJAI  2013. szeptember-december

NAGYTEREM KISTEREM

Hétfô

08.00 –ű09.00
09.00 –ű10.00
10.00 –ű11.00
11.00 –ű12.00
12.00 –ű13.00
13.30 –ű15.00
15.00 –ű16.45
16.45 –ű17.30
17.30 –ű19.00
19.00 –ű20.00
20.00 –ű21.00

-
-
-
-
-
Néptánc
Néptánc 
-
Shaolin Kung-fu  
Nôi torna 
Thai-box 

08.00 –ű09.00
09.00 –ű10.30
10.30 –ű11.00
11.00 –ű12.00
12.00 –ű13.00
13.30 –ű15.00
15.00 –ű16.00
16.45 –ű17.15
18.30 –ű20.00
20.00 –ű22.00

-
Etka Jóga
-
-
-
Néptánc
-
Toppantó
Aikido
Break

Kedd

08.00 –ű09.00
09.00 –ű10.00
10.00 –ű11.00
11.00 –ű12.00
12.00 –ű13.00
13.30 –ű15.00
15.00 –ű16.30
16.30 –ű18.00
18.00 –ű20.00
20.00 –ű21.30

Nôi torna  
Nôi torna
-
-
-
Néptánc 
Néptánc 
Néptánc 
Néptánc 
Néptánc 

08.30 –ű09.30
09.30 –ű10.30
10.30 –ű12.00
12.00 –ű13.00
13.30 –ű15.00
15.00 –ű16.00
16.00 –ű18.00
18.00 –ű19.00
19.00 –ű20.00
20.00 –ű21.30

Nôi Torna/ingyenes!!
-
-
-
Néptánc 
-
-
-
-
- Dinamikus Jóga

Szerda

08.00 –ű09.00
09.00 –ű10.00
10.00 –ű11.00
11.00 –ű12.00
12.00 –ű13.00
13.30 –ű15.00
15.00 –ű16.45
16.45 –ű18.00
18.00 –ű19.00
19.00 –ű20.00
20.00 –ű22.00

-
-
-
-
-
Néptánc 
Néptánc
-
Zumba
Nűi torna
Néptánc

08.00 –ű09.00
09.00 –ű10.00
10.00 –ű11.00
11.00 –ű12.00
12.00 –ű13.00
13.30 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 18.30
18.30 –ű20.00

-
Etka jóga
-
-
-
Néptánc
Angol Ovisoknak
-
Aikido

Csütörtök

08.00 –ű09.00
09.00 –ű10.00
10.00 –ű11.00
11.00 –ű12.00
12.00 –ű13.00
13.30 –ű15.00
15.00 –ű16.30
16.30 –ű18.00
18.00 –ű20.00
20.00 –ű21.30

Nôi torna  
Nôi torna  
-
-
-
Néptánc 
Néptánc 
Néptánc 
Néptánc 
Néptánc

08.30 –ű09.30
09.30 –ű11.00
11.00 –ű12.00
12.00 –ű13.00
10.30 –ű11.30

13.30 –ű15.00
15.00 –ű16.00
16.00 –ű17.00
17.00 –ű18.30
18.30 –ű20.00

Nôi torna/ingyenes!
-
-
-
Angol nyelv nyugdíjasoknak
KÖNVTÁR!!!!
Néptánc
-
-
-
Társas tánc

Péntek

08.00 –ű09.00
09.00 –ű10.00
10.00 –ű11.00
11.00 –ű12.00
12.00 –ű13.00
13.00 –ű14.30
14.30 –ű18.00
18.00 –ű20.00
20.00 –ű22.00

-
-  
-
-
-
-
Színjátszó
Shaolin Kung-fu
Thai-box

08.00 –ű09.00
09.00 –ű10.00
10.00 –ű11.00
11.00 –ű12.00
12.00 –ű13.00
13.00 –ű14.00
14.00 –ű15.00
15.00 –ű16.00
16.00 –ű17.00
17.00 –ű18.30
18.30 –ű20.00
20.00 –ű21.30

Pilates
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aikido
Dinamikus jóga

Telefon: 06-26-550 013
Cím:  Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház és Könyvtár, 2096 Üröm Iskola utca 4.

Oktatók
Néptánc:  Szilvásiné Tarnai Ildikó, Szilvási Beáta, Végsõ Miklós, Szilvási 

Károly, Gyémánt Ádám
Nõi torna (ingyenes): Kollárik Zsófia
Nõi torna, Pilates: Tamási Mária
Aikido: Kozma Miklós
Shaolin Kung-fu: Botzheim György

Break: Molnár Péter
Dinamikus jóga: Kovács Krisztina
Etka jóga: Busi Zsuzsa
Angol nyelv ovisoknak: Keszöcze Mariann
Angol nyelv nyugdíjasoknak:  Keszöcze Mariann/ Könyvtár olvasószoba, 

csütörtökönként 10.30-11.30/
Thai-box: Asztalos Bendegúz
Társas tánc: Fucskó János
Zumba: DANCE4FUN stúdió 
Toppantó: Farkasné Molnár Anna

KÖZÖSSéGI HÁZ
Ürömi Tükör
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Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 14/2013.(IX. 27) 
önkormányzati rendelete a 9/2013 (III.28.) számú önkormányzati ren-
delettel módosított 4/2013 (II.21.) számú önkormányzati rendelet mó-
dosítására a település 2013. évi költségvetésérõl a 2013.-2014.-2015. 
évi gördülõtervérõl.

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV törvény 23.§-ban, valamint az ennek végrehajtására kiadott 368/2011.(XII. 31.) 
Korm. rendeletben foglalt felhatalmazás alapján a 2013. évi költségvetésére alkotott 
rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

„Az Ör 1.§ 2.§ és 3§-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

1. §

/1/ A Képviselõ-testület a 2013. évi költségvetési módosított bevételi fõösszegét: 
1 218 525 000 Ft-ban (azaz Egymilliárd-kettõszáztizennyolcmillió-ötszázhuszonötezer 
forintban) állapítja meg az 1. mellékletben részletezett források szerint.

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

a.)   Intézményi mûködési bevételeit 124 317 000 Ft-ban (azaz százhuszonnégymillió-
háromszáztizenhétezer forintban)

b.)   Az önkormányzat sajátos mûködési bevételeit: 244 090 000 Ft-ban (azaz 
(kettõszáznegyvennégymillió-kilencvenezer forintban)

a.)  Felhalmozás és tõkejellegû bevételeit 30 000 000 Ft-ban (azaz harmincmillió forintban)
b.)  Támogatások, átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése fõösszegét 290 118 

000 Ft-ban (azaz kettõszázkilencvenmillió-egyszáztizennyolcezer forintban)
a.)  Pénzforgalom nélküli bevételeit 530 000 000 Ft-ban, (azaz ötszázharmincmillió fo-

rintban) állapítja meg, a rendelet 2. számú mellékletében részletezett és elkülönített 
önkormányzati és az általa irányított költségvetési szervenkénti bontásban. 

2. §

/1/ A képviselõ-testület a 2013. évi költségvetés módosított kiadási fõösszegét 1 218 
525 000 Ft-ban, (azaz Egymilliárd-kettõszáztizennyolcmillió-ötszázhuszonötezer forint-
ban.) állapítja meg a 2. számú mellékletben részletezettek szerint.

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

a.)  Személyi juttatások módosított fõösszegét 296 406 000 Ft-ban (azaz 
kettõszázkilencvenhatmillió-négyszázhatezer forintban)

b.)  Munkaadókat terhelõ járulékok módosított fõösszegét 80 746 000 Ft-ban (azaz 
nyolcvanmillió-hétszáznegyvenhatezer forintban)

c.)  Dologi és egyéb folyó kiadások módosított fõösszegét 244 275 000 Ft-ban (azaz 
kettõszáznegyvennégymillió-kettõszázhetvenötezer forintban)

d.)  Végleges pénzeszköz átadás módosított fõösszegét 19 604 000 Ft-ban, (azaz tizen-
kilencmillió hatszáznégyezer forintban)

e.)  Szociálpolitikai ellátások módosított fõösszegét 58 277 000 Ft-ban (azaz ötvennyolc-
millió kettõszázhetvenhétezer forintban)

f.)  Felújítási kiadásainak módosított fõösszegét: 22 784 000 Ft-ban (azaz 
huszonkettõmillió-hétszáznyolcvannégyezer forintban) 

g.  Felhalmozás kiadásainak módosított fõösszegét 409 725 000 Ft-ban (azaz négy-
százkilencmillió-hétszázhuszonötezer forintban)

h.)  Hosszúlejáratú hitelek visszafizetésének módosított fõösszegét 5 000 000 Ft-ban 
(azaz ötmillió forintban) állapítja meg.

3. §

Általános tartalékát 20 000 000 Ft-ban (azaz húszmillió forintban), céltartalékát 61 708 
000 Ft-ban (azaz hatvanegymillió-hétszáznyolc forintban) állapítja meg. 

4. §

/1/ Az Ör. egyéb rendelkezései nem változnak.
/2/ Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
/2/ A rendelet kihirdetésérõl az önkormányzat jegyzõje gondoskodik.

Üröm, 2013. szeptember hó 25. nap.

 Laboda Gábor Dr. Halász Mónika
 polgármester jegyzô

Záradék:

Az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 35. § (5) bekezdésére figye-
lemmel kihirdetve és kifüggesztve. 

2013. szeptember hó 27. nap 

 Dr. Halász Mónika
 jegyzô

14/2013. (IX. 27.) ÖR indokolása

A féléves zárási tényadatok, továbbá a képviselõ-testület pénzügyi tárgyú döntései, in-
dokolták a 2013. évi költségvetés ez évi második módosítását

ÖR 1. §-hoz

Bevételek a jelen rendelet-tervezetben javasolt módosított fõösszeg 1.218.525.000 Ft, 
mely – 36.075.000 Ft-tal alacsonyabb, mint a korábbi elõirányzat volt. A több tízmillió 
forintos csökkenés elsõsorban az eredeti költségvetésbe betervezett gépjármûadó 60 
%-ból, azaz 39.600.000 Ft törlésébõl, illetve az évközbeni +3.525.000 Ft feladat-támo-
gatás különbözetébõl adódik. A gépjármûadó 60%-nak a költségvetésbõl történõ ki-
emelését indokolja az, hogy elkülönített számlán történik a kezelése, és errõl a számlá-
ról történik az államot megilletõ közvetlen utalás is, tehát a kiadásból is töröltük. 

ÖR 2. §-hoz

Kiadásoknál a következõ változásokat tartalmazza a beterjesztett módosító rendelet-
tervezet. 

Személyi juttatásoknál az évközben céljelleggel támogatott: 
– keresetkiegészítés: + 2.985.000 Ft
– ennek járulékai: + 806.000 Ft
– személyi kiadás és járulékai tehát: + 3.791.000 Ft

Így a módosított személyi juttatások fõösszege 296.406.000 Ft, míg a módosított mun-
kaadói terhek fõösszege: 80.746.000.- Ft. 

Dologi kiadásokat érintõ változás 
Vásárolt közszolgáltatások: 
– Foglalkozás egészségügyre: + 650.000 Ft
– HPV oltás támogatása:   
 + 2.004.000 Ft
– Hulladékgazdálkodás közbeszerzés lebonyolítása: +    420.000 Ft
 + 3.074.000.- Ft

Áfa:
– Kiszámlázott termékek Áfa befizetése: + 3.009.000 Ft

Egyéb folyó kiadás:
– Gépjármû államot megilletõ része: – 39.600.000 Ft

Pénzeszköz átadás: 
– Helyi közlekedés támogatása: + 250.000 Ft
– Alexandra Pavlovna nyári nyitva-tartásának támogatása: + 500.000 Ft
 + 750.000 Ft

Társadalomi és szocpol juttatásokat érintõ változás:
– Rendszeres szociális segély:  + 162.000 Ft
– Lakásfenntartási támogatás (normatív): +  2.495.000 Ft
– Természetbeni juttatás (burgonya, hagyma, tészta): + 20.000.000 Ft
 + 22.657.000 Ft
Felhalmozási kiadásokat érintõ módosítás: 
– Zajtérkép felülvizsgálata:  + 1.350.000 Ft
– Polgármester Hivatal elõtti játszótér
15.000.000.- Ft-os elõirányzatát emelni: + 6.000.000 Ft
 + 7.350.000 Ft többlet-
 kiadás

Ugyanakkor csökkentõ tételek: 
– Szennyvízátemelõre tervezett 20.000.000.- Ft-ból  - 19.500.000 Ft
– Beruházások Áfa vonzat csökkenése: - 7.606.000 Ft
– Térfigyelõ kamera: - 10.000.000 Ft
 - 37.106.000 Ft

A beterjesztett költségvetést érintõ összes növekmény, tehát + 40.631.000 Ft, az összes 
csökkenés 76.706.000 Ft – így a növekmény-csökkenés különbözete – 36.075.000 Ft, 
mely összességében az eredeti, illetve márciusban módosított 1.254.600.000 Ft – be-
vételi-kiadási elõirányzat fõösszeget 1.218.525.000 Ft-ra módosítja. 

Üröm, 2013. szeptember 25.

 Laboda Gábor
 polgármester

RENDELETEK
Ürömi Tükör



VIII. – IX. – X.26

RENDELETEK
Ürömi Tükör

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 15/2013. (IX. 27.) 
számú önkormányzati rendelete a 28/2012 (XI. 30.) számú rendelettel 
módosított és egységes szerkezetbe foglalt 17/2007 (XI. 24.) számú 
rendelet módosítására a helyi adókról

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról szóló egységes szer-
kezetbe foglalt rendelet (a továbbiakban ÖR) az 1990. évi C. törvényben és a Magyaror-
szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben kapott felhatalma-
zás alapján az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az ÖR 15/D §-a kiegészül egy új (4) bekezdéssel és értelemszerûen a jelenlegi (4) be-
kezdés (5) bekezdésre és a jelenlegi (5) bekezdés (6) bekezdésre változik. 

(4) Mentes a magánszemély tulajdonában álló gazdasági épület, amennyiben lakás 
céljára használja 55 m2 hasznos alapterülete. 

2. §

Az ÖR egyéb rendelkezései nem változnak. 

3. §

(1)  A jelen rendelet 2014. január 1-jével lép hatályba, rendelkezését a 2014. évi adó 
megállapításánál kell alkalmazni. 

(2) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik. 

Üröm, 2013. szeptember 25.

 Laboda Gábor Dr. Halász Mónika
 polgármester jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve az SzMSz alapján. 

Üröm, 2013. szeptember 27. nap 

 Dr. Halász Mónika
 jegyzô

15/2013. (IX. 27.) ÖR indokolása

ÖR 1. §-hoz

Üröm egyes település részein olyan gazdasági és rendezetlen funkciójú épületek van-
nak, melyek sok esetben lakhatás célját szolgálják, és a jelenlegi szabályozással nem 
tudják igénybe venni az egyébként lakóingatlanok esetében adott kedvezményt, illetve 
mentességet. A jelenlegi módosítás ezt korrigálja. 

Üröm, 2013. szeptember 25.

 Laboda Gábor Dr. Halász Mónika
 polgármester jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 16/2013. (IX. 27.) 
számú önkormányzati rendelete a 10/2012 (IV. 26.) számú önkormány-
zati rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 16/2007 
(XI. 30.) számú rendelet módosítására a helyi közutak kezelésének 
szabályairól

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyarország helyi önkormányza-
tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben kapott felhatalmazás alapján a tulajdoná-
ban lévõ közutak kezelésének szabályairól alkotott rendeletét (ÖR) az alábbiak sze-
rint módosítja:

1. §

Az önkormányzati rendelet 3. számú melléklete helyébe, a jelen rendelet új 3. számú 
melléklete lép. 

2. §

(1) Az ÖR egyéb rendelkezései nem változnak. 

(2) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ 
gondoskodik. 

Üröm, 2013. szeptember 27. nap
 Laboda Gábor Dr. Halász Mónika
 polgármester jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve az önkormányzat SzMSz-ben foglaltak szerint. 

Üröm, 2013. szeptember 27. nap 

 Dr. Halász Mónika
 jegyzô

16/2013. (IX. 27) ÖR indokolása

ÖR 1. §-hoz

A 2007-ben elfogadott rendelet óta a lakó és kiszolgáló közutak nem közlekedés cé-
lú igénybevételére megállapított díjak az eltelt évek alatt nem kerültek módosításra. 
Ugyanakkor az építési munkaterület céljára, mind gyakrabban veszik igénybe a közutat 
azért is, mivel a 6 évvel ezelõtt megállapított 30 Ft /m2/ nap díj jelentéktelen összegnek 
bizonyult. A javaslat 3000 Ft /m2/ napban javasolja a díjtételt megállapítani azzal, hogy 
a díjminimumot 10.000 Ft-ban javasolja megállapítani. 

Üröm, 2013. szeptember 25.

 Laboda Gábor Dr. Halász Mónika
 polgármester jegyzô

3. számú melléklet

Közút nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendõ nettó díjak (kivéve az Ürö-
mön adózó gépjármûvek)

Közút kategóriája Sport kultúr-  
rendezvény Vásár, egyéb Építési munkaterület

Település központjában 
lévõ önkormányzati 

fõutak
15 Ft/m2/nap 25 Ft/m2/nap 

de min. 5.000 Ft 100 Ft/m2/nap

Település-rendezési 
eszköz (település 

szerkezeti terv, helyi 
építési sza bály zat)

10 Ft/m2/nap 15 Ft/m2/nap
de min. 5.000 Ft

3.000.- Ft/m2/nap
de min. 10.000 Ft*

Figyelembe vehetõ egyéb szempontok Szorzószám
Településközpont 2
Közút teljes lezárása 5

* Módosított díjtétel

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 17/2013. (IX. 27.) 
számú önkormányzati rendelete a 33/2011 (XII. 15.) Kt. számú rende-
lettel módosított 19/2011 (IX. 19.) számú önkormányzati rendelet mó-
dosítására környezetvédelem részleges helyi szabályozásával

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyarország helyi önkormányza-
tairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13§ és 42. §-ban kapott felhatalmazás alap-
ján a környezetvédelem részleges helyi szabályozására alkotott rendeletét az alábbi-
ak szerint módosítja:

1. §

Az önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe az alábbi rendel-
kezés lép. 

„1/a hétköznapokon téli idõszakban 9 óra és 18 óra között, nyári idõszakban 9 óra és 
18 óra között.”

„1/b szombatokon téli idõszakban 10 óra és 15 óra között, nyári idõszakban 9 óra és 18 
óra között engedélyezett.”

2. §

Az önkormányzati rendelet 8. § (2) bekezdés helyébe az alábbi új (2) bekezdés lép. 

„(2) bekezdés: Iparszerû építési bontási tevékenység végzése hétköznap téli idõszakban 
8 óra és 18 óra között, nyári idõszakban 8 óra és 18 óra között engedélyezett. Szomba-
tonként téli idõszakban 9 óra és 15 óra között, nyári idõszakban 9 óra és 15 óra között 
engedélyezett. Kivételt képez a közvetlen baleset és életveszélyt megszüntetõ/ elhárító 
tevékenység, illetve a mûszakilag indokolt folyamatos építési tevékenység.

3. §

(1) Az ÖR egyéb rendelkezései nem változnak. 

(2) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

(3) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik. 

Üröm, 2013. szeptember 25. nap

 Laboda Gábor Dr. Halász Mónika
 polgármester jegyzô
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SPORT
Ürömi Tükör

Szeptember 21-én került megrendezésre a XII. Bihor 
Open, nyílt nemzetközi karate bajnokság. A Gankaku 
Sportegyesület részérõl Czabajszki Evelin vett részt 
a rangos sporteseményen, aki a Magyar Goju-kai 
Karate Szövetség válogatottjaként indult. 

Evelin nem csak elindult a versenyen, hanem a 
selejtezõktõl a döntõig kiegyensúlyozott teljesítményt 
nyújtva, meg is nyerte annak Kadet – 54 kg kategó-
riáját!

A Gankaku Sportegyesület 8 éve mûködik, de 
vezetõ edzõi 13 éve vesznek részt aktívan Üröm 
sportéletében. Küldetését Üröm Község Önkormány-
zatának támogatásával valósítja meg! Az Önkor-
mányzat mellett idén támogatta az Emberi Erõforrás 
Minisztérium megbízásából az Emberi Erõforrás 
Támogatáskezelõ – Oktatás Kutató Fejlesztõ In-
tézet  Nemzeti Tehetség Programja is, amely-
nek köszönhetõen az eddigi legrangosabb Ürömi 
– Gankaku Kupát sikerült megrendeznie 2013. má-
jus 25-én. A verseny elnevezése: „VIII. Ürömi Kupa 
a Dr. Borzási Fogorvosi és Implantológiai Rendelõ 
Támogatásával”, Fõvédnöke: Vidákovits Tibor alpol-
gármester úr volt. Az összefogásnak köszönhetõen 
az ürömi versenyzõk díjmentesen vehettek részt az 
eseményen! A versenyt komoly felkészülés elõzte 
meg, amelynek eredményeképpen a Gankaku SE 12 
ARANY, 22 EZÜST, 20 BRONZ éremmel, legered-
ményesebb csapatként, magasan az élen végzett 
az éremtáblázaton! (További info: www.gankaku.hu/
uromikupa)

A Gankaku SE Ürömi Klubja az élsport kedvelõk 
mellett, szeretettel várja a GOJU-KAI KARATE 
harcmûvészet, valamint az AEROGOJU rekreációs 
és kondicionáló torna iránt érdeklõdõ gyerekeket és 
felnõtteket. „Együtt Sportoló Család” programjának 
keretében, a gyermekükkel együtt edzõ szülõknek 
jelentõs kedvezményeket biztosít!

Foglalkozásait az Ürömi József Nádor Általános 
Iskola tornatermében tartja keddi és csütörtöki napo-
kon délután.

A most beiratkozók értékes Piatnik társasjáté-
kokat kapnak ajándékba melyet 9 játék közül vá-
laszthatnak ki!

További információ: www.gankaku.hu, www.
gankaku.hu/toborzo

(Fényképen balról jobbra: Rebicek Gerd – az 
MGKSZ elnöke és vezetõedzõje, Czabajszki Evelin 
– Bihor Open Bajnok, Szabó János – Gankaku SE 
vezetõedzõje, nemzetközi bíró)

GANKAKU SE – ARANY A BIHOR OPENEN
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Ürömi örömök 
a márokpapi néptánc-táborban

Idén immáron 11. alkalommal indultunk útnak, 
hogy egy hétre átadjuk magunkat a táborozás 
örömeinek. Utunk ismét Márokpapiba vezetett, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye egyik aprócska 
falujába. Vendéglátóink már jó ismerõsként üdvö-
zöltek bennünket, és mi is igazán örültünk a vi-
szontlátásnak.

Ez évben Szászcsávási magyart, Mezõföldi 
ugrós táncot, Pontozót és Kanász táncot tanul-
tunk.

A sok próba mellett jutott idõ egy kis 
kézmûveskedésre, játékra is. Na és azok az 
esti programok! Fabatka, vetélkedõ, táncház…

Az idõ nem volt valami nyárias, de ez a 
Szilva Fürdõben cseppet sem zavart bennün-

Botfûtés

A Szilva Fürdõben

NéPTÁNCMűH ELY
Ürömi Tükör
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ket, ahol nem kis mértékben fel-
kavartuk a nyugodt állóvizet a szó 
átvitt és legszorosabb értelmében 
is. 

Idén is emlékezetes mûsor-
számok születtek a „Ki-mit-tud”-
on, hõsiesen helyt álltunk a bá-
torságpróbán, és a táncverse-
nyen bebizonyítottuk, hogy igen 
is figyeltünk, és sokat tanultunk 
az egy hét alatt.

Bár ez a tábor véget ért, 
de vígasztal bennünket, hogy 
jövõre újra találkozunk!

Ürömi Öröm Néptáncmûhely

Boglya tetején áll egy gólya...

Csoportkép

NéPTÁNCMűH ELY
Ürömi Tükör
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Az Angyalhaj Szépségszalonban 
Pilisborosjenôn kellemes, 

nyugodt, barátságos 
környezetben várunk minden 

kedves szépülni vágyó vendéget!

Férfi- Nôi- Gyermekfodrászat
Nagyon kedvezô árakkal, Revlon professzionális termékkel,   
igényes és alapos munkával várom kedves vendégeimet!

Osztobányi Ildikó
Tel.: 0620/918-7169

Manikûr Mûköröm, Mûköröm-építés (zselés, porcelán) Manikûr 
lakozással, kézmasszírozással, gél-lakkozás nagy szín-
választással és kedvezô árakkal kézre és lábra is!

Kozmetika
Kozmetikusunk Kôhegyiné B. Anita újra várja kedves vendégeit!

Tel.: 0620/254-4820
Szoláriumunkban EU 0,3 Sexy Cacao Intense csövek vannak,   
melyek leégés nélkül egészségesen barnítja és tölti fel 
energiával vendégeinket! (60Ft/perc, nagyon kedvezményes 
áron bérletek, barnulást elôsegítô krémek kaphatók!)
Szoláriumozás után minden kedves vendégünk ingyen ápol-
hatja bôrét az Australian Gold Forever After test ápolónkkal, 
ami öregedésgátló, feszesítô, 24 órás hidratálást biztosít 
bôrének és megôrzi a barna színt!

Nyitva tartásunk telefonos bejelentkezés alapján mûködik!
2097 Pilisborosjenô Hunyadi utca 1.

(A fô út mellett található, a Volán busz megállójától 2 perc)



VIII. – IX. – X. 31

KONCERT
Ürömi Tükör

Koncert a kápolna 
kertjében
Immár elmondható, hogy hagyománnyá váltak az ürömi 
Alexandra Pavlovna kápolna kertjében tartott komolyze-
nei koncertek. 

Az idei évben az orosz történelem jelentõs jubileumáról 

is megemlékeztünk a koncerttel: a Romanov Ház 400 évvel 

ezelõtti (1613) trónra lépésérõl. 

Alexandra Pavlovna sírját a XIX. században  több Romanov 

cár személyesen meglátogatta: a nagy hercegnõ bátyjai, I. Sán-

dor és I. Miklós, valamint Miklós unokája, III. Sándor is aki a ká-

polna csodálatos ikonosztázát ajándékozta a templomnak.

A koncertet idén a Pilisvörösvári „Atempo” koncertfúvós ze-

nekar adta, Hoós Sándor karmester vezényletével. A fúvósok 

számos ismert és kevésbé ismert darabot játszottak Verditõl, 

Bhramstól, Rossinitõl, Smetanától Sosztakovicstól.

 A zenekar egy zenetörténeti szempontból is jelentõs mûvet 

is eljátszott. Ez volt az ún. Phreobrazhensky induló az egyik leg-

régebbi orosz katonai induló még Nagy Péter cár idejébõl.

Ennek az volt az érdekessége, hogy mivel kottája Magyar-

országon nem volt beszerezhetõ, Dimitríj atya szerezte meg 

Moszkvából a Vörös Hadsereg Központi Ének és Zenekarától. 

A nagy létszámú közönség hosszas tapssal köszönte meg a 

kiváló játékot, amelyet a nagy múltú zenekar adott.

A koncert az Önkormányzatnak köszönhetõen idén is ingye-

nes volt Dimitríj atyának pedig idei évben nemcsak a páratlan 

helyszín biztosításáért , hanem a kottáért is hálás köszönet.

A Romanov Ház 1613. 

és 1917. között Oroszor-

szág második és egyben 

utolsó uralkodócsaládja 

volt.

A Romanovok  egy a 

Rurikidáktól (az elsõ orosz 

uralkodócsalád) szárma-

zó õsi orosz bojárcsalád, 

akiknek porosz felmenõik 

is voltak.

Az ún. „zûrzavaros évek” után Romanov Mihályt választották 

cárrá a nemesek, a moszkvai polgárok és az ortodox egyház kül-

döttei.

Romanov Mihály fia Alexej, de különösen unokája (Nagy) Pé-

ter cár számos reformot vezetett be és Nagy Péter óta Oroszor-

szág a nyugati mintákat követte, politikájának máig ható szimbó-

luma az általa alapított és Szent Péter apostolról elnevezett vá-

ros Szentpétervár lett. Ugyancsak Nagy Péter óta az orosz cárok 

– utalva a bizánci hagyományokra – császárnak (imperator) ne-

vezték magukat, amely címet Péter hivatalossá is tette. Kétségte-

len azonban, hogy a nép mégis inkább cárnak hívta az államfõt. 

A császári címmel az ortodox egyház vezetésre is jogot formál-

tak: Nagy Péternek nagyon tetszett az angol minta, amely szerint 

Krisztus után az uralkodó az egyház feje. Ezt egyébként 1917-ig 

érvényesítették is utódai, így  addig nem is engedték pátriárkák 

megválasztását.

A XVIII. században meghatározó a cárnõk I. Erzsébet és II. 

Katalin uralkodása.  Nagy Katalin – a német származású cárnõ – 

jelentõsen megnövelte a birodalom területét. Utóda I. Pál cár (Ale-

xandra Pavlovna édesapja) rövid ideig uralkodó cár volt, aki azért 

a diplomáciai kapcsolatokban igen aktívnak volt tekinthetõ, amely 

révén például a Máltai Lovagrend nagymesterének is megválasz-

tották.

I. Sándor cár (1801–1825) Napóleon legyõzésével vált ismert-

té. II.  Sándor (1856–1881)  pedig a megkésett jobbágyfelszabadí-

tással vált ismertté.

A XIX. századi cárok közül többen meglátogatták Alexandra 

Pavlovna ürömi sírkápolnáját.  Bátyjai, I. Sándor és I. Miklós is jár-

tak Ürömön. Míg a Kápolna ikonosztázát az 1881–1894  között 

uralkodó III. Sándor ajándékozta a templomnak.

A cárok közül sokan (többek közt az utolsó II. Miklós is) 

erõszakos halállal halt meg, amely nyilvánvalóan arra is utal, hogy 

milyen nagymérvû hatalom birtokosai is voltak ezek a császárok. 

A Romanov Háznak számos leszármazottja él szerte a világban 

és ma már egyre többen Oroszországban is.

Papp Ákos
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KÖNYVAJÁNLÓ
Ürömi Tükör

Könyvajánló az ürömi könyvtár új könyveibõl
Zdenek Miler – Katerina 
Miler: A vakond és a ha-
lacska
A vakond és a halacska vi-
dáman játszanak, amikor a 
tóban megjelenik a hara-
pós csuka. Mit tesz a va-
kond, hogyan óvja meg ba-
rátját a veszedelemtõl, és 
milyen meglepetés vár rá? 
Ezt meséli el nekünk a ké-
peskönyv.

David Walliams: 
Milliárdos fiú
Jocónak számos oka 
van rá, hogy boldog 
legyen. Egész pon-
tosan milliárdnyi. Õ a 
legvagyonosabb tizen-
két éves az egész vi-
lágon! Van saját teke-
pályája, mozija és még 
fõkomornyikja is, aki 
mellesleg egy orángu-
tán. Ám Jocó boldogta-
lan, mert egyetlen ba-
rátja sincs. Aztán még-
is jön valaki, aki õt ked-
veli, és nem a pénzét. 

Csak az a baj, hogy Jocó már megtanulta: ahol megjelenik 
a pénz, ott semmi sem az, aminek látszik. Ha Jocó most 
nem vigyáz, mindent el-
veszít…

Marni Bates: Segítség, 
Youtube-sztár lettem!
LOL könyvek – a Mó-
ra Könyvkiadó új soroza-
ta 13-18 éves lányoknak 
szól.

A tizenhét éves 
Mackenzie-t egyáltalán 
nem zavarja, hogy két ba-
rátján kívül a többi diák 
csak akkor vesz tudomást 
a létezésérõl, ha a lecké-

jüket kell megírnia. Szóval igazi lúzer. Ám a békés név-
telenségnek vége, amikor hátizsákjával véletlenül padlóra 
küldi az egyik izomagyú focistát, sõt egy hisztirohammal 
kombinált újraélesztést is bemutat a fél suli elõtt… A kí-
nos jelenetrõl készített videó azonnal fölkerül a YouTube-
ra, és több millió kommentelõ, meg persze az egész gimi 
Mackenzie-n röhög. De amikor egy népszerû rockbanda 
klipet készít a felvételrõl, a lány egy csapásra sztár lesz. 

Kerstin Gier: Smaragdzöld 
– Idõtlen szerelem
Gwendolyn akarata ellené-
re vált idõutazóvá. 16 éve-
sen tudja meg, hogy nem 
az unokatestvére, Charlotte 
az idõutazó, akit felkészítet-
tek erre a feladatra, hanem 
õ. Azok a szálak, amelyeket 
a kétes hírû Saint Germain 
gróf még a múltban illesz-
tett egymáshoz, immár a je-
lenben is veszélyes hálóvá 
szövõdtek.  Természetesen 
nem egyedül kell utaznia az 
idõben, a kronográf segítségével Gideon de Villiers-szel 
együtt indul titokzatos küldetésre. Ahhoz, hogy felfedjék a 
titkot, nem elég eltáncolniuk egy menüettet a 17. század 
egyik legpompásabb bálján, hanem hanyatt-homlok kell 
belevetniük 

Kerstin Gier kitûnõ bestsellerének elõzõ részei is meg-
találhatók a könyvtárban.

Barbara Wood: 
Aranyföld
Hannah Conroy szigo-
rú kvéker nevelést ka-
pott orvos édesapjá-
tól, aki megszállottan 
kutatta a gyermekágyi 
láz okát és ellenszer-
ét. A fiatal lány is jártas 
a gyógyításban, s mi-
kor árvaságra jut, elha-
tározza, hogy ausztrál 
földön próbál szeren-
csét. 1846-ban azon-
ban még a társadalmi 
kötöttségektõl mentes, 
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új világban is kirívó eset lett volna, ha egy ifjú hajadon önálló 
orvosi gyakorlatot folytat. Hannah kezdetben bábaként vál-
lal munkát, és tudásával egyre nagyobb elismertségre tesz 
szert, ám nem számol azzal, hogy szerelmes lesz.
Egyszerre két férfi ejti rabul a szívét: egy amerikai tudós 
úriember és egy törvényen kívüli, ausztrál kalandor. 

Katie Fforde: 
Flora választása
Flora Stanza, egész lon-
doni életét maga mö-
gött hagyva, arra készül, 
hogy betársuljon a csa-
ládi régiségkereskedés-
be. A régiségekrõl per-
sze nem sok fogalma 
van. Aztán eléggé kedvét 
szegi, hogy nem része-
sül olyan meleg fogad-
tatásban, mint amilyen-
re számított. Sõt, nem-
rég megörökölt többségi 
részét is ki akarják vásá-
rolni. Ez eleinte csábító-
nak tûnik, de aztán úgy 
dönt, hogy marad. 

Katie Fforde legújabb könyve is garantáltan élvezetes, hu-
moros és romantikus olvasmány.

A könyvtár nyitva tartása:
Hétfõ: 13.30–19.30
Kedd: 8.30–12.30
Szerda: 13.30–19.30
Csütörtök: 8.30–12.30
Péntek: 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!
Szekeresné Juhász Éva könyvtáros

A Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház és Könyvtár kö-
szönetét fejezi ki Podhorcsek Ádám úrnak, aki 
100 000 forintot adományozott a községi könyv-
tárnak új könyvek vásárlására. Közmûvelõdési 
tevékenységünk meghatározó része a könyvtá-
ri szolgáltatások köre és az ebben nyújtott segít-
ség egyben jelentõs kulturális támogatás a szá-
munkra.

„NEM ISMEREM 
A FáKAt”

Éberhardt Béla nyugdíjas erdõmérnök (ürömi 

lakos) Nem ismerem a fákat címû monográfia 

és elbeszélések gyûjteményének (Mesék fákról) 

könyvbemutatója, õsbemutatója a Könyvtár-

klubteremben (Üröm, Dózsa György út 18.)

Idõpont : 2013. november 8-án (pénteken) 17.00 

órakor

A könyvbemutató keretében a szerzõ egzotikus 

fákról tart diabemutatót

A könyv természetesen a helyszínen is 

megvásárolható lesz

A rendezvény ingyenes, mindenkit szeretettel vár 

Kossuth Lajos Mûvelõdési  Ház és Könyvtár

ToppanTó
Szerettel várunk egy vidám táncos foglalkozásra minden 

olyan szülôt és totyogó, táncos lábú Babát, akik szívesen 

táncolnak, játszanak, mókáznak, énekelnek együtt!

Helyszín: Mûvelôdési Ház, Üröm

Idôpont: Hétfô, 16.45-17.15

Jelentkezés:
Farkasné Molnár Anna 06/30 648- 6114
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Ürömi nyári események 
Örömmel tudatjuk hogy az ürömi Jókai úti kápolna 
megint látogatható, a kápolna felújítása már évek-
kel ez elôtt megkezdôdött ezen a nyáron a kápolná-
ban lévô szobrok felújításra kerültek és méltó helyü-
kön tündökölnek. A kápolna felszentelése is megtör-
tént SZENT MARGIT néven 2013 júliusában.

Nagyon sokan megtisztelték jelenlétükkel ezt az 

eseményt. 

Köszönjük az adakozó ôslakos svábok és azok 

utódjainak hozzájárulásait, mivel nélkülük ez nem jött 

volna létre. Elôre is köszönjük Laboda Gábor polgár-

mester úr ígéretét, mivel a kápolna megvilágítására is 

sor kerül a jövôben.

„Mindannyinknak fel kell ismernünk saját értékün-

ket. Ha másoktól várjuk, hogy megtegyék- és nem te-

szik meg, akkor állandóan csalódottak leszünk”

(Andrew Mattheusz)

A Budakalászi úton lévô kereszt sajnálatos módon 

egy autó ütközésétôl több részre tört az év elején, a 

baleset után a megmentése azonnal megkezdôdött 

biztos helyre lett letárolva.

A kereszt visszaállítására is sor került, egy új kor-

pusszal.  Köszönet jár Bajcsi Sándor kôfaragó mester-

nek és Szilágyi Lászlónak akik megfeszített munkával 

helyreállították  régi pompájában ezt a keresztet, 2013 

július 26-án Bakos Zsolt plébános kormányzó felszen-

telte.

„A jövô nem fogja jóvátenni, amit te a jelenben el-

mulasztasz „

(Albert Schweitzer) 

Építôk!
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AZ ÜRÖMI HÜttE 
2013. szeptember 09-én egy napsütötte szombat délelôtt 

megnyitott az Ürömi Hütte. Az indulást óriási várakozás elôzte 

meg, és pontban 11 órakor gyalogosan(!) meg is érkeztek az 

elsô vendégek. Nekünk, tulajdonosoknak azok  a pillanatok 

örökre az emlékezetünkbe vésôdtek. Az indulás napja fesztivál 

hangulatban telt, rögtön kiderült, hogy nem dolgoztunk hiába, 

igény van Ürömön egy jó helyre, ahova be lehet ülni egy finom 

pizzára, vagyegy pohár italra.

A HÜttE ÉRZÉS

Aki járt már sípályán annak nem kell magyarázni, mi 

is az a hütte. A hüttében  meleg van, a hütte barátságos, 

a hütte egy laza hely ahol a fáradt átfázott síelô megiszik 

egy sört vagy egy forró italt,  bekap egy levest, egy 

szelet pizzát, vagy ami épp a kínálat. A hüttében az a 

jó, hogy kicsatolt síbakancsban csoszogva, kigombolt 

síoverallban úgy huppanhatunk le a székre, ahogy otthon 

a kedvenc fotelunkba. A hütte menedék.  A hütte szó 

hallatára mindenkinek felderül az arca, a hütte a lazítás 

helye. Az a célunk, hogy ezt az érzést becsempésszük 

a hétköznapokba, hogy ez a hangulat ne csak a vakáció 

része legyen.

Szeretnénk ha az Ürömi Hütte közösségi 

térként  mûködne, ahol rendszeressé válnak a közös 

meccsnézések, ahol a vendégek szóba elegyednek 

egymással, ahol kiderül, hogy hívják a „mosolygós bácsit, 

akinek a kis fekete kutyája van”.

PIZZA ÉS SÖR

Az alap – amit mindenki szeret, amit nem lehet 

megunni. Staropramen világos, Staropramen barna, 

Hoegaarden, és Belle Vue Kriek – négy féle csapolt sör és 

15 féle pizza alkotja az étlap „gerincét”.  Aki mégis valami 

másra vágyik, annak sem kell csalódnia. Nálunk csapból 

folyik az olasz habzó bor, 5 féle házi szörpöt kínálunk a 

gyermekeknek, és kítûnô Lavazza kávét annak aki csak 

egy kávéra ugrik be hozzánk.

Napi étel és leves kínálatunkban a magyar és a 

nemzetközi konyha legfinomabb fogásait kínáljuk.

Alapelvünk, hogy minôségi ételt csak minôségi 

alapanyagokból lehet készíteni. Elônyben részesítjük a 

helyi termelôket, ezért folyamatosan kutatjuk a környébeli 

beszállítókat.

A cSAPAt

A Hüttében arra törekedtünk, hogy a személyzet 

maximálisan hozzájáruljon a lazítás élményéhez.

A csapat egy része „régi motoros”. A legkiválóbb 

éttermekben dolgoztak együtt, fél szavakból megértik 

egymást. Séfünk a szakmája megszállottja, a tökéletlenség 

számára elfogadhatatlan. A Hütte csapatának egyetlen 

célja, hogy minden vendég otthon érezze magát nálunk.

Reméljük elértük célunkat! Tegyen egy próbát, 

látogasson el hozzánk!

Várjuk szerettel az Ürömi Hüttében!

www.uromihutte.hu

www.facebook.com/uromihutte

*asztalfoglalás-elôrendelés: 06-70- 432-0968*
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Szolgáltatásaink: 
• gumiszerelés és javítás 

(defekttûrô gumi is) 

• motorkerékpár-gumi szerelés 

• gumiárusítás 

• futómûállítás és szerelés 

• szerviz, autójavítás 

• olajcsere 

• computeres hibadiagnosztika

• mûszaki vizsgára való felkészítés és 

vizsgáztatás

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

Technikai és szakmai felkészültségünk 

lehetôvé teszi a legújabb típusú autók javí-

tását is (futómûdiagnosztika, gumiszerelés, 

hibadiagnosztika). 

Elérhetôségek, nyitvatartás: 
2096 Üröm, Ürömi út 12. 

0626/336-063 Fax: 0626/337-372 

info@wservice.hu 

wuhrlservice@t-online.hu 

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

Augusztus-Szeptember 47

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

CSECSEMŐMÉRLEG BÉRLÉSE, ÉS 
FORGALMAZÁSA
Mérleglabor Kft. 

2096 Üröm, Rákóczi u. 19.
Tel.: 26-550-057 

Mobil: 30/308-8939

ÁLLATORVOSI RENDEL�
Solymár, Terstyánszky u. 120.

Dr. Molnár Attila
06-30-984-6692
06-26-360-919
lfj . Dr. Molnár Attila
06-30-964-2160

Véd�oltások, ultrahang, labor- 
vizsgálat, sebészeti m�tétek

Rendelési id�:     kedd: 14-19h,
csütörtök: 14-19h, szombat: 9-12h

M�tétnap: szerda 9-13h

ZEKE ÉS FIA BT.

GÉPI FÖLDMUNKA 
TEHER-

FUVAROZÁS

2096 Üröm, 
F� utca 1. (Ipartelep)

06-26-351-465  
Mobil: 06-30/9-508-192

COBRA-CONTO kft.
1139 Budapest Fáy u. 12/c

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

06/20/495-1170
Szolgáltatásaink:

- Ingyenes cégalapítás - ha nálunk 
könyveltet!

- Munkaügy- bér, TB-ügyintézés, 
könyvelés (visszamenőleg is!)
- APEH, TB előtti képviselet 

(adóproblémák kezelése)

INGATLANIRODA
ÜGYVÉDI   KÖZREM�KÖDÉSSEL 

INGYENES   NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL 

Bejelentkezés telefonon:
06 26 350 671

06 70/210 5896
ÜRÖM, 

Dózsa György út 47.

Pilis Motor Bt.
Aprilia motorszerviz,

valamint vállaljuk olasz
és japán robogók,

motorkerékpárok szervizelését,
javítását.

2083 Solymár
Külső Bécsi út 23/a
Tel: 06-20-518-3791

H-P.: 8-17-ig

Platán Idősek Otthona/Üröm
felvételre keres:

szakácsot, kézilányt, takarítót.
Jelentkezni lehet:

06/26/551-500

AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZER
tervezése, telepítése, karbantartása.

TELJES KÖRŰ KERTÉSZETI 
SZOLGÁLTATÁS

Korompai Balázs/O2 Consulting Bt.
70/948-9257

HÉTF�–PÉNTEK: 7.00 – 17.00
Üröm, F� út 1. TEL: 26/ 550 - 140

T O Y O T A J A V I T Á S

ZÖLDKÁRTYA KÉZI AUTÓMOSÓ

GYORSSZERVIZ

FUTÓM�ÁLLÍTÁS GUMISZERELÉS

Mobil 1

M I N D E N A U T Ó T Í P U S R A

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

Szennyvízszállítás, 
gépi és kézi földmunka.

T: (26) 321-351, (30) 9431-555

ÁLLATORVOSI RENDEL�
Solymár, Terstyánszky u. 120.

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

06-30-964-2160
Véd�oltások, ultrahang, labor- 

vizsgálat, sebészeti m�tétek

Rendelési id�:     kedd: 14-19h,
csütörtök: 14-19h, szombat: 9-12h

M�tétnap: szerda 9-13h

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

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

Szolgáltatásaink:
Ingyenes cégalapítás, ha nálunk könyveltet!

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

APEH, TB elôtti képviselet
(adóproblémák kezelése)

INGATLANKÖZVETÍTÉS, ÜGYVÉDI  MUNKÁK, HITELÜGYINTÉZÉS
Üröm, Dózsa György út 47.

06 70 210 58 96                06 26 350 671
06 30 476 8154                 06 30 696 6968

jaavor@mail.tvnet.hu

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

KIPUFOGÓ KLINIKA
Kipufogódobok, rendszerek készítése, szerelése, javítása!
Katalizátorok, flexibilek szerelése 18 hónap garanciával

SPORTKIPUFOGÓK
THULE termékek!

Bp. 1039 Árpád u. 23.
Bp. 1039 Battyhyány u. 46. (új Szentendrei út)

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

OlajcsereGyorsszerviz

V
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Szolgáltatásaink: 
• gumiszerelés és javítás (defekttűrő gu-

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

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

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

Elérhetôségek, nyitvatartás: 
2096 Üröm, Ürömi út 12. 

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

wuhrlservice@t-online.hu 

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

Elé h tô é k it t tá

ÜÜ fóliá á 0630 9 324 585

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

vagy takarítás vállalása.

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

házvezetőnő vállal
takarítást, ablaktisztítást,

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

Tûzifa kapható!

Esztergályos, lakatos és 
díszmû lakatos munkák 

Érdeklôdni: Bujdosó Brigitta

06-30/421-0012 

MOLNÁR ÁLLATGYÓGYÁSZAT 
ÉS HOMEOPÁTIA

Solymár, Pilisvörösvári u. 17.

(Korona étteremmel szemben)

Hatósági feladatokra jogosult állatorvos.

Rendelési idõ: kedd, csütörtök 14 - 19 h

 hétfõ, péntek 17-19 h

 szombat 9-12 h

ifj.Dr.Molnár Attila 06 30 9642-160

Dr. Molnár Attila   06 30 9846-692

Rendelõ: 06 26 360 919

Ünnepnapokon telefonos ügyelet: 06 30 9642-160

+

INGYENES 

LOMTALANÍTÁS

06 20 228 2893

FELHíVáS! 
Tisztelt lakótársak, a mûvelôdési 
házban minden csütörtökön 10-
18 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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Konténeres, önrakodós darus és billenő-
platós autókkal sóder, homok, termőföld 
szállítás, gépi földmunka.
Építőanyag eladás kedvező áron.

Trunk
építőanyag forgalmazó 

és fuvarozó vállalkozás.

Érdeklődés és konténer rendelés:
0630/934-2838

www.trunk-epitoanyag.hu

KALODÁS TûZIFA 

KAPHATÓ
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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!

November 23-án Erzsébet-Katalin bál élőzenével!

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.

 

A kupon 3000 Ft feletti 

ételfogyasztás esetén váltható be.

"


