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ÜRÖMI    TÜKÖRÜRÖMI    TÜKÖR
2014. november - december

Az ürömi önkormányzat                                        közéleti havilapja

Békés, szeretetteljes 

Karácsonyt és 

boldog, sikeres 

új esztendőt

kívánok! 

Laboda Gábor 

polgármester
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Év végi számadás
Tisztelt Lakótársaim!

Nehéz, ellentmondásoktól és visszahúzó erõktõl sem mentes, 
de tendenciájában eredményes éven vagyunk túl. Mint eddig 
minden évben, így most is 2014 karácsony elõtt röviden össze-
foglalnám azokat a fontos eseményeket, melyek meghatározó-
ak voltak a településen élõk életében. Teszem ezt annak elle-
nére, hogy a választásokkal teli évben több alkalommal is volt 
lehetõségem arra, hogy tájékoztatást adjak kitûzött céljaink-
ról és a megvalósított eredményeinkrõl. Mivel ezek a tájéko-
zatók többségében a négy év történéseit ölelték fel, ezért most 
elsõsorban a 2014. év történéseit kívánom összefoglalni.

Elsõként említeném az év eleji interjúban a település fo-
lyó évre elfogadott költségvetésében szereplõ célkitûzések 
megvalósításának helyzetét. 

Az önkormányzat úgy állította össze a 2014-es költ-
ségvetést, hogy elsõbbséget, prioritást a mûködtetésnek 
és fenntartásnak, a szociális ellátásnak biztosította, és 
természetesen számításba vette azokat a fejlesztése-
ket, amelyeket már a négyéves gazdasági programjá-
ban is megfogalmazott. A tényleges fejlesztést értékelve a 
következõkrõl tudok számot adni:

A másfél milliárdot meghaladó költségvetés, bevétele-
it eddig idõarányosan teljesítette az önkormányzat, így a 
kitûzött célok megvalósításánál financiális problémák nem 
merültek fel.

Az intézmények mûködtetésére iskolai, óvodai, 
bölcsõdei ellátás, egészségügyi alapellátás feltételei 
biztosítottak voltak és jó színvonalon mûködtek.

Település üzemeltetés keretén belül egész évben fo-
lyamatos volt a köztisztaság feladatellátás, a zöldterüle-
tek gondozása, valamint a parlagfû mentesítés. A telepü-
lés zöldterületeinek gondozásában a „nyári diákmunkák” 
keretében ürömi fiatalokat is bevontunk, illetve foglalkoz-
tattunk. 

Közparkok növényzetének megújításával, egynyári nö-
vények beültetésével esztétikus és szép színfoltjai voltak 
egész évben településünknek.

A települési fejlesztési és felújítási feladatait tekint-
ve igen gazdag évet tudhatunk magunk mögött. 

Felújítások
Az idõjárás függvényében elsõk között került sor a 

tavaszi munkák során a kátyúzások, elvégzésére. Ezt 
megelõzõen felmértük a kátyúk mennyiségét majd áraján-
latok bekérése után történt meg a kivitelezés. Az idei év-
ben egyes utcákban a kátyúzással egy idõben az érintett 
utcákban az útfelújítás is megtörtént. 

Így például:
• Petõfi Sándor utca: 350 m2-en
• Kölcsey Ferenc utca: 115 m2-en
• Régi utca: 127 m2-en
• Ezüsthegyen: 882 m2-en
• Fõ tér: 371 m2-en
• Kõbányai út: 900 m2-en
• Damjanich utca: 500 m2

A felújítási munkák részeként, mint járulékos munkák, 
sor került 

• aszfaltburkolat, illetve kopószõnyeg elkészítésére
• slusszok zárása
• ahol indokolt volt szegély építésére
• térkõ készítésére
• folyóka építésére
• betonalap készítésére
• sitt elszállítására
• fedlapok szintbehozására stb.
• csak kátyúzás: megközelítõleg 100 m2-en
• a Doktor Sándor utcában
• Templom téren
• Rókahegyi úton
• Kárókatona utcában
• Szeder közben történt
•  padka rendezésre került sor Sadove településrész 

Barackos utcában.

Felújított útszakasz Ezüsthegyen

Fõ utca aszfaltozása
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Járdaépítések, illetve felújítások:
Új járda építése a Polgármesteri Hivatal elõtti tér 

felújítási munkáinak keretében történt a teret átszelõ 
gyalogos közlekedést biztosítva 50 fm-en.

Jelentõs járdafelújítás a Bécsi úton történt 370 
fm-en 1,2 m szélességben viakolor burkolattal. A több 
évtizeddel ezelõtti járda a gyalogos közlekedõk számá-
ra már életveszélyes volt, ugyanakkor a 10-es út forgal-
ma indokolták, hogy többletfeladatként még ebben az 
évben elvégeztesse a felújításokat az önkormányzat.

Polgármesteri Hivatal elõtti tér teljes rekonst-
rukciója valósult meg az év során. Ennek keretében 
a téren korábban meglévõ növényzet cserje szakszerû 
megújítására került sor. 800 m2-en gyepszõnyegterítés 
történt, 480 m2-en térburkolat épült. A tér teljes terüle-
te 2640 m2.

Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítását is el-
végeztük. Megtörtént a nyílászárók cseréje, az épület 
szigetelése és külsõ színezése.  

Mészégetõ utcában a korábbi években lefekte-
tett forgalomcsillapító küszöbök felújítását végeztük el 
úgy, hogy átépítésre került olyan mûszaki megoldás-
sal, hogy a mûtárgy biztonságosabb legyen a gépko-
csival történõ közlekedés számára. 

Kárókatona utca

Önkormányzat elõtti felújított tér

 Elkészült a Kõbánya utca

Polgármesteri Hivatal megújított külsõvel

Mészégetõ utca
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Beruházások
Új orvosi rendelõ kivitelezési munkái befeje zõdtek. Je-

lenleg a mûszaki átadás-átvétel során felmerült hiányosságok 
rendezése van folyamatban.  Az új egészségügyi létesítmény 
használatbavételi engedélyét is megadták az illetékes hatósá-
gok. Az egészségügyi alapellátást végzõ orvosok, védõnõk át-
költöztek, tehát birtokba vették az új minden igényt kielégítõ 
modern létesítményt. A létesítmény végleges beruházási költ-
ségei még nem ismertek, mivel a közbeszerzési eljárás nyer-
tes kivitelezõjével az elszámolás még nem történt meg, de vár-
hatóan a nettó beruházási költségek meghaladják a 240 millió 
Ft-ot. Csak emlékeztetõül néhány adat: az új létesítmény 3028 
m2-es területen fekszik, az intézmény bruttó alapterülete 837 
m2 (nettó 735 m2) Az épületben 3 orvosi szoba, 3 asszisztensi 
szoba, 2 gyermekorvosi rendelõ, 2 tanácsadó szoba, 1 iroda, 
egy fogorvosi rendelõ, és egy külön ügyeleti szoba került kiala-
kításra. Az alapellátást szolgáló helységeken kívül az épület-
ben kialakításra került egy 120 m2-es helyiség melynek jelen-
leg még nincs funkciója, illetve egy 21 m2-es szoba. Mindkét 
helységet pályáztatja az önkormányzat, mivel folyamatos bér-
beadással kívánja hasznosítani.

Orvosi szoba

Felnõttrendelõ váró

Egészségház
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Az új orvosi rendelõ üzembe helyezésével felszabadult 
a Doktor Sándor utcában lévõ régi rendelõ épülete. Ezt az 
épületet ugyancsak pályáztatással eladásra fogja az ön-
kormányzat meghirdetni, mivel mûszaki állapotát tekintve 
gazdaságosan már nem újítható fel.

Közvilágítás kiépítése
A Polgármesteri Hivatal 

elõtti téren 6 db energiata-
karékos kandeláber kiépíté-
sére került sor. A Kert utca 
– Kossuth Lajos utca – Rá-
kóczi köz végén 13 db kan-
deláber kiépítésével a közvi-
lágítást oldottuk meg, mivel 
az utca ezen szakaszán nem 
volt közvilágítás.

Kert utca – Kossuth La-
jos utcát összekötõ má-
sodik közön a csapadék 
vízelvezetõ került kiépítésre, 
mivel a lezúduló csapadék 
már házak oldalát is kimosta, 
állagukat károsította.

Ebben az évben készült 
el az új tér figyelõrendszer. 
Tizenegy térfigyelõ ponton 
lettek a kamerák elhelyezve 
(Sadove út – Budakalászi 
út, Ürömi út – Kárókatona 
utca, Bécsi út – Ürömi út, 
Fõ utca – Iskola utca – Kos-
suth Lajos utca, Fõ út – Ta-
karékszövetkezet, Fõ út – 
Templom, Dózsa György 
utca – Mészégetõ utca, 
Ürömi út – Boglárka utca, Úttörõ utca – Focipálya.)

A 11 kamerából 6 kamera rendszámfelismerõ, amely 
még jobban segíti a helyi közbiztonságért dolgozó 
rendõreink, és polgárõrök munkáját. Az örömben üröm, 
hogy a Bécsi út – Ürömi út végén elkezdett körforgalom ki-
építési munkái miatt 2 db kamerát le kellett szerelni, ezek 
áttelepítése átmenetileg a Sadove Barackos utca, illetve 
Ürömi úton történik, a csomópont építési munkáinak befe-
jezése után pedig visszahelyezésükre is sor kerül.

Erdõtelepítés
Az Önkormányzat a ciklusprogramjában foglaltak-

nak megfelelõen 5000 m2 erdõt telepített. A telepítést 
követõen az újonnan elültetett csemeték állandó fel-
ügyeletét és gondozását kell még megoldanunk az 
elkövetkezendõ években. 

Egyéb aktuális feladatok: 
Tücsök utcában 560 fm-en elvégeztük az aktuális kar-

bantartási munkákat, mivel az aszfalt pályaszerkezetén re-
pedések keletkeztek.

Radnóti utcában a csapadék vízelvezetõ árok karban-
tartására került sor, miután a víz alámosta, így javítása el-
engedhetetlen volt.

A településen 9 db játszótér van. A játszótéri eszkö-
zök biztonsága megkövetelte, hogy az önkormányzat éves 
karbantartási szerzõdést kössön. Ezzel elértük, hogy va-
lamennyi játszótéren a játszótéri eszközök meghibásodás 
esetén idõben javíthatóak legyenek ezzel megelõzve az 
esetleges baleseteket.

József Nádor ut-
ca és a Szikla utca 
között 66 fm-en egy 
1,2 m széles korlát-
tal ellátott lépcsõ ki-
építését végeztük el 
ebben az évben. Ez-
zel a létesítménnyel 
elõsegítettük az itt 
élõk biztonságos gya-
logos közlekedését. 

Kert utca Kisköz lámpasora

Önkormányzat elõtti játszótér

József nádor utca és a Szikla 
utca között épülõ lépcsõ

 Térfigyelõ kamera

Erdõtelepítés

 Vízelvezetõ
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Folyamatban van a Péter hegyi útra a közvilágítás ki-
építése, a munkákat a kivitelezõ várhatóan a hónap végé-
re befejezi. A beruházás költségvetése meghaladja a 6,0 M 
Ft-ot. 

A Diófa utca végén lévõ balesetveszélyes fák ki-
vágását elvégeztük, elkerülve ezzel azt a veszélyt, me-
lyet egy váratlan és kellemetlen idõjárás okozhatna. 
A munkák nagyságát jelzi, hogy közel 300.000 Ft-ot fizetett 
az önkormányzat a munkálatok elvégzéséhez. 

Sor került a Kert utca végén egy nagyobb közlekedést 
segítõ tükör kihelyezésére, és az ott lévõ korábbi tükröt át-
helyeztük a Kölcsey utcához. 

Elkészült a sportpálya melletti gördeszka pálya körül 
a zajvédõ fal kiépítése a jogszabályokban elõírt mûszaki kö-
vetelményeknek megfelelõen.

Tisztelt Lakótársaim!
Mint a bevezetõ gondolatokban említettem ebben az év-

ben az önkormányzat az elvégzett feladatairól már több íz-
ben beszámolt. Tette ezt úgy is, mint a választási ciklus zá-
rása, de az év során elvégzett feladatokról is folyamatos volt 
a tájékoztatás. Most is igyekeztem az év fontos történése-
it egy keretbe foglalni bízva abban, hogy sikerülhet még új 
információkat is megfogalmaznom. Ami a következõ évet 
illeti, még nem tudok a 2015-ös évre gazdasági elõre jel-
zést adni, mivel az önkormányzatunk a központi szervektõl 
nem kapott olyan hivatalos információt, amely alapján prog-
nózist tudtunk volna állítani a 2015-ös esztendõre. Az vi-
szont tény, hogy várhatóan átalakításra kerül a szociá-
lis rendszer, egyes ellátási formák maradnak a helyi önkor-
mányzatoknál, egyes ellátások pedig a kormányhivatalok-
hoz kerülnek 2015. márciusától. Amit Üröm Képviselõ Tes-
tülete ígérni tud az az, hogy településünkön, továbbra is ki-
emelt fontossággal fogjuk kezelni a szociálisan rászo-
rultak problémáját, az intézményeink mûködtetését, a 
település üzemeltetését. Bízunk abban, hogy külsõ gaz-

dasági tényezõk nem fogják negatívan befolyásolni a pri-
oritást élvezõ feladataink ellátását. Biztos vagyok abban, 
hogy – mint már annyiszor – az itt élõk továbbra is ösz-
szefogással a sorsdöntõ, pillanatokban a település egy-
ségének megteremtésével, közös tenni akarással és jó 
szándékkal biztosítani fogjuk településünkön a töretlen 
fejlõdést, környezetünk szebbé tételét és az intézmé-
nyeink által nyújtott szolgáltatások ellátási színvonalá-
nak megõrzését, bõvítését. 

Megköszönöm Lakótársaim bizalmát, munkánkhoz 
nyújtott segítséget. 

Külön köszönetet mondok Stampf Eleonóra asszonynak 
és Fábián István úrnak a településnek ajándékozott kará-
csonyi fenyõfáért.

Megköszönöm Kardos Andreának az adományát 
is, a 2 db dísznövényt, amelyet az új egészségháznak 
ajándékozott.

E gondolatok jegyében kívánok a magam és 
Képviselõ társaim nevében is Lakótársaimnak békés 
szeretettel teljes Karácsonyt és egy boldogabb, sikere-
sebb Új esztendõt!  

Üröm, 2014. december 
Laboda Gábor
Polgármester

Gördeszka pálya zajvédõ fallal

Fõ tér
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Búcsú Évikétõl
Fájó szívvel búcsúzunk drága kolléganõnktõl, 
az Ürömi Polgármesteri Hivatal dolgozójától, 
Kovács Évától, aki 2014. december 5. nap-
ján elhunyt.

„Ott pihensz ahol már nem fáj semmi,
s nyugodalmadat nem zavarja senki,
Életed elszállt, mint a virág illat,
De emléked ragyog, mint a fényes csillag!”

Kedves Évike, Éva, Éva néni!!

Nagyon nehéz feladat egy olyan EMBERTÕL 
búcsúzni, akit mindenki szeretett. Nehéz szavakat 
találni, hogy mit is írjak, írjunk búcsúzóul. 

Mégis el kell köszönni Tõled, aki életének nagy 
részét itt töltötte a hivatalban. Tõled, akit mindenki is-
mert és szeretett. Aki a közösségért is munkálkodó 
EMBER volt. Aki mindig és minden helyzetben tud-
ta a kötelességét. Aki mindenkinek segített, lehetett 
szó idõsebbrõl vagy fiatalabbról. Szíveden viselted 
sorsukat, és figyeltél rájuk. Mióta nem vagy már a 
hivatalban mindenkinek hiányzol. Nagyon sokan ra-
gaszkodtak Hozzád. Csak Te tudtad elintézni prob-
lémás ügyeiket. Mindig mosolyogtál, viccelõdtél, és 
segítettél. Türelmed, jó kedélyed, kitûnõ alkalmaz-
kodó képességed segített abban, hogy mindenki-
vel megtaláltad a megfelelõ hangnemet. Könnyen 
teremtettél kapcsolatokat. Akik mélyebben megis-
mertek, hamar megszerettek. Nem tudunk olyan 
emberrõl, aki ellenséged, haragosod lett volna, és 
Te sem tudtál haragudni senkire.

Igen, a végére elfáradtál és mégis úgy viselted a 
fájdalmakat, hogy azt nem vette észre senki. Pedig 
most már tudjuk, hogy nagyon beteg voltál. Õsszel 
a 60 születésnapodat már betegen a kórházban 
töltötted. 

Pedig mennyire vártad, hogy végre nyugdíjba 
mehess és élvezd egy kicsit az életet.

„Ne kelljen korán kelni és szaladni a buszhoz 
és délután se keljen a buszt várnod az esõben, 
hóban, hidegben, hogy mielõbb haza érj.”

Sajnos, már nem érhetted meg. Az élet az an-
gyalok közé szólított, hosszú szenvedés és fáj-
dalmak után. 

Kedves Évikém! Búcsúzunk Tõled, aki egy volt 
közülünk, aki része volt életünk és közösségünk 
mindennapjainak. Egy olyan EMBER ment el kö-
zülünk, akinek fontos volt a közösség. Olyan em-
ber voltál, aki fogékony volt mások emberi prob-
lémáinak meglátására, és képes volt mások ne-
hézségének megoldására. Egy tiszta és bölcs 
ember voltál, akire csak nagy büszkeséggel és 
szeretettel gondolunk.

Polgármesteri Hivatal munkatársai
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Iskolánk életébõl
Októberi programsorozatunk a zene világnapjának megünnep-
lésével kezdõdött. Már kora reggeltõl zeneszó várta az iskolába 
érkezõket, a szünetekben pedig közös énekléssel tettük emléke-
zetessé ezt a napot. Az idõsek világnapján – mint minden évben 
–  diákjaink mûsorral kedveskedtek a szépkorúaknak. Az idei tanév 
a közösségek összetartozásának erõsítésével indult. Minden osz-
tály a tananyaghoz kapcsolódóan kiránduláson vett részt, melyet 
osztályfõnökeik és szaktanáraik vezettek. Az aradi vértanúkról az 
újonnan felszerelt iskolarádióban emlékeztünk meg 8. osztályos ta-
nulóink elõadásával. Délutáni programként kutyás bemutató és ál-
latsimogató keretén belül szerveztük meg az állatok világnapját. 
Napközis csoportjaink tagjai házi kedvenceiket mutathatták be tár-
saiknak, majd egy rövid vetélkedõ zárta a napot.

Az idei tanévben – reméljük nem utoljára – ismét megrendezés-
re került a papírgyûjtés. Az osztályközösségek a délutáni szabad-
idejüket kihasználva két konténert töltöttek meg az összegyûjtött pa-
pírral. Minden évben nagy lelkesedéssel várják diákjaink az éjszakai 
felolvasó estet, amely másnap reggelig tart. A kézmûveskedéssel, 
zenével és sporttal kibõvített program idén is nagy sikert aratott, 
nem csak a gyerekek, hanem a felnõttek körében is. A kisiskolások 
már nagyon várták a délutáni színházlátogatást, amely minden al-
kalommal izgalmas programot ígér. A szombati tanítás nélküli mun-
kanapon 4 osztályban szerveztünk bemutató órát kollégáinknak. Ezt 
követõen szakmai napot tartottunk. 

Nemzeti ünnepünket – amelyet a mûvelõdési házban tartottunk 
– iskolánk 5. évfolyamos diákjai elõadása tette felejthetetlenné. Az 
tartalmas októberi hónapot az õszi szünet zárta. 

A novemberi idõszak kezdetén a német nemzetiségi program-
jaink kerültek elõtérbe. A Márton napi programsorozatot a lámpás-
készítés indította. Mint minden évben idén is lámpás felvonulás tette 
emlékezetessé a hûvös novemberi estét, amit a közösen elfogyasz-
tott forró tea és zsíros kenyér tett még hangulatosabbá. Legkisebb-
jeink színházbérlettel vehettek részt a Klebelsberg Kulturkúria ál-
tal szervezett elõadáson, majd a Fõvárosi Nagycirkuszban is láto-
gatást tettek.

Számunkra minden évben a december a legmozgalmasabb. Is-
kolai programjaink szervezése során nagy hangsúlyt helyezünk a 
közösségépítésre és az érzelmi nevelésre. Erre jó lehetõség kínál-
kozik a decemberi ünnepsorozat elõkészítése kapcsán. Az adven-
ti idõszak kezdetén közös koszorúkészítés, nem csak a kívülállók 
szemében teszi látványossá környezetünket, hanem közösségünk 
lélekben is készülõdhet a szeretet ünnepére. A hétfõ reggeli gyer-
tyagyújtások, énekléseken segítségünkre vannak a helyi egyházak 
vezetõi. Ezúton is köszönjük részvételüket.

Lassan megérkezik hozzánk is a Mikulás, ám elõtte a diákön-
kormányzatunk lelkes csapata minden nap kisebb meglepetések-
kel vár minket. A várakozással teli napokat ez teszi még izgalma-
sabbá. A téli szünet elõtt rengeteg program sorakozik elõttünk, errõl 
a következõ alkalommal fogunk beszámolni.

Kívánunk minden kedves olvasónak áldott békés karácsonyt és 
sikeres új évet!

Az iskola diákjai és minden dolgozója

Október 23-i ünnepély
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ISKOLA
Ürömi Tükör

Állatok világnapja, kutyás bemutató

Állatok világnapja

Állatok világnapja

Szent Márton napBakancsos túra

Évnyitó
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ISKOLA
Ürömi Tükör

Szent Márton közbenjárt 
érdekünkben
Iskolánk egyik kedvenc ünnepe november tizenegyedike, 
amit minden évben megünnepelünk. Szeptember végén 
már készen áll a terv, és elindul a kivitelezés.
Kiválasztjuk az ünnepi színdarabot, dramatizáljuk azt és 
elkezdõdik a rendezés hosszas és bonyolult munkája, a 
szereplõk kiválasztásától az utolsó jelmezig illetve dísz-
letig.

Az idei színielõadás témája a Szent életébõl is-
mert csodatétel volt.  A Márton nevû, római hadsereg-
ben szolgáló, jámbor, jólelkû katonát próbára tette Jé-
zus Krisztus, aki ezután álmában megjelent és szólott 
hozzá.

Úgy éreztük, a közönségnek tetszett kis elõadásunk, 
reméljük lelki épülésére szolgált óvodásoknak és iskolá-
soknak egyaránt.

Az eseményhez illõ érzelmi ráhangolódást szolgálták az 
aulában elhelyezett dekorációk, feliratok, plakátok.  A „Csen-
des segítõ kezek” címet viselõ poszter sem szomorkodott so-
káig üresen. Napról napra szaporodtak rajta a hálás kézle-
nyomatok. Tanúbizonyságul, hogy iskolánk tagjai is szívesen 
adnak, ha nem is fél köpenyt, de segítséget, szeretetet, oda-
figyelést és ezt társaik észreveszik és értékelik.

Újra felhangzottak az ünnephez kapcsolódó dalok, 
mindenki nagy gonddal díszítette, szépítette az idei 
lámpását. Maga a laterne készítése is érdekes, vidám 
élmény a részt vevõ gyerekek és a munkájukat vezetõ, 
segítõ felnõttek számára.

 Fõ programunknak, az esti felvonulásnak, már évek 
óta nem kedvezett az idõjárás, többnyire esõs, hideg 
idõ köszöntött be a jeles napon. Talán, mert minden 
évben olyan hûségesen megemlékezünk róla névnap-
ján, Szent Márton idén segítségünkre sietett, és enyhe, 
derült estét ajándékozott felvonulásunkhoz. A lámpás 
menetbõl visszatérõket az iskola hátsó udvarán szépen 
elrendezett és feldíszített asztalok várták zsíros kenyér 
és tea partira.

Rendezvényünk megvalósulásában nagy szerepe 
volt támogatóinknak, az Ürömi Német Nemzetiségi Ön-
kormányzatnak és iskolánk Alapítványának; ezen kívül 
segítõinknek: az Ürömi Közösségi Ház vezetõjének, az 
Öreg Sváb Vendéglõnek, az Ürömi Polgárõrségnek és 
Rendõrségnek, a Szülõi Munkaközösségnek, tanulóink 
Szüleinek, a Tantestületnek és nem utolsó sorban ma-
guknak a Tanulóknak. Ezúton szeretnénk kifejezni kö-
szönetünket minden támogatónknak és segítõnknek.

A német munkaközösség
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EGÉSZSÉGHÁZ
Ürömi Tükör

Az új ürömi Egészségház
2014 novemberében az ürömi egészségügyi szolgálat - régi várakozását beteljesít-
ve – beköltözött az újonnan épült Egészségházba, a Dózsa György út 34. szám alá. 
A korszerû épület Üröm központjában, jól megközelíthetõ helyen található.

A gyermekorvosi rendelõ önálló bejárata a parkoló felõl könnyen 

megközelíthetõ. Az igényesen kialakított rendelõben két gyermekorvos, kü-

lön rendelõ helységben végzi gyógyító tevékenységét. A váróhelység vilá-

gos, vidám, gyermekbarát berendezésével igyekszik megkönnyíteni a páci-

ensek várakozási idejét. A rendelési idõ egész héten folyamatosan biztosí-

tott (lásd a cikk alján).

Az Egészségház Dózsa György út felõli részén lett kialakítva a 

Védõnõi Szolgálat új telephelye, a korábbiakhoz képest szebb, nívó-

sabb környezetben. A gyermekorvosi rendelõtõl elkülönülõ, önálló be-

járattal rendelkezõ rész lehetõvé teszi, hogy az egészséges rendelé-

sek a betegektõl – a szülõk régi aggodalmát megoldva – teljesen kü-

lönállóan történjenek. Az egészséges oldalon két vizsgálószoba áll 

rendelkezésre. Egy kisebb helység, ahol elõre megbeszélt idõpontban 

a védõnõk várandós tanácsadást tartanak, valamint egy, az egész-

séges gyermekek védõnõi, illetve orvosi vizsgálatára szolgáló ta-

nácsadó szoba. A kisgyermekes családok itt vesznek részt az éven-

te végzendõ védõnõi szûrõvizsgálaton, valamint a gyermekorvosok-

kal együtt várják a kisgyermekeket elõre egyeztetett idõben egész-

séges tanácsadásra. Az ürömi védõnõk részt vesznek az országos 

védõnõi méhnyakszûrési projektben, így a vizsgálószobában kerül fel-

állításra a nõgyógyászati vizsgálószék is. Várhatóan 2015 májusától 

azon  25-65 éves nõk ingyenes méhnyakszûrését fogják itt végezni, 

akik 3 évnél régebben vettek részt ilyen vizsgálaton és ürömi lakcím-

mel rendelkeznek. 

Az egész épület akadálymentesen lett kialakítva. A rendelõben dol-

gozók folyamatosan szépítgetik a helységeket, lehetõségeikhez mérten.

Nagyon hálásak vagyunk az IBBY Év Illusztrátora díjas Rofusz Kingának, 

aki gyönyörû képeket ajándékozott a rendelõnek. A gyermekorvosi rendelõt és 

a Védõnõi Szolgálat helységeit az õ képei díszítik. A képek keretezésében és 

felhelyezésében pedig Szarka Dánielnek köszönjük a segítségét.

Az Egészségház dolgozói továbbra is szeretettel várják a gondozott 

családokat ebben az új, színvonalas környezetben. 

Rendelési idõk

Dr. Kerekes Ildikó
Tel: 06-26-550-097

H, SZ, P: 8-11 Ürömön

K, CS: 15-18 Pilisborosjenõn 26/ 336-187

Dr. Gaál Gabriella
Tel: 06-26-550-117

H, SZ, P: 14-17

K, CS: 8-11

Védõnõi Szolgálat
Tel.: 06-26-550-078

I. körzet: Kazinczy Edit: 06-20-383-6133

II. körzet: Schieszlné Zsedényi Beatrix 06 20 383 11 66

III. körzet: Horváth Katalin: 06-20-382-8689

IV. körzet: Pribuszné Szabó Krisztina: 06-20-354-7098

Tanácsadás telefonon elõre egyezetett idõben.
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ÓVODA
Ürömi Tükör

Idén is nagy lelkesedéssel vettek részt gyermekeink az ünnepi tevé-
kenységekben.

Részt vettünk az õszi betakarításban, almaszüret, diószüret 
alkalmával. A vásárolt, s a kertekbõl hozott gyümölcsökbõl sa-
látát, a zöldségekbõl pedig répagolyót készítettünk. A termek-
ben kisebb terménysarkot alakítottunk ki, kerti munkát is végez-
tünk, falevelet gereblyéztünk, s az óvoda udvarán lévõ diót, al-
mát begyûjtöttük. Kiállítást szerveztünk a nevelõtestület tagjai-
val, hogy a témával kapcsolatos ötleteinket egymással is meg-
oszthassuk.

A másik õszi ünnep, az óvodában a Márton nap. Már hetek-
kel elõtte elkezdõdtek az elõkészületetek, hogy méltóképpen ün-
nepelhessünk. A gyerekekkel elmentünk egy baromfiudvart meg-
tekinteni, az ott lévõ libákat szemrevételeztük, még meg is etet-
tük õket. 

Ünnepek az óvodában 2014.
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ÓVODA
Ürömi Tükör

Mesekezdeményezések alkalmával megismerkedhettek 
a gyerekek Szent Márton történetével, közösen készítettünk 
szebbnél-szebb ablakdekorációkat, különbözõ játékokat, eszkö-
zöket erre a napra. Több éve közösen készítjük a lámpásokat a 
szülõk segítségével. Ezek a délutánok mindig jó hangulatban tel-
tek el, ez idén is így volt. A szülõkkel készített lámpások még 
jobban fokozták a gyerekekben az ünnepvárás izgalmát. Sütöt-
tünk liba sütit, daloltunk, mondókáztunk. A komplex programok-
kal elõsegítettük a gyerekek felfedezõ és alkotókedvét.

Márton napján az iskolások meghívtak bennünket egy szín-
játékra a Mûvelõdési Ház termébe. A színdarab Szent Márton le-

gendája, s az énekkar csodálatos mûsora nagy sikert aratott a 
gyerekeink számára. Ezúton szeretnénk megköszönni az iskolá-
sok Márton napi mûsorát, és a Német Nemzetiségi Önkormány-
zatnak anyagi támogatását.

Még aznap este csiviteléstõl volt hangos az óvoda. Gyors öl-
tözködés és a lámpások meggyújtása után, énekelve indulhattunk 
egy közös sétára a Községben. Vidáman énekeltünk, a járókelõk 
arcára is mosolyt csaltunk. Az óvodához visszaérve zsíros kenyér, 
lilahagyma és meleg tea várta a gyerekeket, és a szülõket.

December elején elõkerültek az adventi naptárak és új dísz-
be öltöztettük az adventi koszorúkat. Már az elsõ gyertyát is meg-
gyújtottuk, mikor a Mikulás ellátogatott hozzánk.

Minden gyerek nagy izgalommal várta. Idén is lovas kocsival 
érkezett, mert a hó még váratott magára. A Mikulás meghallgatta 
erre az alkalomra tanult verseket, énekeket és végül õ is mondott 
egy verset nekünk. Ezután minden jó gyerek személyesen vette 
át csomagját a Mikulástól.

A következõ héten már elkezdõdik a karácsonyi készülõdés. 
Minden csoport kis mûsorral, apró ajándékokkal, a gyerekek által 
sütött süteményekkel készül a nagy napra. 

Az új évben az óvoda karácsonyfája alatt sok játék várja a 
gyerekeket, amit idén is az Ürömi Óvodások Alapítványa biztosí-
tott számunkra, amit köszönünk nekik.

(A Mikulás képeket készítette: Hívert Daniella)
Mindenkinek szeretetben gazdag Karácsonyi Ünnepeket, és 

Boldog Új Évet kíván az óvoda összes dolgozója!
Kovácsné F. Ildikó
óvodapedagógus 
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BÖLCSŐDE
Ürömi Tükör

Jézuskára várva
Megint december, megint egyhangú szürkeség, esõ, köd, hideg…

Ennek ellenére várakozással teli, mint minden évben.  Az 
Ürömi Hóvirág Bölcsõdében már hetek óta készülünk erre az 
idõszakra. 

Csodálatos azt látni, ahogy a kicsik ráhangolódnak az ün-
nepekre. Egyre tágabb pupillával érkeznek, hiszen minden 
nap új csoda történik. Elõször csak egy-egy kis motívum, 
majd egyre „vattacukrosabb” az egész épület.  A csillogó dí-
szek, a fények, az illatok mind azt sugallják, itt bizony vala-
mi nagyon készülõdik. 

Az egyik legfontosabb esemény már meg is történt, hi-
szen meglátogatott Bennünket a Télapó. Ugyan nem tudott 
szánkón jönni, de azért csak ideért valahogy. És ha már jött, 
hozott is. Nem ám virgácsot, csomagot! Mégpedig az összes 
csöppségnek. Ami csak azt jelentheti, hogy ebben a „ház-
ban” csupa jó kisgyermek lakik. Olyan gyerekek, akikben 
rengeteg örömünk telik. Akik mosolyt csalnak az arcunkra. 
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BÖLCSŐDE
Ürömi Tükör

Mi is adtunk ám ajándékot a télapónak, olyan 
szépen, olyan hangosan énekeltünk, hogy hatal-
mas mosoly terült el az arcán. Boldog lett a ked-
ves gyerekektõl.

Ahogy jött, úgy ment is tovább a nagyszakállú 
Mikulás Bácsi. De mi nem sopánkodunk, mert na-
gyon fontos feladataink vannak még. Hiszen most 
már a karácsonyra készülünk tovább. Feldíszítet-
tük a bölcsi udvarán álló kis fenyõnket, készítjük a 
szülõk számára szánt apró ajándékokat, tanuljuk a 
karácsonyi énekeket, mondókákat. 

Mi mást is kívánhatnék, mint azt, mindenki tud-
ja azokkal tölteni a karácsonyát, akiket a legjob-
ban szeret.

A hó alatt alszanak a házak,
az egész világ csupa varázslat.
S, mint valami tündérálom,
jön el hozzánk Szent Karácsony!
Meseszép Ünnepeket!

Az összes bölcsõdei dolgozó nevében BÉ-
KÉS, BOLDOG KARÁCSONYT kívánok!

Csordásné Tõkés Katalin
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HAGYOMÁNYŐRZŐK
Ürömi Tükör

A Hagyományõrzõ nyugdíjasaink õszi kiránduláson vet-
tek részt. 2014 november 7-én reggel elindultunk egy 
szép kirándulóbusszal Tihanyba megnézni az Apátsá-
got, mielõtt bementünk egy vetítésen vettünk részt, ahol 
megnézhettük a Tihanyi Apátság történelmi múltját, majd 
következett az Apátság megtekintése. Utunkat folytattuk 
Keszthelyre, ahol megnéztük a nevezetességeket köztük 
a Festetics kastélyt. A helyi túránkat egy kellemes est-
ebéddel zártuk, majd feltöltõdve a nap szépségeivel elin-
dultunk haza, Ürömre.

Király Vilmos

Az Ürömi Hagyományõrzõ Egyesület élete dióhéjban
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Köszönjük segítségüket!
Az idén is rendkívül sikeres volt az SZJA 1% felaján-

lás begyûjtésére irányuló kampányunk. Az Önök nagylelkû 
felajánlásaként csaknem 400.000 Ft-tal járultak hozzá 
Önök is településünk biztonságához. Támogatásukat ez-
úton is köszönjük!

Elveszett kedvence? Segítünk megkeresni!
Az ürömi Hegyvidék Polgárõr Egyesület idén október-

ben új szolgáltatást vezetett be a településen élõk min-
dennapjainak megkönnyítése érdekében. Egyesületün-
ket számos alkalommal kérték, hogy nyújtson segítséget 
eltûnt háziállatok keresésében. Az információ gyorsabb 
áramlása érdekében megújult honlapunkon új szolgálta-
tásként lehetõséget biztosítunk lakótársainknak, hogy az 
eltûnt kedvencrõl minden információt megadva – egyúttal 
róla képet feltöltve – tudjon bejelentést tenni. Tagjaink az 
adatokról okos telefonon keresztül el tudják érni az adato-
kat, melynek segítségével így folyamatosan tudnak figyelni 
az aktuálisan eltûnt kedvencekrõl készült adatbázist.

A Eltûnt Kedvenc Bejelentõ az alábbi linken érhetõ el: 
www.uromipolgarorseg.hu/about/

Gumiabroncs adomány a Hankook-tól.
Egyesületünk sikerrel pályázott a Hankook 2014 

évi Abroncsadományozási Programban így szolgá-
lati Skoda Fabia típusú autónk jövõ tavasztól 4 da-
rab Hankook Kinergy Eco abroncsokon gördül majd. 
A program kiegészítéseként egy fõ részére vezetés-
technikai tréninget is nyertünk melyen sokéves mun-
kájának elismeréseként, elnökségi dicséret kereté-
ben Ollé Kálmán tagunk vehetett részt. Beszámo-
lóját facebook oldalunkon, a www.facebook.com/
uromipolgarorseg címen olvashatják.

Most már biciklivel is…
Egy magát meg nem nevezni akaró ürömi lakos 

egyesületünk két darab 21 sebességes, összesen 
110.000 Ft értékû Schwinn kerékpárt adományozott, 
mely nagy segítséget jelent a járõrözésben, rendez-
vények biztosításában illetve eltûnt személyek kere-
sésében. Ezúton is szeretnék megköszönni nagylelkû 
adományát. A két új kerékpár elsõ bevetésérõl készült 
fényképeket facebook oldalunkon a www.facebook.
com/uromipolgarorseg címen nézhetik meg.

POLGÁRŐRSÉG
Ürömi Tükör
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Vidákovits Tibor alpolgármester 90. szü-
letésnapja alkalmából virággal és em-
léklappal köszöntötte Heltai Imrénét – 
született Szász Margit – és Széles Tibort.

Mindketten a Platán Idõsek Otthona lakói. Mind-

annyiunk nevében kívánunk erõt, egészséget és 

további szép éveket!

Szépkorúak köszöntése
PLATÁN

Ürömi Tükör

Csoóri Sándor

Karácsonyi készülõdés

Azt mondják holnap lesz karácsony –

Tornyos fenyõfám fölcicomázom

csillaggal angyalhaj-felhõkkel,

tulipán-szívû csengõkkel

s alárakom a kerék Földet,

ajándékként ígért jövõnket,

kicsomagolt vad álmainkat,

értünk vérzõ hatottainkat,

lemondásaink jaj-nyugalmát,

mint horpadt, sápadt aranyalmát.

Aztán majd én is alá állok

és míg a Borzas fényesség lobog,

gajdolgatok, mint kancsal pásztorok.

Békés karácsonyi 

ünnepeket, erő t, 

egészséget, boldogságot 

kívánunk az új 

esztendő ben is!

Szerkesztő ség
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XI. – XII. 19

RENDELETEK
Ürömi Tükör

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 23/2014 (X. 
22.) számú rendelete az ürömi képviselõk tiszteletdíjáról és termé-
szetbeni juttatásairól

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyarország helyi Önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 35. § (1) bekezdésben, a 143. § (4) be-
kezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati képviselõk ré-
szére a tiszteletdíj és természetbeni juttatás mértékét az alábbiak szerint állapít-
ja meg: 

1. §

Az ürömi képviselõk, bizottsági elnökök és a bizottságok nem képviselõ tag-
jainak tiszteletdíja:

1.) Az ürömi önkormányzati képviselõ, bizottság elnöke és a bizottság tagja – nem 
képviselõ tagjai is – havonta tiszteletdíjra jogosult. 

2.) A képviselõ havi és bizottsági tag tiszteletdíja (alapdíja)  33.000 Ft (azaz har-
minchárom ezer Ft) 

3.) Ha a képviselõ bizottságnak tagja, a tiszteletdíja – több bizottsági tagság esetén 
is – az 1. § (2) bekezdésben meghatározott összeg.

4.) A bizottság elnöke a jelen rendelet 1. § (2) bekezdésében megállapított alapdí-
jon felül – több tisztség, bizottsági tagság esetén is - további havi 132.000 Ft (azaz 
százharminckettõezer Ft) tiszteletdíjra jogosult. 

2. §

A képviselõk és a bizottság nem képviselõ tagjainak 
természetbeni juttatásairól

1.) Az ürömi képviselõk és a bizottság nem képviselõ-testületi tagjai természetbe-
ni juttatásban részesíthetõek a törvény 35. § (1) bekezdése, illetve a tv. 40. § (4) be-
kezdése alapján.

2.) Az ürömi képviselõ a képviselõ-testület képviseletében, vagy megbízásából vég-
zett tevékenységével összefüggõ költségeinek megtérítésére a törvény 35. § (3) be-
kezdése alapján jogosult. 

3. §

Mûködési feltételek biztosítása

Az önkormányzat hivatali szervezete, az ürömi képviselõ részére, feladatai ellátásá-
hoz  szükséges technikai, adminisztrációs feltételeket (sokszorosítás, táv-
közlési  szolgáltatás, postázás, tárgyalásra alkalmas helyiség) biztosítja. 

4. §

Vegyes és záró rendelkezések

1.) A jelen rendelet 1. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott tiszteletdíjak kifizeté-
sére a tárgyhónapot követõ hó 10.-éig kerül sor. 

2.) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatálya. A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ 
gondoskodik. 

3.) Ezen rendelet kihirdetésével egyidejûleg hatályát veszti Üröm Község Önkor-
mányzat Képviselõ-testületének 16/2010 (X. 18.) Ör rendelete. 

Üröm, 2014. október 22. 

 Laboda Gábor Dr. Halász Mónika
 polgármester jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve az SZMSZ 35. § (5) bekezdés alapján: 

Üröm, 2014. október 27. 

 Dr. Halász Mónika
 jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 24/2014 (XI.14. 
számú rendelete 23/2014 (X. 22.) számú rendelet módosítására az 
ürömi képviselõk tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyarország helyi Önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 35. § (1) bekezdésben, a 143. § (4) be-
kezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati képviselõk ré-
szére a tiszteletdíj és természetbeni juttatás mértékét megállapító rendeletet az 
alábbiak szerint módosítja: 

1. §

(1) Az ÖR 1. § (4) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A bizottság elnöke a rendelet 1. § (2) bekezdésében megállapított alapdíjon felül – 
több tisztség, bizottsági tagság esetén is - további havi 100.000 Ft (azaz százezer 
Ft.) tiszteletdíjra jogosult.”

2. §

(1) Az ÖR egyéb rendelkezései nem változnak. 

(2) A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 
2014. november 1-jétõl kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik. 

Üröm, 2014. november 13. 

 Laboda Gábor Dr. Halász Mónika
 polgármester jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve az SZMSZ 35. § (5) bekezdés alapján: 

Üröm, 2014. november 14. 

 Dr. Halász Mónika
 jegyzô

Üröm Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 25/2014 
(XI.27.) számú önkormányzati rendelete az egységes szerkezetbe 
foglalt 17/2007. (XI. 24.) számú önkormányzati rendelet módosítá-
sára a helyi adókról.

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról szóló egységes 
szerkezetbe foglalt helyi rendeletét (a továbbiakban ÖR) az 1990. évi C. törvényben, 
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
42. § kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az ÖR 15/D § (3) bekezdés helyébe a következõ új (3) bekezdés lép:

„új (3) bekezdés
Mentes az építményadó alól a magánszemély tulajdonában álló önálló hrsz-ú iker-
házrész és kétlakásos csalási ház 190 m2 hasznos alapterülete, amennyiben az 
ingatlan ikerház esetében házrészként a kétlakásos csalási ház lakásonként leg-
alább 550 m2-es térmértékû ingatlanon épült, abban az esetben, ha az ikerház-
rész egyenként, illetve a kétlakásos családi házl akásonként 550 m2 alatti ingatla-
non épült fel, úgy 120 m2 hasznos alapterülete mentes, mely az ingatlan nyilvántar-
tásban lakóházként, illetve ikerházként van nyilvántartva.” 

2. §

(1) Az ÖR egyéb rendelkezései nem változnak. 

(2) A jelen rendelet 2015. január 1-jével lép hatályba.

(3) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik. 

Üröm, 2014. november 26.

 Laboda Gábor Dr. Halász Mónika
 polgármester jegyzô
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XI. – XII.20

RENDELETEK
Ürömi Tükör

Üröm Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 26/2014 (XI. 
27.)számú rendelete az 5/2013. (II.21.) számú önkormányzati rende-
let módosítására a településképi véleményezési eljárásról

Üröm Község Önkormányzata Képviselõ-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontja, az Alaptör-
vény 32 cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá az épített környezet alakításáról és 
védelmérõl szóló törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, Ma-
gyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § (1) be-
kezdésben meghatározott feladatkörében eljárva rendeletét az alábbiak szerint mó-
dosítja:

1. §

Az Ör. 5. § (1) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
„f) feltöltés alkalmazása esetén látványterveket a szomszédos telkeken álló épüle-
tek bemutatásával, melybõl a tervezett épület környezetéhez képest történõ kieme-
lése megállapítható.”

2. §

Az Ör. 6. § (2) c) pontja a következõ szövegrésszel egészül ki:
„telepítésével a kiemelés nem haladja-e meg a bevágás mértékét,”

3. §

/1/ Az Ör. egyéb rendelkezései nem változnak. 
/2/ Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
/3/ A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Üröm, 2014. november 26.

 Laboda Gábor Dr. Halász Mónika
 polgármester jegyzô

Záradék

A rendelet az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 35 § (5) bekez-
désére figyelemmel 
kihirdetve és kifüggesztve 2014. november 27. napján.

 Dr. Halász Mónika
 jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 27/2014. 
(XI.27.) Kt. számú rendelete a módosított 14/2001 (IV. 25.) Kt. számú 
rendelet módosítására a helyi kitüntetõ cím és elismerések alapítá-
sáról és adományozásáról

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekez-
dés 2) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, valamint Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 42. § - ban meghatározott fel-
adatkörében eljárva, továbbá a 2011. évi CCII. tv. 24. § (9) bekezdésben kapott fel-
hatalmazás alapján a helyi kitüntetõ címekrõl alkotott rendeletét az alábbiak szerint 
módosítja:

1. §

Az önkormányzati rendelet 3/A § és 4. § helyébe a következõ rendelkezés lép:

2. §

Az új 3/A § helyesen: 
1.) „A képviselõ-testület „ÜRÖMÉRT EMLÉKÉREM” díjjal, a polgármester „pol-
gármesteri dicséret” elismerés adományozásával ismeri el azok érdemeit, akik 
kiemelkedõ szakmai munkásságukkal, természetbeni vagy pénzbeli adományaik-
kal jelentõsen hozzájárultak a település (Üröm) fejlõdéséhez, vagy tevékenységükkel 
jelentõsen hozzájárultak Üröm jó hírnevének öregbítéséhez.
2.) A díj, illetve az elismerés adományozásának alapjául szolgáló tevékenység le-
het különösen: 
a) közéleti tevékenység,
b) a település civil szervezeteiben, kis közösségi szervezõdésekben, illetve a telepü-
lés érdekében végzett szervezõ tevékenység,
c) közmûvelõdés, kulturális, oktatási, illetve mûvészeti tevékenység,
d) egészségügyi, szociális tevékenység,
e) helytörténeti, kutatási tevékenység,

f) építészeti, településkép védelme érdekében kifejtett tevékenység,
g) környezeti és természetvédelmi tevékenység,
h) közrend, közbiztonság védelme,
i) a település lakossága érdekeit szolgáló egyéb kiemelkedõ színvonalú tevékenység.”

3. §

1.) Az „ÜRÖMÉRT EMLÉKÉREM” kitüntetõ cím postumus is adományozható. 

2.) A kitüntetõ cím mellé, ezüst emlékérem és adományozó oklevél jár. Az ezüst em-
lékérem elõlapján a kitüntetés elnevezése, a község címere, míg a hátlapján a kitün-
tetett neve, a kitüntetés éve, valamint „Köszönettel Üröm Község nevében” felirat sze-
repel. Az adományozó oklevélen Üröm címere, a kitüntetett neve, és rövid leírása an-
nak, hogy a kitüntetést miért kapta. Az oklevelet sorszámmal törve az adományozás 
évével kell jelölni. Az oklevelet bõrkötésben kell átadni.

3.) Az érem részletes leírását az alap rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.”

4. §

Az önkormányzati rendelet új 4 §-a helyesen:

1.) Az ÜRÖMÉRT EMLÉKÉREM kitüntetésbõl évente kettõ (2) adható, az alkalom-
nak megfelelõ idõpontban. 

2.) Az ÜRÖMÉRT EMLÉKÉREM kitüntetés adományozására és a „Polgármesteri Di-
cséret” elismerésre javaslatot tehetnek: 

a) polgármester
b) települési képviselõ
c) a képviselõ-testület bármelyik bizottsága
d) társadalmi szervezetek

3.) A javaslatnak részletesen tartalmaznia kell a javasolt személy nevét, lakcímét, to-
vábbá bemutatni azt a tevékenységet, amelyért a kitüntetés-elismerés adományozá-
sát a javaslattevõ javasolja. 
4.) A javaslat benyújtására a kitüntetés-elismerés odaítélését megelõzõ 30 napon be-
lül van lehetõség. 
5.) Az ÜRÖMÉRT EMLÉKÉREM kitüntetés odaítélésérõl a Képviselõ-testület a be-
nyújtást követõ soros testületi ülésén, de legkésõbb 30 napon belül dönt. 
6.) A javaslatot zárt borítékban Üröm polgármesterénél kell elõterjeszteni. 
7.) Az emlékérmet ünnepélyes keretek között Üröm polgármestere adja át.
8.) A kitüntetésrõl és elismerésrõl Üröm lakosságát a helyben szokásos módon (he-
lyi sajtó, honlap) tájékoztatni kell.”

5.  §

1.) A „Polgármesteri Dicséret” elismerés az adományozást igazoló oklevéllel és : 
15.000,- Ft természetbeni juttatással (utalvány) jár

2.) A „Polgármesteri Dicséret” elismerés évente legfeljebb 30 fõ részére adományoz-
ható.

3.) A „Polgármesteri Dicséret” elismerés adományozásáról átruházott hatáskörben a 
polgármester dönt.

6.  §

1.) Az alaprendelet egyéb rendelkezései nem változnak. 

2.) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

3.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Üröm, 2014. november 26. nap.

 Laboda Gábor Dr. Halász Mónika
 polgármester jegyzô

Az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 35 §. (5) bekezdésének 
alkalmazásával kihirdetve és kifüggesztve. 

Üröm, 2014. november 27. nap 
 Dr. Halász Mónika
 jegyzô
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XI. – XII. 21

HATÁROZATOK
Ürömi Tükör

•  A 2014.évi helyhatósági választásokat követõen az újonnan 
megválasztott képviselõ-testület alakuló ülését október 22-
én tartotta meg. Az alakuló ülésen döntöttek a képviselõk 
az alpolgármesterek megválasztásáról. Titkos szavazással 
dr. Bodó Tibort és Vidákovits Tibort választották meg alpol-
gármesternek.

•  Döntöttek a képviselõk a megválasztott alpolgármesterek 
tiszteletdíjáról, valamint a polgármester illetményérõl és 
egyéb juttatásáról. A polgármester és az alpolgármesterek 
javadalmazása az elmúlt ciklushoz viszonyítva jelentõsen 
csökkent. A megválasztott alpolgármesterek társadalmi 
megbízatásban látják el tisztségüket.

•  A képviselõ-testület módosította Szervezeti és Mûködési 
Szabályzatát (SZMSZ) és megválasztotta az önkormányzati 
állandó bizottságok elnökeit és tagjait. A bizottságok száma 
továbbra is hat maradt, változatlan létszámmal.

•  Rendeletet fogadtak el a képviselõk a bizottságok tisztelet-
díjáról és természetbeni juttatásairól.

•  A novemberi rendkívüli testületi ülésen döntöttek a 
képviselõk a HÉSZ módosításának elõkészítésérõl.

•  Pályázatot írt ki a testület az egészségházban levõ szabad 
felhasználású helyiségek bérbeadás útján történõ haszno-
sítására.

•  Kiválasztotta a testület a 2014. évi zöldhulladék és veszé-
lyes hulladék elszállítására pályázók közül a nyertes pályá-
zót.

•  2014. november 26-án közmeghallgatást tartott a képviselõ-
testület, majd ezt követõen megtartotta soros testületi ülé-
sét.

•  Módosította a testület a helyi építmény adó rendeletét pon-
tosítva egyes rendelkezések helyes jogértelmezését és al-
kalmazását.

•  Ugyancsak módosításra került a településképi véleménye-
zési eljárásról szóló helyi önkormányzati rendelet.

•  Új határozatban döntött a testület a partnerségi egyezteté-
si szabályokról.

•  A polgármester írásban tájékoztatta a képviselõ-testületet 
a 2014. évi költségvetés végrehajtásának III. negyedévi 
teljesítésérõl. A tájékoztatóból megállapítható volt, hogy a 
tervezett bevételek végrehajtása idõarányost meghaladó, a 
kitûzött célok teljesítése úgyszintén.

•  Döntöttek a képviselõk önkormányzati ingatlan megvásár-
lása esetén – érték csökkentõ tényezõk meglétére tekintet-
tel – kedvezmény adásáról.

•  Az Ürömi út és a 10 számú fõközlekedési út keresz-
tezõdésében épülõ körforgalmi csomópont építése miatt le-
szerelt 2 db térfigyelõ kamera áthelyezési költségeinek vi-
selését elutasította a testület, mivel ezt a költséget a testü-
let véleménye szerint a NIF Zrt-nek kell viselnie a beruhá-
zás részeként.

•  Biztosította a testület a 2014. évi karácsonyi élelmiszerutal-
ványok költség fedezetét.

•  Döntöttek a képviselõk a mûvelõdési és gyermek intézmé-
nyek téli (ünnepi) zárva tartásáról.

•  2015. évre halasztotta a testület a döntést a gördeszka pá-
lya elemcseréjére vonatkozóan.

•  Kérelmek alapján kedvezményes teremhasználatot biz-
tosítottak a képviselõk az iskola torna termét, illetve a 
mûvelõdési ház nagytermét illetõen.

•  Helyt adott a testület az iskola igazgatójának kérelmében, 
a kosárlabda palánk javítási költségeit a 2014. évi költség-
vetés tartalékalapja terhére biztosította. A csúszda javítási 
költségeit szintén vállalta és biztosítja az iskola számára.

•  Jóváhagyta a testület az alapellátást nyújtó házi orvosokkal 
megkötött feladat ellátási szerzõdéseket.

•  Módosították a képviselõk az önkormányzati kitüntetések 
alapításáról szóló önkormányzati rendeletet, kiegészítve a 
POLGÁRMESTERI DICSÉRETTEL, mint elismeréssel. Az 
új elismerés mellé 15000 Ft. értékû utalvány és elismerõ ok-
levél jár.

•  Határozatban foglalt állást a testület az óvodai felvételek so-
rán alkalmazandó feltételek meglétérõl.

•  Döntött a testület a 455/8 hrsz-ú ingatlan megosztásá-
ról (volt orvosi rendelõ területe), mivel évek óta magánsze-
mély kérelmezte, hogy ingatlana ezen a területen keresztül 
megközelíthetõ legyen.

•  Támogatás odaítélésérõl döntött a testület a református egy-
házközség által szervezett szépkorúak kirándulásának költ-
ségeit illetõen.

Üröm, 2014. december hó

Dr. Halász Mónika 
jegyzõ

A Képviselõ-testület 2014. október-november havi ülésének döntései
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XI. – XII.22

Az októberi választáson polgármester és a képviselõ-testület tagjainak megválasztására került sor. 
Üröm község lakossága 62,6 %-os – kiemelkedõen magas – arányban szavazott.

Polgármesterjelöltek:
 1. Soltész Emese FIDESZ-KDNP 757 érvényes szavazat 21,99%
 2. Laboda Gábor független jelölt  2686 érvényes szavazat 78,01%

A polgármester választás tehát eredményes volt, Laboda Gábor lett polgármesternek megválasztva.
A képviselõ-testület tagjait egyéni listán választották meg a névjegyzékben szereplõ választópolgárok. 

23 jelölt versenyzett a 8 elnyerhetõ mandátumért.
A jelöltekre leadott érvényes szavazatok: 

 Sorszám A jelölt neve Jelölõ szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat
 1.  Storcz Botond Norbert Független jelölt  2 189 
 2.  Dr. Bodó Tibor Független jelölt  2 121 
 3.  Vidákovits Tibor Független jelölt  2 041 
 4.  Bertalan János Független jelölt  1 940 
 5.  Réz Ágnes EGYÜTT  384 
 6.  Forró Tiborné Független jelölt  677 
 7.  Budainé Mayer Renáta Irén FIDESZ-KDNP  760 
 8.  Szalona László Attila FIDESZ-KDNP  803 
 9.  Szépe Kornélia FIDESZ-KDNP  610 
 10.  Kenyeres Zsolt Független jelölt  376 
 11.  Berey István FIDESZ-KDNP  678 
 12.  Németh Csaba József Független jelölt  615 
 13.  Mihálffy Gáspár Független jelölt  511 
 14.  Amtmann Tamás FIDESZ-KDNP  625 
 15.  Dr. Császár Albert Független jelölt  1 658 
 16.  Vezse Márta Független jelölt  1 493 
 17.  Farkas László FIDESZ-KDNP  581 
 18.  Tóth Imre Független jelölt  427 
 19.  Buzás Katalin Független jelölt  1 943 
 20.  Szilvási Károly Független jelölt  1 865 
 21.  Schárer György Tamás FIDESZ-KDNP  713 
 22.  Vincze Enikõ FIDESZ-KDNP  789 
 23.  Halmai Olivér Zoltán Független jelölt  487 

A választás eredményes volt, a megválasztott képviselõk: 
1.) Bertalan János független jelölt
2.) dr. Bodó Tibor független jelölt
3.) Buzás Katalin független jelölt
4.) dr. Császár Albert független jelölt
5.) Storcz Botond Norbert független jelölt
6.) Szilvási Károly független jelölt
7.) Vezse Márta független jelölt
8.) Vidákovits Tibor független jelölt

Német Nemzetiségi Önkormányzatba 4 fõ képviselõt választottak, a 4 elnyerhetõ mandátumért 5 jelölt indult.

Mandátumot nyert:
Mayer József
Metzler Ferenc
Metzler Ferencné
Schárer Jánosné

Metzler Ferenc mandátumáról lemondott, így Metzler Katalin nyerte el a mandátumot.

Üröm, 2014. december hó

 dr. Halász Mónika
 jegyzõ

A 2014. október 12-ei helyhatósági választások eredményei

VÁLASZTÁS
Ürömi Tükör
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PÁLYÁZAT
Ürömi Tükör

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete (2096 Üröm, Iskola u. 10.)
A 184/2014. (XII.10.) Kt. számú határozat alapján 

pályázatot ír ki

Üröm Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezõ budapesti 
65581/3 hrsz-ú 1 hektár 2895 m2 térmértékû, természetben Budapest III. ke-
rület Óbuda-Békásmegyer Pusztadombi úti ingatlan értékesítése.

Az ingatlan minimális értékesítési ára 20 000 000 Ft. 

*
A 65581/3 hrsz.-ú ingatlan KSzT szerinti besorolása 712m2 LG-III. SZ/N, 
12.177m2 E-VE-III. 5 m2 pedig övezetbe nem sorolt terület. Az ingatlan Buda 
legészakibb részén található, dombos rész. Közelben családi házak és társashá-
zak, valamint lakótelepi lakások találhatóak. Megközelíthetõ a Táncsics M. utcára 
csatlakozó Égetõ és Meggy utcáról. Korábban – 1995-ig a dombon agyagbánya 
volt. A kitermelt anyagot az ott mûködõ téglagyár dolgozta fel. A  bánya és a  tég-
lagyár megszûnése után a terület feltöltésre került. A terület melletti családi há-
zak és társasházak közmûvesítettek. Az ingatlan területén közmûvek nincsenek. 

Az ingatlan utcafronti szélessége 150 m, átlagos mélysége 95 m. A terület 
446m2-rére az ELMÛ Hálózati Kft-nek vezetékjog szolgalom van az ingatlan-nyil-
vántartásban bejegyezve. Az ingatlan hasznosításának részletes szabályairól, 
elõírásairól Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Irodá-
ban (2096 Üröm Iskola utca 10.) lehet bõvebb felvilágosítást kérni, Városi Péter 
fõépítész, illetve Légrádiné Balajti Edit mûszaki ügyintézõtõl a 06-20-479-3090-es 
telefonszámon, vagy személyesen.
*
Eladó szavatolja az adásvétel tárgyát képezõ ingatlanok per-, teher- és igény-
mentességét.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 
14. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdo-
nában lévõ ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat 
megelõzõ elõvásárlási jog illeti meg. Az 1991. évi XXXIII. tv. 39 § (1) bekez-
dés értelmében az ingatlan fekvése szerint illetékes önkormányzatot a köz-
igazgatási területén lévõ másik önkormányzat tulajdonában levõ ingatlanra 
elõvásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerzõdések érvényességi feltéte-
le az elõvásárlási jog gyakorlójának nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos 
nyilatkozattételi határidõ eredménytelen letelte.

Pályázatot nyújthat be a 65581/3 hrsz-u ingatlan megvásárlására, természetes 
személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a to-
vábbiakban együtt: pályázó).
Az átláthatóságról nyilatkozni kell.

Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:
Az ajánlatok benyújtásának helye:
Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (2096 Üröm Iskola utca 10.) 
Titkársága.

Az ajánlatok benyújtásának ideje:
Az ajánlatokat folyamatosan lehet benyújtani mindaddig, míg az ingatlan ér-
tékesítésére nem kerül sor. 

Az ajánlatok benyújtásának módja:
Az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag személyesen, zárt borítékban 
„Óbuda-Békásmegyer Pusztadombi u. ingatlan” jeligével lehet. A borítékon fel 
kell tüntetni az ajánlattevõ nevét, címét.

Hiánypótlásra lehetõség nincs.

Az ajánlatokat 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat ere-
deti példányát olyan módon kell összefûzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen 
hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani.
Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvû dokumentumot 
a kiíró nem veszi figyelembe.

A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség idõtartamán belül az önkormányzat 
adásvételi szerzõdést kíván kötni. A pályázóknak 2 000 000 Ft összegû pályá-
zati biztosítékot kell megfizetniük az önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 
11742001-15390280 számú bankszámlájára, mely az adásvételi szerzõdésben 
foglalóként kerül kikötésre. 

Amennyiben a pályázat elbírálását követõen a pályázónak felróható okból hiú-
sul meg az adásvételi szerzõdés megkötése, a pályázó elveszíti a pályázati biz-
tosíték összegét.
Az ajánlati kötöttség minimális idõtartama: az ajánlatok bontását követõ 45 nap.
A vételár megfizetésére maximum a szerzõdés megkötésétõl számított 90 na-
pon belül kell, hogy sor kerüljön.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
– A pályázó adatait: 
 a./ természetes személy esetén: a vevõ(k) személyes adatait (név, születési idõ, 
anyja  neve, lakcíme), egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány hitelesített 
másolatát,
 b./ átlátható szervezet esetén: a cég neve, címe, KSH törzsszáma, cégjegy-
zék száma,  meghatalmazott képviselõ neve, 30 napnál nem régebbi hitelesített 
vagy eredeti  cégkivonat és aláírási címpéldány,
Cégszerûen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése 
szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való 
megfelelésrõl.
– A pályázó árajánlatát az ingatlanra, amely nem lehet kevesebb, mint a mini-
mális értékesítési ár, valamint a vételár megfizetésének vállalt határidejét, üte-
mezését.
– A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidõt 
követõ 45. napig ajánlati kötöttséget vállal.
– A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja. 
– A pályázati biztosíték megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.
– A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályá-
zat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.
Az ajánlatételi határidõ lejártát követõen a pályázó ajánlatát nem módosíthatja.

A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:
A kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvá-
nítására.

Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja
Az ajánlatok felbontásának helye:
Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme (2096. 
Üröm Iskola u. 10.) 
Az ajánlatok felbontásának ideje:
A pályázatok bontására - tekintettel a folyamatos benyújtás lehetõségére – tes-
tületi ülés, soron, vagy soron kívüli ülés keretében kerül sor.
Az ajánlatok felbontásának módja:
Az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró e-mailen, illetve te-
lefonon hívja meg.

A pályázat és az ajánlatok elbírálása: 
Az elbírálás ideje:
A pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Üröm Község Önkormányzat 
Képviselõ-testület soros, illetve soron kívüli ülésén kerül sor a pályázat benyúj-
tását követõ 15 napon belül.
Az elbírálásra jogosult:
A pályázat eredményességérõl, vagy eredménytelenségérõl, a benyújtott aján-
latok érvényességérõl, az ajánlatok sorrendjérõl, elbírálásáról Üröm Község 
Önkormányzat Képviselõ-testülete dönt. 
A Képviselõ-testület az Nvtv. 13. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vé-
telével a benyújtott ajánlatok közül az összességében legelõnyösebb ajánla-
tot tevõt a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságára tekintettel nyil-
vánítja nyertessé. 

Az eredményhirdetés módja:
A pályázókat a döntést követõen írásban is értesítjük az elbírálás eredményérõl.

Az adásvételi szerzõdés megkötésének helye és idõpontja:
A szerzõdéskötés helye:
Üröm Község Polgármesteri Hivatala (2096. Üröm Iskola u. 10.)
A szerzõdéskötés idõpontja:
A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk az adásvételi 
szerzõdés megkötésének idõpontjáról.

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a nemzeti vagyon-
ról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglaltak, illetve az önkormányzat va-
gyonrendeletében foglaltak az irányadók. 

Üröm, 2014. december 10.

Üröm Község Önkormányzat
Képviselõ-testülete

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete (2096 Üröm, Iskola u. 10.) 
a 183/2014. (XII. 10.) Kt. számú határozat alapján

pályázatot ír ki

Üröm Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezõ budapes-
ti 065804 hrsz-ú 1 hektár 7585 m2 területû, 065817/2 hrsz.-ú, 12 ha 1402 m2 
térmértékû, természetben Budapest III. kerület Csillaghegy ingatlanok ér-
tékesítésére.

Az ingatlanok a következõképpen vásárolhatók meg:
A 065804 hrsz-u és a 065817/2 hrsz-u terület csak együtt, mininális értékesíté-
si ára 220.000.000.-Ft.

Az értékesítés ÁFA mentesen történik.

A 065804 hrsz.-ú, továbbá 065817/2 hrsz.-ú területek KSzT szerinti besorolá-
sa Z-KP-III.S.P.

Az ingatlanok Buda legészakibb részén a Duna és Üröm Község közötti ré-
szen találhatóak. A közelben családi házak és társasházak helyezkednek el. 
A Halom és Pusztakúti utcákhoz csatlakozó területek parcellázottak, teljesen 
közmûvesítettek. Igényes családi és társasházakkal beépítettek. Az autóbusz és 
HÉV közlekedés biztosított. A jelzett területen 1995.-ig agyagbánya volt, melyet 
feldolgozott az ott lévõ téglagyár. A bánya és a téglagyár 1995.-ben megszûnt. Ezt 
követõen a területet feltöltötték és parkosították. A terület 18 éve feltöltött. Az in-
gatlanok területén közmûvek nincsenek.

Eladó szavatolja az adásvétel tárgyát képezõ ingatlanok per-, teher- és igény-
mentességét, és azt, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Vevõ 
tulajdonszerzését, illetve szerzõdés szerinti birtokba lépését akadályozná, vagy 
korlátozná.

Az ingatlan hasznosításának részletes szabályairól, elõírásairól Üröm Község 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Irodájában lehet kérni a 06-20-
479-3090 telefonon, illetve minden hét szerdáján 12:00-ig 06-26-350-054 tele-
fonszámon.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 
14. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdo-
nában lévõ ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat 
megelõzõ elõvásárlási jog illeti meg. Az 1991. évi XXXIII. tv. 39 § (1) bekezdés 
értelmében az ingatlan fekvése szerinti másik önkormányzatot a tulajdoná-
ban levõ ingatlanra elõvásárlási jog illeti meg. Jelen esetben elõvásárlási 
jog illeti meg a 163/2013 (VIII.28.) Kt. határozat szerinti jogosultat. Az adás-
vételi szerzõdések érvényességi feltétele az elõvásárlási jog gyakorlójá-
nak nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidõ ered-
ménytelen letelte.

Pályázatot nyújthat be a 065804 hrsz-u és a 065817/2 hrsz-u ingatlanok megvá-
sárlására, természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti át-
látható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).

Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:
Az ajánlatok benyújtásának helye:
Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (2096 Üröm Iskola utca 10.) 
Titkársága.

Az ajánlatok benyújtásának ideje:
Folyamatosan lehet pályázni, mindaddig, míg a meghirdetett ingatlanok eladás-
ra kerülnek.

Az ajánlatok benyújtásának módja:
Az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag személyesen, zárt boríték-
ban „Csillaghegyi ingatlanok” jeligével lehet. A borítékon fel kell tüntetni az 
ajánlattevõ nevét, címét.
 
Hiánypótlásra lehetõség nincs.
 
Az ajánlatokat 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. Az ajánlat ere-
deti példányát olyan módon kell összefûzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen 
hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani.

Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvû dokumentumot 
a kiíró nem veszi figyelembe.

A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség idõtartamán belül az önkormányzat 
szerzõdést kíván kötni. A pályázónak a 220 000 000 Ft értékû ingatlan pályázata 
esetén 22 000 000 Ft összegû pályázati biztosítékot kell megfizetniük az önkor-
mányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11742001-15390280 számú bankszámlá-
jára, mely az adásvételi szerzõdésben foglalóként kerül kikötésre.

Amennyiben a pályázat elbírálását követõen a pályázónak felróható okból hiú-
sul meg az adásvételi szerzõdés megkötése, a pályázó elveszíti a pályázati biz-
tosíték összegét.

Az ajánlati kötöttség minimális idõtartama: az ajánlatok bontását követõ 45 nap.
 
Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
– A pályázó adatait:
a./ természetes személy esetén: a vevõ(k) személyes adatait (név, születési idõ, 
anyja neve, lakcíme), egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány hitelesített 
másolatát,
b./ átlátható szervezet esetén: a cég neve, címe, KSH törzsszáma, cégjegyzék 
száma, meghatalmazott képviselõ neve, 30 napnál nem régebbi hitelesített vagy 
eredeti      cégkivonat és aláírási címpéldány,

Cégszerûen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint 
az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában foglalt feltételeknek való megfelelésrõl. 
– A pályázó árajánlatát az ingatlanra, amely nem lehet kevesebb, mint a minimális 
értékesítési ár, valamint a vételár megfizetésének vállalt határidejét, ütemezését.
– A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidõt követõ 
45. napig ajánlati kötöttséget vállal.
– A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
– A pályázati biztosíték megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.
– A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai kezeléséhez a pályázat 
elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.
Az ajánlatételi határidõ lejártát követõen a pályázó ajánlatát nem módosíthatja.
 
A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:
A kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja
Az ajánlatok felbontásának helye:
Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme (2096. 
Üröm Iskola u. 10.)
Az ajánlatok felbontásának ideje:
A folyamatos pályáztatásra tekintettel a pályázatok bontására és elbírálására 
kitûzött testületi ülésen történik a pályázat benyújtását követõ 15 napon belül.
Az ajánlatok felbontásának módja:
Az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró e-mailen, illetve tele-
fonon történõ értesítéssel hívja meg.

A pályázat és az ajánlatok elbírálása: 
Az elbírálás ideje:
A pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Üröm Község Önkormányzat 
Képviselõ-testület soros vagy rendkívüli ülésén kerül sor. 
Az elbírálásra jogosult:
A pályázat eredményességérõl, vagy eredménytelenségérõl, a benyújtott ajánla-
tok érvényességérõl, az ajánlatok sorrendjérõl, elbírálásáról üröm Község Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete dönt.
A Képviselõ-testület az Nvtv. 13. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével 
a benyújtott ajánlatok közül az összességében legelõnyösebb ajánlatot tevõt a szol-
gáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságára tekintettel nyilvánítja nyertessé.

Az eredményhirdetés módja:
A pályázókat a döntést követõen írásban is értesítjük az elbírálás eredményérõl.

Az adásvételi szerzõdés megkötésének helye és idõpontja:
A szerzõdéskötés helye:Üröm Község Polgármesteri Hivatala (2096. Üröm Isko-
la u. 10.)

A szerzõdéskötés idõpontja:
A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk az adásvételi 
szerzõdés megkötésének idõpontjáról.
A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a nemzeti vagyon-
ról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglaltak, az 1991. XXXIII. tv. rendelkezé-
sei az irányadóak.

Üröm, 2014. december 10.
Üröm Község Önkormányzat

Képviselõ-testülete

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZAT
Ürömi Tükör
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Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki az óvoda ala-

pítványának utalta adója 1%-át.

Az elmúlt évben (2013.) a gyermekek, csoportok karácsonyi 

ajándékára 600 000 Ft-ot költöttünk.

Nagyon örültek az új játékoknak, jó volt látni a kis csillogó sze-

müket, amikor meglátták a fa alatt a sok-sok ajándékot. 

Az ide évben megint úgy döntöttünk, hogy ezt a hagyományt 

folytatva, szintén erre költjük a befolyt 1% összegét.  A fenn-

maradó pénz, az alapítvány számláján található. A részletes ki-

mutatás mellékelve a könyvelésbõl.

Mindenkinek még egyszer köszönjük, aki ránk gon-

dolt!

Nagyon Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog 

Új Évet kívánunk!

Ivanov Ildikó

Ürömi Óvodások Alapítványának elnöke

és a Kuratóriumi tagok

Ürömi Óvodások Alapítványa
ÓVODA

Ürömi Tükör
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ÓVODA
Ürömi Tükör
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ÜRÖMI ÖRÖM
Ürömi Tükör

Az Ürömi Öröm Néptáncmûhely Alapítvány beszámolója
Az Ürömi Öröm Néptáncmûhely Alapítvány a 2013-
as évben az Alapszabályban lefektetett célkitûzéseit 
szem elõtt tartva végezte munkáját. Az Alapítvány 
mindennapi munkájában az oktatás és ismeretterjesz-
tés alaptevékenységnek számít. A néptáncegyüttes 
gyermekcsoportjaiba járó gyermekek oktatásánál cé-
lunk, hogy alapvetõ készségeik úgy fejlõdjenek, hogy 
ne okozzon gondot bonyolultabb mozgások, táncfolya-
matok, koreográfiák megtanulása és elõadása szá-
mukra.
Jelenleg a néptáncegyüttesben a néptáncoktatás 

12 csoportban, (4 óvodás, 7 iskolás és 1 felnõtt) 

folyik. (több mint 200 fõ)

Alapítványunk célja az ürömi Öröm Néptánc-

csoport mûködésének hatékony segítése, azaz 

elõadásainak, táncmûsorainak, fesztiváljainak, 

külföldi turnéinak, néptánc táborainak szervezé-

séhez és lebonyolításához szükséges anyagi és 

egyéb eszközök biztosításának elõsegítése, a né-

pi kultúra és a hagyományok ápolása, megõrzése. 

Táborozások és egyéb, költségekkel járó progra-

mok alkalmával a szociálisan rászorulókat alapít-

ványunk anyagilag támogatja. A néptánc oktatá-

son kívül fellépünk falunk és a környezõ telepü-

lések rendezvényein. Egy nagyszabású fesztivál 

teljes lebonyolítását végezzük.

2013-ban történt események és rendezvények, 

melyek szervezõi, résztvevõi voltunk:

Február  Disznóvágás – A néptáncmûhelybe 

járó gyermekek és szüleik részére

  József Nádor Ált. és Mûvészeti Isk. 

félévzáró elõadása (7 iskolás cso-

port)

Március  Hagyományõrzõ Egyesület Télbú-
csúztató rendezvényén fellépés

Április  XII. Ürömi Gyermek Népzenei és 
Néptánc Fesztivál (szervezés, le-
bonyolítás) 35 együttes – több mint 
500 táncos

  Pilisszentiváni Fesztivál – fellépés 
(3 iskolás csoport)

  Országos tanulmányi néptáncver-
seny (különdíj)

Május  Pilisborosjenõi Kerekes Majális – 
fellépés (4 iskolás csoport)

Június  Vörösmarty tér – fellépés (gyermek 
csoportok)

  Ürömi Nyári Fesztivál – fellépés 
(gyermek csoportok)

  Válassz! – egy órás táncszín-
házi elõadás a Nyári Fesztivá-
lon (az összes gyermek csoport 
résztvételével)

  Márokpapi – egy hetes néptánctábor.

Július  Egy hetes erdélyi néptánctábor – 
Nyárádselye (felnõtt csoport)

Augusztus  Jászberényi Fesztivál – fellépés 
(felnõtt csoport)

  Balatonalmádi Borfesztivál – Fellé-
pés (felnõtt csoport)

Szeptember  Pilisborosjenõi Várjátékok – Fellé-
pés

  Sóskút Senior Fesztivál – Fellépés 
(felnõtt csoport)

  Néptáncbemutató és táncház – 
Solymár fogyatékkal élõk 

  Szüret – néptáncos gyermekek ré-
szére (szüretelés, szõlõtaposás, 
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ÜRÖMI ÖRÖM
Ürömi Tükör

mustkészítés-kóstolás)

  Szüreti mulatságok az Ürömi Kö-

zösségi Házban – Hagyományõrzõ 

Egyesület szervezése – fellépés 

(gyermek csop)

November  Ajkai Fesztivál – fellépés (felnõtt 

csoport)

December  Mikulást váró játszóház és táncház

Úgy gondoljuk, hogy tevékenységünk nagy-

ban hozzájárul ahhoz, hogy népi hagyomá-

nyainkat, kultúránkat a jövõ generáció számá-

ra is élõvé tegyük és átörökítsük, valamint a 

szabadidõ hasznos eltöltéséhez számtalan öt-

leteket, inspirációt adjunk.(néptánccsoporthoz 

való csatlakozás, táncházak, kulturális rendez-

vények, stb.)

UT_2014_11-12.indd   28 2014.12.15.   14:54:47



XI. – XII. 29

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 06-26-550-013
Általános Iskola  06-36-350-158
Könyvtár  06-30-458-7615
Óvoda  06-20-571-6256
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
 26/550-097 26/550-117
Hétfõ 08.00 – 11.00 Üröm 14.00 – 17.00 Üröm
Kedd 15.00 – 18.00 Pilisborosjenõ 08.00 – 11.00 Üröm
Szerda 08.00 – 11.00 Üröm 14.00 – 17.00 Üröm
Csütörtök 15.00 – 18.00 Pilisborosjenõ 08.00 – 11.00 Üröm
Péntek 08.00 – 11.00 Üröm 14.00 – 17.00 Üröm

TANÁcSADÁS

Kedd 11.30 – 14.00 Üröm – Dr. Kerekes Ildikó
Szerda 14.00 – 16.00 Pilisborosjenõ
Csütörtök 11.30 – 14.00 Üröm – Dr. Gaál Gabriella

RENDELôK

Üröm, Dózsa György út 34. 26/550-097, 26/550-117
Pilisborosjenõ, Fõ u. 18. 26/536-033

VÉDôNôI SZOLGÁLAT

Üröm, Dózsa György út 34.
26/550-078

Tanácsadás telefonon elõre egyeztetett idõpontban.
I. Körzet: Kazinczy Edit 06 20 383 61 33
II. Körzet: Pribuszné Szabó Krisztina 06 20 354 70 98
III. Körzet: Schieszlné Zsedényi Beatrix 06 20 383 11 66
IV. Körzet: Horváth Katalin 06 20 382 86 89

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 Este 17 órától reggel 7 óráig
Hétvégi ügyelet: Péntek 17 órától hétfõ reggel 7 óráig

Pomáz, Kossuth u. 21.
Orvosi rendelõ ügyeleti telefonszám: 06 30 992 9257

GYERMEKORVOSI ÜGYELET

Üröm és Pilisborosjenô 18 éven aluli gyermekeit ügyeleti idôn kívül a két gyermekor-
vos 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 

FOGÁSZAT
Üröm, Dózsa György út 34.

26/550-126

 Hétfõ 14.00 – 19.00
 Kedd 8.00 – 13.00
 Szerda 14.00 – 19.00
 Csütörtök 8.00 – 13.00
 Péntek: Iskolafogászat

SÜRGõSSÉGI ORVOSI ELLÁTÁS
Ürömön hétköznap reggel 7 órától 17 óráig sürgõs orvosi ellátás elérhetõ a 26/ 550-135, 
26/ 550-071, 26/ 550-082 telefonszámokon. (Ürömi orvosi rendelõ)
Pilisborosjenõn minden hétköznap reggel 7 órától 17 óráig a nappali sürgõsségi orvosi ellá-
tást Dr. Kovács Levente biztosítja. Tel.: 06 20 77 35 365
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KÖZÉRDEKŰ
Ürömi Tükör

ÉRTESÍTõ 
TÜDõSZÛRÉSRE
Értesítjük az ürömi lakosokat, hogy 2015. évben a 

tüdõszûrés a következõ idõpontokban lesz.

A vizsgálat helye: Üröm, Iskola u. 4.
(Közösségi Ház)

Ideje: 2015. január 26. – 30.

Január 26. hétfõ 12 – 18 óra között
 27. kedd 08 – 14 óra között
 28. szerda 12 – 18 óra között
 29. csütörtök 08 – 14 óra között
 30. péntek 08 – 14 óra között

Fontos tudnivaló!
Személyi igazolványát, TAJ kártyáját, valamint az elõzõ évben kapott tüdõszûrõ igazolást hozza magával.

Üröm Község Polgármesteri Hivatala 

Impresszum:
Megjelenik 3000 példányban

Kiadó: Üröm Község Önkormányzata
Telefon: 06/26/350 054 • Fax: 06/26/350-187 
Felelôs kiadó: Kultúrális és Sportbizottság 

Szerkesztés, nyomdai elôkészítés: Gamma Komm Kft. 
Szerkesztôség vezetôje: Csizmadia Gizella 

Tel.: 06/30/630-8980
A lap ISSN azonosító száma: 2060-4637

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, 
Üröm, Dózsa György út 34. 

 Tel.: 350-224 

Fekvô beteghez házhoz hívás
hétköznaponként reggel 8-9 között.

 Dr. Fehér Eszter Dr. Somogyi András Dr. Gelencsér Tamás
 26/550-135 26/ 550-071 26/ 550-082

Hétfõ 8.00 – 12.00 12.30 – 15.00 14.00 – 17.00
Kedd 15.00 – 18.00 8.00 – 11.00 12.00 – 15.00
Szerda 8,00 – 12.00 14.30 – 18.00 8.00 – 11.00
Csütörtök 14.00 – 18.00 7.30 – 11.00 11.00 – 14.00
Péntek   11.00 – 14.00
Páros hét      8.00 – 11.00 14.00 -17.00
Páratlan hét  14.00 – 17.00 8.00 – 11.00
Fekvõ beteghez házhoz hívás hétköznaponként reggel 8-9 óra között.
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REFORMÁTUS EGYHÁZ
Ürömi Tükör

Hírek a reformátusok 
háza tájáról…
Kedves Ürömi és Pilisborosjenõi Polgárok, 
Felekezetünk Tagjai!

„Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem 

hogy Õ Szeretett minket, és elküldte az Õ Fiát engesztelõ 

áldozatul a mi bûneinkért.” (I. Jn. 4:10)

Fény nélkül nincs élet, Jézus Krisztus jelenléte nélkül nincs 

igazi Karácsony. Ma ebben a rohanó világban ideje lenne nekünk 

is megállni kicsit és elgondolkodni: a ma embere talán nem a 

lényegét vesztette el ennek az ünnepnek? Vajon jelen lehet a 

családi ünneplésünkön a szülinapos is? Vagy csak rólunk, a mi 

szeretetünkrõl szól, amely olyannyira tele van szõve érdekkel, 

képmutatással, önzéssel, hogy nagyon sokszor ez az ünnep 

hozza egy-egy családban a legnagyobb veszekedéseket?! 

Nálunk is így volt ez, mindaddig míg 14 éves fejjel hívõ keresztyén 

nem lettem, s elõször csak rajtam keresztül jelent meg az igazi 

szülinapos a családi karácsonyainkon… s aztán Jézus csöndben, 

az évek alatt önzetlen Szeretetével elvégezte, hogy ma Õ fõ 

vendég ünneplésünkben. S nincs több veszekedés, hangos szó 

köztünk, már évek óta, csak áldott békesség és az a Szeretet, 

amit hit által a családtagjaim is megkaptak. Ott, annak idején 

Betlehemben ez a Szeretet öltött emberi testet Jézus Krisztus 

személyében. S ha kinyitjuk a szívünket Elõtte, akkor Õ nem 

csak az életünket kész rendbe tenni, hanem a karácsonyunk is 

így lesz igazi Karácsonnyá!  Én ezt kívánom minden jóakaratú 

ürömi és pilisborosjenõi családnak! Valóban áldott Karácsonyt! 

Ámen.

Milyen események történtek a reformátusok háza táján az 

õszi tanévkezdés óta?

Az iskolakezdés után gõzerõvel indultak be a hittanórák 

az iskolákban és az óvodákban egyaránt. Jó, hogy ebben a 

munkában már több hitoktatónk is segítséget vállalt, többek 

között Kis András és Kõfalvi Melinda. 

A cserkészélet is újraindult, szerdánként örsfoglalkozás 

17:00-tól a gyülekezeti teremben s a szombati templom 

körüli foglalatosságok és az egy napos cserkészportyákon, 

kirándulásokon túl eljutottunk az õszi szünetben Erdélybe is, 

ahol a gyulafehérvári református testvérgyülekezetünkben 

szolgáltunk. Fõleg Alvincen (ez az egyik szórványa az a fehérvári 

anyagyülekezetnek) segítettünk fát pakolni, de mindezek mellett 

lehetõségünk volt részt venni Bethlen Gábor trónra lépésének 400. 

évfordulója alkalmából megrendezésre került eseménysorozaton 

is, amelynek keretében a fejedelmi idõkben református Szent 

Mihály templomban a gyülekezetünk és az 1007-es számú I. 

Rákóczi György Református Cserkészcsapat koszorút helyezett 

el. Majd a gyulafehérvári várban a helyi magyarsággal közösen 

ünnepeltük nagy fejedelmünket. Közel 100 éve nem volt ilyen, 

hogy Gyulafehérvár várában, szinte csak magyar szót lehetett 

hallani! Nagy élmény volt mindnyájunknak, akik jelen lehettünk e 

jeles alkalmon! Nt. Gudor Botond lelkipásztor pedig meghívta a 

cserkészcsapatunkat, hogy 2015 nyarán Alvincen, e csodálatos 

kis faluban tartsuk meg táborunkat, amivel élni is fogunk. Ott 

létünk alatt szeretnénk segíteni az ottani felújítási munkákban, 

illetve nagyokat túrázni a Kárpátokban!   

Nagyon szép alkalom volt november elsején az ürömi 

temetõben az a közös gyertyagyújtás a keresztnél, ahol Üröm 

római katolikus, református és evangélikus lelkipásztorai 

együtt gyújtottak gyertyát emlékezve elment szeretteinkre. S 

ugyanakkor imádságban vigasztalást is kérve gyászoló szívû 

testvéreink életére. 

Majd november következõ jeles programja volt, az immár 

hagyománnyá vált „Szépkorúak Bibliakörének kirándulása, ahol 

közel ötvenen vettünk részt! Erdélybõl, a testvérgyülekezetünkbõl 

is érkeztek hozzánk nyolcan. Csodás három napot töltöttünk így 

el Hajdúszoboszlón a négycsillagos Hotel Barátságban. Lelkileg 

és testileg is feltöltõdhettünk, hiszen a számos gyógyvizes 

medencézés mellett, reggel és este áhítattal kezdtük és zártuk 

a napot.  December 6-án újra meglátogatta gyermekeinket a 

református Mikulás. Közel 80 gyermek részére vitt ki ajándékokat! 

A krampuszokkal számos helyre eljutottunk, jövõre folytatjuk ezt 

a missziónkat is!

Ez év októberétõl havi egy alkalom által elindult 

gyülekezetünkben az evangélikus  Istentisztelet, amelyet 

UT_2014_11-12.indd   31 2014.12.15.   14:58:45



XI. – XII.32

REFORMÁTUS EGYHÁZ
Ürömi Tükör

Bajuszné Orodán Krisztina (06 30 875 5422) tart. Kérem az 

evangélikus ürömieket és a jenõi testvéreket vegyék fel a 

kapcsolatot Krisztinával! 

Milyen karácsonyi programok várnak ránk?

Kedves testvérek! Kezdõdik a karácsonyi elõkészület a 

gyülekezetünkben is. Arra szeretnék kérni minden jóakaratú 

testvért, hogy adja hírül a következõ fontos információkat! 

Az elsõ program az Óvodás Hittanosok Karácsonya. Az 

óvodás karácsonyi mûsorra az ovisokkal az oviban készülünk. 

Az õ kis elõadásuk december 14-én vasárnap lesz a 10:00-ás 

Istentisztelet keretében itt Ürömön, a református templomban. 

A kicsiknek így háromnegyed tízre kellene megérkezniük. A 

gyülekezetünk „Szépkorúak” Bibliaköre egy kis ajándékkal készül 

a kicsik számára! Valamint az Osztováta Zenekar ad koncertet 

kicsiknek és nagyoknak egyaránt! Ezért e helyen is kérem az 

óvodás szülõket, hogy jelezzenek vissza, hogy el tudnak-e 

jönni!  A templom be lesz fûtve. Köszönjük, ha a szülõk egy-egy 

tepsi sütivel hozzájárulnak a kicsinyeink megvendégeléséhez!  

Köszönjük!

A második a sorban az Iskolás Hittanosok Karácsonya. Az 

iskolás hittanosok szereplése december 21-én vasárnap délelõtt 

10:00-kor lesz gyülekezetünkben. Akik tudják, kérem süteménnyel 

segítsenek az ünnepség utáni szeretetvendégségben! 

Köszönjük!

December 17-én este 18:00-tól a lelkipásztor és Túriné Kaiser 

Zsuzsanna szervezésében lesz a második ürömi baba-mamás 

karácsonyi alkalmunk, ahová babával együtt lehet érkezni, 

s természetesen a férjek is jöhetnek! Ide várjuk a vasárnap 

Ürömre templomba 17:00-tól járó bababakocsis Istentiszteletes 

családjainkat!

December 18-án16:00-tól lesz a „Szépkorúak” Bibliakörének 

Karácsonya, amelyre várunk minden idõsb testvért Ürömrõl 

éppúgy, mint Pilisborosjenõrõl! A Nosztalgia Klubos lányokat, 

illetve a Hajdúszoboszlóra velünk kirándultakat is, felekezetre 

való tekintet nélkül!J Aki tud sütit hozni, köszönjük!  Ennek az 

alkalomnak a felelõse: Radványi Istvánné és Márton Elekné.

December 20-én délután 18:00-tól lesz az elsõ  „Cserkész 

Karácsonyunk”, kérek minden kis és nagy cserkészt, hogy 

készüljünk erre az alkalomra! Felelõs: Tasi Dalma, Jász 

Szimonetta és Simon Violetta.

A szokásos „Szegénymissziós Karácsony”, amely 

gyülekezetünk és a Kárpát-medencei Keresztyén Gyermek 

és Szegénymissziós Alapítvány szervezésében kerül 

megrendezésre december 21-én vasárnap 18:00-ai kezdéssel. Itt 

rászoruló családjainkon igyekszünk segíteni. Ez alkalom felelõse: 

Szalai Attila és Kolesár Szundy László, illetve a lelkipásztor. 

Kérem, aki tud ilyen rászoruló református családról a két faluból 

jelezzék nekünk! Ezen az alkalmon is lesz Szeretetvendégség és 

köszönjük elõre is a sütiket, üdítõket!

Ünnepi Istentiszteleti rend:

December 24.  10:00  Istentisztelet az ifjúság szolgá

latával, Úrvacsora (Becker  Norbert 

Gy.)

December 24.  23:00  „Születésnapi” gyertyás Isten

tisztelet, Úrvacsora (Becker 

Norbert  Gy.)

December 25.  10:00  Istentisztelet, Úrvacsora  (Becker 

Norbert Gyula)

December 26.  10:00  Istentisztelet, Úrvacsora  (Becker 

Norbert Gyula)

December 26.  16:00  Evangélikus karácsonyi Isten

tisztelet (Bajuszné Orodán 

Krisztina)

December 28.  10:00  Istentisztelet (Becker Norbert 

Gyula)

December 31.  10:00  Óévi Hálaadó Istentisztelet (Becker 

Norbert Gyula)

Január 1.   „Veni Sancte” Újévi Istentisztelet, 

áldáskérés a 2015. esztendõre 

(Becker N. Gy.)

Az Élõ Isten legyen gyülekezetünk õrizõ pásztora! Áldás, 

Békesség! 

Az Élõ Isten legyen Üröm – Pilisborosjenõ református híveinek 

õrizõ pásztora! 

Áldás, békesség! 

Norbert tiszteletes

Elérhetõségek: norbiteso@gmail.com,

Mobil: 06 30 526 80 10, Tel: 06 26 350 686, facebook

Számlaszámunk: Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet: 

65700093-10116577
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Szüreti mulatság 
volt Ürömön
Ebben az évben is sor került a hagyományos szüreti felvonu-
lásra és bálra a Hagyományõrzõ Egyesület az Ürömi Öröm  
Néptáncmûhely, valamint a Mûvelõdési Ház szervezésében. A 
helyszínt a Közösségi Ház biztosította.

A hagyományosnak mondható szüreti felvonulás az eddigiek-
nél is látványosabb és színesebb volt.

A vadászhintót, amelyen a Borbíró és bíróné (Huszti Gábor, 
Doroginé Magdolna), valamint néhány „kivételes”  vendégük fog-
lalt helyet jól idomított lovak húzták.

A hintót számos népviseletbe öltözött lovas kísérte. A me-
net ebben az évben is a Dózsa György úton haladt egészen a fo-
cipályáig, ahol a néptáncosok rövid, de tartalmas táncbemuta-
tót tartottak. Majd továbbindult az idõközben tekintélyes létszá-
múra nõtt tömeg és a Radnóti utcán, a Fõ úton visszaérkezett 
a Mûvelõdési Házhoz. Az út során a kisbíró mindent kidobolt a 
résztvevõknek.

A visszatért ünneplõket üstben fõtt babgulyás és sütemények 
várták, illetve a borosgazdák jóvoltából díjnyertes borokat kós-
tolhattak.

Kecskesajt és termelõi méz árusítás is volt.
A nagyteremben este felléptek a Néptáncmûhely különbözõ 

csoportjai nagy sikert aratva, késõbb pedig Vámos Ferenc zenélt 
a jelenlévõknek.

Az idõjárás idén nem  a legkedvezõbben alakult, néhányszor 
eleredt az esõ is, de ez szerencsére senkinek nem szegte kedvét.

Köszönet minden résztvevõnek és a segítõknek.
Mûvelõdési Ház
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A Nosztalgia Klubról ugyan ritkán adunk hírt, de annál mozgal-
masabb életet élünk. Csak dióhéjban említeném meg az érde-
kesebb második félévi programjainkat.

Nótahajóval jártunk a Dunán, kikötött a Hajógyári Szige-
ten, ahol a finom ebéd után egy teljes délutánt tölthettünk el 
a remek elõadókkal. Majd a Gödöllõi Királyi kastély csodás 
berkeiben az idegenvezetõ kalauzolt, még a Horthy-bunkert 
is megnézhettük. Mint mindig Cserkeszõlõn töltöttük a nyár 
végét. Hallhattuk és nézhettük a nyár folyamán a Benkó Di-
xieland Band-et, a Muzsikás együttest, Orosz Zoltán har-
monika mûvészt, a Blues fesztivált, Szakcsi Lakatos Bélát 
és még sok remek elõadót. Szeptemberben Sárospatak és 
Vizsoly nevezetességeit nézhettük meg, idegenvezetõ kala-
uzolt végig az úton. Csodás volt! A gellérthegyi Sziklatemp-
lomban lelkileg is feltöltõdhettünk a misén és a szépséges 
kápolna látványán. A fafaragások világraszóló látványt nyúj-
tanak. Megnézhettük sok-sok évtized után a Táncsics-bör-
tönt a várban. A három elõadásra szóló színház bérletünk 
is évrol- évre már hagyománnyá vált tavasszal és õsszel. 
Megnéztük a gyõri Bazilikát, a püspöki szálláshelyet. Ismét 
egy hosszú hétvégét tölthettünk jó néhányan Hajdúszo-
boszlón a Becker Norbert református tiszteletes úr szerve-
zésében. A gyógyvíz, a lelki felüdülés, a szorosan együtt 
töltött napok erõsen összekötnek bennünket. A nagy csa-
patból a mi 13 fõs kis csapatunk közül kettõnek is ott ünne-
pelhettük a 77. születésnapját. Emlékezetessé tette a szál-
loda is és a Tiszteletes úr is. Ezúton is köszönet érte. Meg-
hívást kaptunk Pilisvörösvárra a Katalin és Erzsébet bálra. 
A kedves fogadtatás után  finom ebéd, jó zene, tánc tom-
bola tette emlékezetessé a vendéglátást. Mikulásra készü-
lünk, az ÖNO lakóit és dolgozóit köszöntjük apró ajándék-
kal és természetesen készülünk a falunk karácsonyfájára a 
csomagolt díszekkel, mert az Önkormányzati díszítésen kí-
vül  minden évben  a  Nosztalgia klub által csomagolt dí-
szek ékesítik a fát. Elõttünk áll még a Református templom-
ban december 18.-án szervezett kórushangverseny, ame-
lyet  a Szépkorúak Bibliakörének  rendezett karácsonyi sze-
retet ünnepség követ. Az évzáró Klubnapunk is a szeretet 
jegyében tellik, és ott köszöntjük majd az idei összes  szüle-
tés-  és névnaposokat is.

E rövid ismertetõ után ha bárkinek kedve támad egy kis 
nevetõs és sokat kiránduló kis csapatba tartozáshoz, akkor 
keressen minket az Ady E.u.6.szám alatti Öregek Napközi 
Otthonában minden szerdán 16 órától. Minden érdeklodot 
szeretettel várunk!

Mohosné Fodor Magdolna
a Nosztalgia Klub vezetõje

Csak röviden…
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Idõsek Világnapja
Az Idõsek Klubjában  október 01-én  az Idõsek Világnap-
ján ünnepséget rendeztünk az idõsek tiszteletére, Laboda 
Gábor  Üröm Polgármestere köszöntötte az idõseket. Az is-
kolások szívhez szóló szép mûsorral tették még emlékeze-
tessé ezt a jeles napot, amit ezúton is megköszönünk.Már 
hagyománnyá vált, hogy Erzsébet és Katalin bálra, meg-
hívást kapunk novemberbe apilisvörösvári  Napos Oldal 
Idõsek Klubjából. Idén november 27-én volt a Klubtalálkozó 
, melyre nagyon készültek az idõsek. Kis angyalkákat készí-
tettünk, azt vittünk  ajándékba és vidám jelenettel szép da-
lokkal tettük színesebbé a rendezvényt. A vendéglátóink is 
igyekeztek a kedvünkbe járni ,szép zenés táncos mûsorral, 
finom ebéddel , süteményekkel kedveskedtek. Az idõsek 
nagyon jól érezték magukat élõ zenére fáradhatatlanul rop-
ták a táncot

Szemerei Mihályné
Intézmény vezetõ
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Az Ürömi Öröm Néptáncmûhely táncosaihoz 
is ellátogatott a Mikulás
A várakozás ideje alatt táncoltunk, énekeltünk.
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Gankaku Sportegyesület Üröm
Ismét eredményes évet zárt a Gankaku Sportegyesület! Tagsága már 
meghaladja a 160 fõt, melybõl 46 fõ az Ürömi Klub lelkes sportoló-
ja! A nagyszámú érdeklõdés, az egyesület jól megtervezett oktatá-
si koncepciójának köszönhetõ. Az edzések középpontjában a spor-
tolók állnak. Coaching módszert alkalmazva érik el a gyermekek-
ben az egészséges életmód iránti igényt, az aktív mozgás iránti vá-
gyat. Az így kialakult motiváltság eredménye, hogy a résztvevõk él-
vezik az edzéseket, azokat örömmel látogatják. A Goju-kai Karate 
harcmûvészet a Test – Lélek - Szellem harmóniáját teremti meg, 
így az eredmények az edzéseken túl is kifejtik pozitív hatásukat. Az 
egyesület munkájának nevelõ hatását már többször elismerte és tá-
mogatta: az Emberi Erõforrások Minisztériuma, az Oktatáskutató és 
Fejlesztõ Intézet, az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ, és a Nem-
zeti Tehetség Program. Ezeknek köszönhetõen sikerült több tehet-
séges sportolót védõfelszerelésekkel ellátni, valamint külön díjak-
ban részesíteni. 

Az egyesület mûködését jelenleg is támogatja a Nemzeti 
Együttmûködési Alap. Szintén a NEA támogatta 3 edzõ és 3 spor-
toló részvételét az idei nemzetközi szemináriumon Németország-
ban. A Gankaku SE „Egészséges életmód, együtt sportoló csa-
lád” projektjét támogatja és figyelemmel kíséri a MAGYAR OLIMPI-
AI BIZOTTSÁG „Kiemelt jelentõségû és helyi szabadidõsport ese-
mények megrendezésének támogatására” kiírt nyertes pályázatá-

nak köszönhetõen. Az egyesület mûködésével felhívja az említett 
szervezetek figyelmét az ürömi sportéletre! Szintén az ürömi aktivi-
tást népszerûsíti, az idén már 9. alkalommal megrendezésre került 
„Ürömi Kupa”, országos karate verseny. Tavasszal 188 fõ versenyzõ 
gyûlt össze az ország különbözõ pontjairól, ebbõl 38 fõ volt az egye-
sület növendéke, akik a ponttáblázat 1., az éremtáblázat 2. helyén 
végeztek. 2014. november 29-én Óbudán rendezett versenyt a szer-
vezet. Itt 238 fõ nevezõ volt, melybõl 50 fõvel képviseltette magát a 
Gankaku. 22 arany, 24 ezüst és 28 bronzéremmel megnyerte az 
érem és a pontversenyeket egyaránt! Az ürömi versenyzõk ehhez 7 
arany, 6 ezüst, és 10 bronzéremmel járultak hozzá! Az ürömi után-
pótlás versenyzõk 2014 évben 14 arany, 13 ezüst, és 22 bronzérem-
mel büszkélkedhettek! 4 fõ is kilépett az utánpótlás kategóriából és 
elkezdte a versenyzést a haladók között: Németh Máté, Gyenizse 
Ádám, Zeke Dávid, és Borzási Míra. Míra kvalifikálta magát a 2015-
ben Angliában megrendezésre kerülõ IKGA Európa Bajnokságra, 
ahol formagyakorlat és küzdelem versenyszámban is indulni fog, 
mint a válogatott tagja!

Az Ürömi Klubot 2 edzõ irányítja: Láng Tamás segédedzõ, és 
Szabó János vezetõedzõ. Szabó János 5. danos mester, idén ünne-
pelte pályafutásának kezdetének 30. évfordulóját. TFTI Karate edzõ 
és Sportszervezõ-menedzser végzettségekkel rendelkezik. Köz-
gazdasági érettségi, és Humánerõforrás menedzseri fõiskolai vég-
zettségeit is kamatoztatja az egyesület érdekében. Mint a Gankaku 
SE fõállású sportszervezõje és menedzsere érte el, hogy a már 
felsorolt intézmények figyelemmel kísérik a szervezet mûködését. 
24 éve a Magyar Goju-kai Szövetség fõtitkára. Nevéhez köthetõ a 
Pilisborosjenõi SE Karate Szakosztályának újraaktiválása 2000-
ben. A PBJ SE elnökhelyettese és elnöke is volt éveken keresztül. 
Feleségével, Szabó Tündével hívták életre a Gankaku Sportegyesü-
letet 2005 májusában. Azóta is együtt irányítják a gyermek és felnõtt 
karatékák pályafutását. Sportolóként többször állhatott Magyar Baj-
noki, Európa Bajnoki dobogón. Többszörös hazai és nemzetközi 
verseny gyõztes és helyezett. Elsõ komolyabb eredménye: Junior 
Magyar Bajnok 1987. 18 évesen már felnõtt Magyar Bajnoki 2. he-

9. Ürömi Kupa

Ürömi vagányok

SPORT
Ürömi Tükör
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lyezett volt. 1993-ban Világbajnoki Bronzérmét elismerve „Év spor-
tolójává” választották karate sportágban. 1997-ben Világkupa 2. he-
lyezése elismeréseképpen személyesen részesítette „Ezüst emlék-
tárgy” jutalomban Kuncze Gábor Belügyminiszter. Többszörös Ma-
gyar válogatott volt. 2011 évben a Magyar Karate Szakszövetség 
tüntette ki „Munkássága elismeréséül” díjjal, a hazai karate életért 
végzett tevékenységeiért. Nemzetközi bíróként képviseli hazánkat 
az Európa és Világbajnokságokon, illetve nemzetközi versenyeken. 
Több mint 22 éves edzõi pályafutása alatt tanítványai elértek: Buda-
pest, Magyar, és Európa Bajnoki címeket, több dobogós helyezést. 
6 fõ fekete öves mestert nevelt ki feleségével, melyekbõl 3 fõ a Sem-

melweis Egyetem Felnõttképzési Szakán végezett edzõként. Közü-
lük 2 fõ ürömi lakos volt!

A Gankaku Sportegyesület sportoktatói tevékenységével 
elsõsorban a tömegsportra, az egészséges életmódra való nevelés-
re koncentrál. Ugyan annyi energiát fordítanak a mozgáskoordiná-
ciós problémákkal küzdõ gyermekek re, mint a „született” tehetsé-
gesekre. Az Ürömi Önkormányzattal és az Ürömi Általános Iskolá-
val együtt mûködve minden héten, kedden, 15:30-16:15-ig INGYE-
NES sportfoglalkozást tart az iskola tanulóinak. Itt általános sportjá-
tékokkal mozgatják meg a fiatalokat, valamint az egyesület tatami-
ján esni tanítják õket. Az eséstannal megelõzhetõ sok játszótéri és 
folyosói baleset. Az egyesület az edzéslátogatásokról hivatalos iga-
zolást ad, így azok beletartoznak az iskolai „Mindennapos testneve-
lés” programba. 

A Gankaku Sportegyesület ürömi beindulását már a kezdetektõl 
támogatta az Önkormányzat. 2005-ben rendezte I. Ürömi Kupáját, 
amit még 8 követett. A pilisborosjenõi edzõteremben egyre több ürö-
mi gyermek sportolt, így 2010-ben elindult az oktatás a József Ná-
dor Általános Iskolában is. A klub tagságának száma hatszorosára 
emelkedett azóta! Az Önkormányzat támogatásainak köszönhetõen 
tudja az egyesület sportolóit dotálni! 

A Gankaku SE támogatói még:
Dr. Borzási Fogorvosi és Implantológiai Rendelõ
SupraTrend Kft.
Ürömi Kiss Pékség
Vidákovits Ékszer
www.gankaku.hu

Dobogón

Ürömi Arany

Gyerek-Szülõ, Ürömi Ezüst
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Az Ürömi Sport Club hírei 2014. ôsz
Mindenek elõtt szeretném az egyesület versenyengedéllyel rendelkezõ 
sportolóinak létszámát közölni 2014-15 bajnoki idényben! Ez a jelenlegi 
õszi létszám. Tavasszal ez változni fog, hiszen kb.  15-20  gyermek vár ar-
ra, hogy leigazolja az egyesület!

Felnõtt férfi : 56 fõ
Lányok: 20 fõ
Gyermekek: 78 fõ
Ez összesen 154 sportoló jelenleg! Felnõtt tartalék csapatot és 

öregfiúkat az idén nem indítottunk.
Elsõ csapatunk a harmadik helyen zárta az õszt! Egy vereség-

gel, azonos pontszámmal a Leányfaluval, aki második a tabellán! 
Én személy szerint ötödik hely környékére vártam a csapatot. A fi-
úk ezt túlteljesítették!  Mindenképpen meg kell említenem, hogy eb-
ben nagy szerepe volt rendkívüli szurkolótáborunknak is, amely leg-
nagyobb létszámú az osztályban.  A bajnokságból  kiemelkedik a 
Csomád együttese. Õket nagyon nehéz lesz befogni, hiszen játé-
kosállományban és anyagi háttérben is az osztály elõtt járnak. Mi 
1:1-et játszottunk velük és ez nagyon jó eredmény. Talán megem-
líteném még a Dunakeszi elleni hazai mérkõzést, amely felejthe-
tetlen élmény volt játékosnak és szurkolónak egyaránt. Már az elsõ 
perctõl kezdve, eggyel kevesebben, tíz emberrel játszva is meg tud-

tuk nyerni a meccset. Ebben nagy szerepe volt a kilátogató 250-300 
nézõnknek, akik belehajszolták a fiúkat a gyõzelembe.  Köszönet 
érte!  Ilyen hangulatot csak a bajnoki címet érõ feljutásunknál ta-
pasztaltam.

Lányok: Jelenleg a Pest megyei ll. osztály nyugati csoportjában 
szerepelnek. Hetedik helyen zárták az õszt. Csapatunk jó, minden-
kit, még az elsõ háromban lévõt is képes megszorongatni! Én úgy 
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látom, még egy képzett játékos hiányzik a csapatból. Ha tudnánk 
ilyet igazolni, akkor az elsõ három sem lenne elérhetetlen cél. Sze-
replésünk igy is jónak mondható, mert lányaink nem adják fel senki 
ellen. Nem ismernek lehetetlent. De ez így helyes, hiszen ez ÜRÖM!

Gyermekek: Szeptemberben nagyon nagy létszámú gyermek 
jelentkezett az egyesületbe! Ez elismerése az egyesületben fo-
lyó képzésnek és Tóth László "B" licencel rendelkezõ utánpótlás 

vezetõnk munkájának. A munkába bekapcsolódott edzõként két já-
tékosunk is -  Nyisztor Donát és Podhorcsek Dániel -  hiszen a lét-
szám szükségessé tette ezt. Utánpótlásunk programja nagyon sûrû, 
mert ebben az idényben  Bozsik egyesületi tornákat minden héten 
rendeznek. Ezért sajnos U14-es csapatunkat el sem tudtuk indítani. 
Majd jövõre remélem ez is sikerül. Itt jegyezném meg, ha Bozsikos 
U11-es korosztályunk kompletten szerepel, akkor nem nagyon tud-
ja legyõzni õket senki.  Téli idõszakban az edzések a József Nádor 
Ált. Iskolában lesznek kivéve az U13-at. Õk a terem zsúfoltsága mi-
att szabadban edzenek majd. 

Boldog és békés ünnepeket kívánva:
Podhorcsek Miklós , Dr. Bodó Tibor,  Tóth László,
Nyisztor Donát, Podhorcsek Dániel
és az ÜRÖMI SPORT CLUB
www.uromsc.hu
T: 06202087782
email: miki1026@citromail.hu vagy freemail
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Könyvajánló az ürömi könyvtár új könyveibõl
Bartos Erika: Bogyó és Babóca sportol
Vendelhez vendég érkezik: Frici, a cincér. Ajándékot is 
hoz: egy focilabdát! Irány a focipálya! Ugye, hogy nem 
is olyan könnyû szabályosan játszani? A második mesé-
ben a bogárkák síelni indulnak Milla, a hóbogár vezeté-
sével. A végén Pihe is megtanul síelni!

Kinney, Jeff: Egy ropi 
naplója 8. Pechszéria
Greg Heffley-t el-
hagyta a szerencsé-
je. A legjobb barátja, 
Rowley elfordult tõle, 
új barátokat találni 
pedig nem is olyan 
könnyû feladat. Greg 
megelégeli balsze-
rencséjét, és úgy 
dönt, vesz egy nagy 
levegõt, és a sorsra 
bízza döntéseit. Va-
jon a vakszerencse 
kegyes lesz hozzá, 
vagy Greg élete egy 
merõ pech marad?

Mia March: Meryl Streep filmklub
Három fiatal nõ közös gyermekkoruk helyszínén talál-
ja magát újból. Egy tengerparti fogadóban kénytelenek 
átvészelni egymás társaságát. Az unokanõvéreket egy 
megrendítõ bejentés kényszeríti arra, hogy ismét szem-
benézzenek egymással és saját magukkal, majd az idilli 
kisvárosban újraértékeljék az életüket. A gyerekkoruktól 
fogva egymással rivalizáló lányokat egy tragédia hozza 

össze ismét… valamint nagynénjük, Lolly, aki a fogadó-
ja filmklubjában Meryl Streep-filmeket vetít.

Balogh Boglárka: Love 
Commando
Ha Indiában egy fiatal lány 
vét az õsi házassági sza-
bályok ellen, és a szívére 
hallgat, az életével kell fi-
zetnie. A család a szégyent 
csak becsületgyilkosság-
gal moshatja le magáról. 
A menekülõ párok egyet-
len reménysége a Love 
Commando, amelynek tag-
jai megpróbálják védel-
mezni az üldözötteket. Ba-
logh Boglárkát egy véletlen 

KÖNYVAJÁNLÓ
Ürömi Tükör
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találkozás vezette a Love Commandóhoz. Az éjszakai vo-
naton menekülõ lány szerencsétlen sorsát hallgatva érett 
meg benne az elhatározás, hogy õ is megpróbálja segíte-
ni a szervezet munkáját. A könyv lapjain megdöbbentõ sor-
sok tárulnak elénk.

Gillian Flynn: Holtodiglan
Amy és Nick ötödik házas-
sági évfordulója tragédiá-
ba torkollik: Amy eltûnik, 
és minden jel a jóképû 
férj, Nick bûnösségére 
utal. Amy naplójának 
részleteibõl és a jelenben 
futó történetszálból izgal-
mas lélektani thriller bon-
takozik ki. Az olvasó döb-
benten figyeli, hogy egy 
romantikus párkapcsolat 
miként alakul át szép las-
san pokollá… A kérdés 
csak az, ki tette valójában 
pokollá a másik életét?

Harlan Coben: Senkinek egy szót se
Dr. David Beck élete egy forró augusztusi napon örök-
re megváltozik, amikor feleségét, gyermekkori sze-
relmét brutálisan meggyilkolják. Az évek múlása sem 
enyhíti fájdalmát, képtelen feldolgozni imádott felesé-
ge elvesztését. A nõ halálának nyolcadik évforduló-
ján azonban különös üzenetet kap, benne egy olyan 

szóval, amit csak õ és a felesége ismertek. Lehetsé-
ges volna, Elizabeth mégis él? Beck lázas nyomozás-
ba kezd, hogy kiderítse mi az igazság, de az üzenet 
küldõje figyelmezteti: ha kedves az élete, ne szóljon 
senkinek egy szót se…

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

email: konyvtarurom@freemail.hu

www.urom.hu (intézmények – könyvtár)

Szeretettel várunk minden régi és új olvasót!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet 
kívánunk minden jelenlegi és jövõbeli olvasónknak!

Szekeresné Juhász Éva könyvtáros

Üröm, Fô út 54. szám alatt 40 nm-es üzlet-
helyiség bérbeadó. (a volt Biobolt)

Érdeklôdni: 06-30/756-7741
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Ürömön belül helyszíni 

gyermekmegôrzést 

vállalok, megegyezés 

szerinti órabérért. 

Érdeklôdni a 

0630/9670094 es 

telefonszámon tudnak.

Daniella

LA-PE BT.
Építôanyag gyártó 

és értékesítô 
Betéti Társaság

2096 Üröm, 
Budakalászi út 0/64/7

Tel.: 06209382405 
0626350247

Nyitva tartás: 
H–P.: 07–17 
Sz.: 07–12

– zsalukô
– gipszkarton

– egyéb építési anyagok
– gázcsere,

valamint egész évben 
kapható fabrikett és 

tûzifa!

Alapítva: 1980

SzOlGÁlTATÁSAINK:
–  ÚJ ÉS HASZNÁLT 

GUMIABRONCS 

ÉRTÉKESíTÉS ÉS SZERELÉS

–  MÁRKAFÜGGETLEN 

AUTÓSZERVIZ

–  MûSZAKI VIZSGÁZTATÁS

–  FUTÓMûBEÁLLíTÁS 

CCD KAMERÁS 

TECHNOLÓGIÁVAL

–  COMPUTERES DIAGNOSZTIKA

Cím: 2096 ÜRöm, 

ÜRömI ÚT 12.

NyITVA:

H–P.: 8–17, SzO.: 8–13

TEl.: 26/336063

KÉzI AUTÓmOSÓ 
ÉS KOzmETIKA

Új minôség, új telefonszám:
+36 20 344 1884

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
IZ

SG
Á
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A
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K
ÉS

Z
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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!

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 9642160

Dr. molnár Attila  06 30 9846692

Rendelõ: 06 26 360 919

Ünnepnapokon telefonos ügyelet: 06 30 9642-160

+
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www.tutibiztositok.hu

KÖTÉS ÉS VÁLTÁS
SZEMÉLYESEN

Szûcs Gyula
2096 ÜRÖM

TÁNCSICS MIHÁLY U. 36.
Telefon:

06 30 699-19-42

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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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.

"

Szilveszteri buli 
az Öreg Sváb 
Étteremben!

Svédasztalon különleges finomságokkal, ital külön
legességekkel és a táncparketten egy feregeteges bulival 
várjuk az óév búcsúztató és újév köszöntő vendégeinket. 
A jókedvről Kaiser Zoli gondoskodik. Részletek:

www.oregsvab.hu
asztalfoglalás: 06 26 350 346-os és a 

06 20 94 40 544-es telefoNszámoN
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