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Aktuális Információk
Tisztelt Lakótársaim!
Az év elején adott polgármesteri interjúban tájékozattam Lakótársaimat a 2014. évi települési költségvetésrõl, a kitûzött célokról, a várható fejlesztésekrõl.
Bár a költségvetés elfogadása óta igen rövid idõ telt el,
ennek ellenére úgy gondolom jól elõkészítettek a tervezett
felújítási, beruházási munkáink, és ezek döntõen a kivitelezés fázisában vannak.
Tervezett fejlesztések
Új egészségház
A nyílt országos közbeszerzési eljárás április elején eredményesen lezárult, így a nyertes kivitelezõvel a szerzõdést
aláírhattuk, a kivitelezési munkákat pedig szinte azonnal
indítani tudtuk.
Az elõre átgondolt és tervszerû elõkészítésnek
köszönhetõen az épület alapozása befejezéshez közeledik,
eddig a kivitelezõ minden határidõt tartani tudott. Az önkormányzat, mint beruházó részérõl a mûszaki ellenõr naponta a munkaterületen van, és magam is rendszeresen felügyelem a beruházást. Az eddigi tapasztalatok alapján biztosítottnak látszik az augusztus végi-szeptember elejei átadás. Ez gondolom minden jó érzésû, települését szeretõ
Lakótársamnak jó hír, hiszen még az év elején sem lehettünk száz százalékig biztosak abban, hogy indítani tudjuk
ezt a beruházást, annak ellenére, hogy az eredeti tervek
szerint már 2012-ben szerettük volna a beruházást megkezdeni. Több ízben utaltam arra, hogy sajnos voltak és jelenleg is vannak településünkön olyan gáncsoskodó emberek, – nem kívánom õket nevesíteni – akik nem elõsegíteni,
hanem fékezni igyekeznek a település fejlõdését. Így volt ez
az új orvosi rendelõnél is, hiszen ha nem támadják meg az

A új orvosi rendelõ építkezésén
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építési engedélyt, szinte minden jogorvoslati fórumon, ha
nem indítják a peres eljárások sorozatát az önkormányzat
ellen, úgy ez esetben már rég a lakosság szolgálatába tudtuk volna állítani az új és korszerû létesítményt a jelenlegi
korszerûtlen, elavult rendelõt kiváltva. Természetesen ezeket a rosszindulatú jogszerûtlen támadásokat megfelelõen
kezelni tudtuk, úgy az államigazgatási részét, mint a bírói
peres eljárásokat, mely utóbbiban véglegesen pert nyert az
önkormányzat.
Az új orvosi rendelõ látványterve az építkezés helyszínén, és a Polgármesteri Hivatalban is megtekinthetõ. A
beruházás elõrehaladásáról a továbbiakban is tájékoztatni
fogom lakótársaimat.
Polgármesteri Hivatal elõtti tér felújítása
A tér teljes rekonstrukcióját áthúzódó beruházásként kezeljük, mivel a pénzügyi finanszírozás miatt is eleve két ütemben
tervezte az Önkormányzat ezt a beruházást. Az I. ütem keretén belül 2013-ban megtörtént az új minden igényt kielégítõ
játszótér kiépítése, II. ütemben pedig a tér növényzetének
megújítása, gyepszõnyegfektetés, energiatakarékos kandeláberek kiépítése, illetve telepítése, valamint a teret átszelõ
gyalogutak térburkolattal történõ kiépítése. A felújított tér új
berendezéssel lesz ellátva (új padok, asztalok, stb.).
A tér felújítását árajánlatok bekérése elõzte meg, a
legkedvezõbb ajánlatot adó kiválasztásában a képviselõtestület döntött. A beruházás költségére a folyó évi költségvetés 15 millió forint + áfát irányzott elõ.
A beruházási munkák jelenleg folynak a teljes befejezés június elsõ felében várható.
Az új felújított szabadidõ park teljes területe 2640 nm,
megmarad külön a 180 nm színpad területe. A térburkolat 480 nm-en kerül kiépítésre, a cserjékkel, örökzöldekkel borított terület 800 nm, a gyepszõnyeggel borított terület 1180 nm.
A felújított tér minden bizonnyal kellemes és hasznos
színfoltja lesz településünknek, ahol a település minden
korosztálya kellemes órákat tölthet.

Önkormányzat elõtti tér felújítása
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Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítása
A tér felújításával egy idõben történik. Erre a munkára
szintén árajánlatokat kértünk be, a nyertes ajánlatot adót
a képviselõ-testület választotta ki.
A felújítási munkák jelenleg is tartanak. A külsõ falak
szigetelésére és a teljes nyílászárók cseréjére történik
meg. A nyílászárók egyedi méreteknek megfelelõen kerülnek legyártásra. A munkák befejezése június közepére várható.
Úgy gondolom a felújított épület, a megújult tér méltó
színfoltja lesz a település központi részének.

Új aszfalt

Jelenleg a kivitelezési munkák folynak:
• Petõfi Sándor utca
• Kölcsey Ferenc utca
• Régi utca
• Ezüsthegy
• Fõtér
• Kõbányai út
• Kárókatona utca

A hivatal

A Petõfi Sándor utcában:
350 nm történik meg a kopó szõnyegezés 4 cm vastagságban. 80 nm-en pedig kopó aszfalt burkolat 5 cmes vastagságban kerül kiépítésre, a szükséges járulékos
munkákkal együtt (slusszok zárása, szegélyépítés, burkolatbontás stb.)
Kölcsey Ferenc utcában:
115 nm-en történik aszfalt burkolatjavítás 5 cm vastagságban, továbbá a szükséges járulékos munkák elvégzése is megtörténik.(szerelvények szintre emelése folyókabontás és építés sitt elszállítás stb.)
A hivatal szigetelése

Közvilágítás kiépítése
A Kert utcavégén – kb. 300 fm-en napkollektoros kandeláberek kiépítésére kerül sor június végéig lakossági igényként merült fel, hogy az utca e szakaszán nincs közvilágítás, így az ott élõknek problémát jelentett az esti közlekedés. Ezt a jogos igényt kívánta az önkormányzat orvosolni
ezzel a beruházással.
Utak felújítása, kátyúzási munkák
A kátyúk és a felújítást igénylõ utcák felmérése részben
megtörtént, a nyertes árajánlatot adóval a munkák elsõ
ütemére a szerzõdést megkötötte az önkormányzat.

Régi utcában:
127 nm-en történik meg a felújítás a járulékos munkákkal együtt (kopó aszfaltburkolat készítése 5cm vastagságban, slusszok zárása, sitt szállítás stb.)
Ezüsthegy utcái:
882 nm-en kerülnek felújításra. 4 cm vastagságban
aszfaltkopó szõnyegezés történik, szegélybontás, szegélyépítés , térkõ készítése stb.)
Fõ téren 371 nm-en vált szükségessé az útfelújítás elvégzése. Itt szintén 4 cm vastagságban kopóréteg terítésére kerül sor, szegélybontásra és új szegély építése történik 8 fm-en.
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Kárókatona utcában a kátyúzási munkákat indítottunk.
Deák Ferenc utca
Rendezésére ingatlanok vásárlását kezdeményezte az
önkormányzat az érintett ingatlantulajdonosok felé, ezúttal
a korábbi vételi négyzetméter árajánlatot duplájára emelve, tekintettel arra, hogy egyes ingatlantulajdonosokkal korábban kötött megállapodást nem tudtuk realizálni, mivel
a terület beépítési százaléka nem volt módosítható. Az új
ajánlatunk 2000 Ft/nm.
A korábban nyilatkozatot adók többsége ezt elfogadta,
így az adás-vételi szerzõdések megkötése jelenleg folyamatban van. Vételi ajánlatot valamennyi érintett ingatlantu-

Ezüsthegyi út

Kõbányai út
Külön szerzõdés keretében folyik a Kõbányai út félpálya javítási munkái. A munkák során ahol szükséges szegélyköveket raknak le, ahol indokolt felszedik a javítással
érintett útszerkezetet, majd védõréteget építenek be, 6 cm
vastagságban pedig kopóréteg terítésre kerül sor. A munkák magukba foglalják a padka rendezést ároktöltést is
ahol ez szükséges (900 nm-en). A munkálatok 300 fm-es
szakaszt érintenek.
• A további munkákat tekintve a kátyúk felmérése és
egyéb a lakosság részérõl is jelzett jogos igények felmérésére kerül sor, majd II. ütemként várhatóan június 30.ig ezeket a munkákat is elvégeztetjük a kivitelezõvel. (Pl.
Sadove utcái)
• Tervezzük még a külsõ Bécsi út ürömi szakaszán a
benzinkút felõli oldalon a járdaépítést az árajánlatokat bekértük, a munkákat az év második felében indítani szándékozunk.

A Fõ tér felújítása

lajdonos felé megtesszük, aki nem él az ajánlattal, azzal
szemben-közérdekû célra a kisajátítási eljárást kell kezdeményeznünk. Ez a feladat viszont már a következõ önkormányzati ciklus feladata kell, hogy legyen.

Kõbányai út
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Erdõtelepítés
A kivitelezési tervek elkészültek, jelenleg a jóváhagyása
van folyamatban. Mint korábban errõl már tájékoztattam
lakótársaimat, a Sportpálya kivitelezése során eltávolított
cserjék, kiszáradt fák miatt lett kötelezve az önkormányzat
0,4 hektáron erdõ pótlására függetlenül attól, hogy az említett területen erdõ soha nem volt.
A területünk Huszti Gábor úr jóvoltából adott – aki egy
6000 nm-es területet ajándékozott az önkormányzatnak-,
így a tervek jóváhagyását követõen kerülhet sor a telepítés megszervezésére, majd a kivitelezési munkák indítására.
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A Fõ tér virágosítása

További aktuális feladatok
Gyommentesítési munkák nagy intenzitással zajlanak. A korábbi évekhez képest némi késésben vagyunk, mivel az enyhe tél a korai tavasz és nem utolsósorban a komoly esõzések
szinte burjánzásnak indították a fûféléket és egyéb gyomnövényeket. Jelenleg is folynak a kaszálási munkák, várhatóan
május végére be tudjuk fejezni.
Zöldterületek felújítása, virágosítás
Új, egynyári virágokat telepítettünk a templom a takarékszövetkezet és a posta melletti közterületeken. A takarékszövetkezet elõtti térrõl a bokrot, cserjéket a Fõ téri parkba telepítettük át, így a tér jelenleg átlátható és igen kedves színfoltja lett
a település központi részének.
A Fõ utcai közpark növényei szintén megújításra kerültek, kellemes környezet várja az oda látogató lakótársaimat.
Játszótereink:
A játszóterek biztonsága érdekében, egyéves karbantartási
szerzõdést kötöttünk a 9 db játszótérre. A szerzõdés tartalmazza a játszótéri berendezések negyedéves felülvizsgálatát a hibák javítását, továbbá a biztonsági ellenõrzések elvégzését. Bízom abban, hogy az önkormányzat ezzel az intézke-

désével eléri, hogy a község valamennyi játszóterét, azok berendezéseit biztonsággal használhassák a település ifjú lakói.
A szilárd hulladék elszállítására kiírt közbeszerzési eljárás a napokban zárul le. Eredményhirdetésre várhatóan június elején kerül sor. Megnyugtatásképpen annyit, hogy a szolgáltatás továbbra is zökkenõmentesen folytatódni fog, tehát
nem lesz fennakadás a szemét elszállításában és az egyéb
szolgáltatásokban.
Tisztelt Lakótársaim!
Végezetül szükségesnek tartom röviden még a következõkrõl
tájékoztatni lakótársaimat:
Több alkalommal tettem, már említést arról, hogy az önkormányzatot a 033-as tábla belterületbe vonási eljárás keretében kötött ajándékozási szerzõdéssel kapcsolatosan 2 fõ
magánszemély beperelte. A per közel 2 évig tartott, továbbá az önkormányzat ingatlanára tett perfeljegyzés együttesen is akadályozta az új egészségház kivitelezési munkáinak elindítását.
Örömmel számolhatok be arról, hogy a per II. fokon is
befejezõdött, a per nyertese – minden tekintetben – az önkormányzat lett. A pert indító felpereseket a II fokon eljáró
Kúria minden követelésükben elmarasztalta és a teljes perköltség viselésére is kötelezte õket. Mindez azt bizonyította,
hogy önkormányzatunk lakossági igényt karolt fel annak idején, és az eljárást, melyet ebben az ügyben lefolytattunk –
természetesen a hatályos törvényeknek – és a jó erkölcsnek
megfelelõen végeztünk. Annyi azonban ide kívánkozik, hogy
azok az ürömi „jóakarók”, akik háttérbõl ezt a pert generálták,
ismét szembesülhettek azzal, hogy ez az önkormányzat a település és az itt élõk érdekében végzi munkáját, maximálisan
szem elõtt tartva a hatályos jogszabályokat. Ezt igazolta vis�sza a most lezárult II. fokú ítélet is.
Üröm, 2014. május hó
Laboda Gábor
polgármester

A Fõ tér
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Hangulatképek az Ürömi Öröm
Néptáncmûhely gálamûsoráról
Hagyományok Háza 2014. május 17.
Bõvebb beszámolót a következõ lapszámban közlünk.
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Köszönjük szépen mindazoknak, akik
fesztiváljaink és programjaink
létrejöttében segítettek!
Azoknak, akik már nem lehetnek közöttünk:
Czigány Feri bácsi, Tokai Ica néni, Pach Tóni bácsi,
Muskáth Gyuri bácsi
Kitartó támogatóinknak:
Tiszta Formák Alapítvány
Üröm Község Önkormányzata
Molnár László
Molnár Árpád
Cukrász Pali bácsi, Bojánka néni, Zoli
Szódás Feri
Ezüsthegyi Borosgazdák
Hagyományõrzõ Egyesület
Dr. Jakab Béla
Kovács András
Laboda Gábor
Lehel Dénes
Podhorcsek Ádám
Ürömi Polgárõrség
Tüzépes Katika
Ürömi Általános Iskola
Ürömi Közösségi Ház
Zeke Zoli
A gálamûsor támogatóinak:
Rock-Sun Kft.
Üröm Község Önkormányzata
Csákvári László
Huszti Gábor
Laboda Gábor
Szita János
Wéber Gomba Termelõ és Kereskedelmi Kft.
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Örömhír!
A IV. Országos Néptáncversenyen
(kamaracsoport) II. helyezést értünk el.
Felkészítõ tanárok:
Gyémánt Ádám,
Szilvásiné Tarnai Ildikó, Szilvási Károly

A táncosok akikre büszkék vagyunk:
Esztergomy Mátyás
Komor Veronika
Köhnken-Máté Boldizsár
Linczenbold Eliot
Lökkös Emma
Molnár Vivien
Pintér Emese
Sajti Konor
Sztanyik Lilla
Tuboly Zalán

Rövid hírek
az óvodából
Áprilisban és májusban lezajlott a
beiratkozás. 67 gyermek kisgyermek
nyert felvételt szeptembertõl óvodánkba. Várjuk Õket nagy szeretettel.
Ennek örömére Márk Jegorjevszki érsek úrtól ajándékba kapott Kápolnás
tortát a mostani óvodásokkal jóízûen
elfalatoztuk.
Márk Jegorjevszki érsek urat
Május elsõ hetében köszöntöttük az
köszöntik szülestésnapja
Édesanyákat és nagymamákat és az
alkalmából a kápolnát
Idõsek Otthona lakóit, nagyon színvoábrázoló tortával
nalas, kedves mûsorral.
Május 31-én, szombaton készü
Mindenkinek nagyon szép nyarat, és jó pihenést kíván az
lõdünk a gyermeknapi Napraforgó Napra.
Június 6-án, pénteken 16 órakor elballagnak iskolába menõ óvoda összes dolgozója!
„nagyjaink„ az iskola tornatermében, amelyre minden kedves
Stoffer Judit
érdeklõdõt várunk szeretettel. Készülõdünk a nyári fesztiválra
óvodavezetõ
is, június 14-én, szombaton 16 órakor az óvoda ballagóival.
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Nemzetiségi napok az óvodában
Hagyományainkhoz híven idén is megtartottuk a nemzetiségi napokat. A pilisvörösvári Tájház jóvoltából a kölcsönkapott régi
használati tárgyakkal ünnepi és hétköznapi viseletekkel kis kiállítás formájában helyben ismerkedhettek óvodásaink.
Nemzetiségi viseletbe „öltöztettük”az általunk barkácsolt
babákat, melyek hûtõmágnesként funkcionálnak. Régi sváb
házakról és viseletekrõl kapott színezõket érdeklõdéssel és
kitartóan színezték, valódi alkotások születtek.

A tánctanulás a gyermekeket és a felnõtteket alaposan megmozgatta, jókedvre derítette. Nem kevésbé a sütés! A gyermekek élvezettel gyúrták a Nuss Stangel (diós rúd) tésztáját, kóstolgatták a cukorból és a tojásfehérjébõl vert habot.
Élményekben, ismeretekben gazdagodtunk e programok
kapcsán, melyet a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatott. Köszönet érte!
Német Munkaközösség.
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Hírek a suliból

Március 15-i ünnepség

Április elmúltával ismét eseménydús heteket hagytak maguk mögött iskolánk tanulói.
Folytatódtak az egyre inkább rendszeressé váló színházi programok, az alsó tagozatosok ellátogattak a Fõvárosi Növény- és Állatkertbe és a Tropicariumba. A Láthatatlan Kiállításon
szembesülhettek gyengén látó kortársaink életének nehézségeivel, a Mezõgazdasági Múzeum új, interaktív kiállításán vizsgálhatták az idõ titokzatos természetét, meglepõ jelenségeit. Kreszvetélkedõ keretében tehették próbára ügyességüket, sajátíthatták el a balesetmentes közlekedés szabályait. Felsõ tagozatosaink Közép-Európa legnagyobb újkori erõdjében, a gyönyörûen
helyreállított komáromi Monostori erõdben bõvíthették történelmi, építészeti és haditechnikai ismereteiket. Igazi filmes élmén�nyel varázsolta el tanulóinkat az etyeki Korda Filmpark, megtanulhatták, hogy a látvány idõnként mennyire csalóka, valamint elleshették a filmkészítés néhány apróbb csínját-bínját.
Futóverseny
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A március 15-i mûsor láttán nem csak az ünnep hangulata töltötte meg lelkünket, hanem a büszkeség is, hiszen tanulóink – mûvésztanáraik irányításával – ismét olyan alkotást hoztak létre, amely az üröminél nagyobb színpadon is megállná a
helyét.
Az iskolánknak, de a községünknek is kiemelkedõ eseménye
a minden év tavaszán megrendezésre kerülõ Néptáncfesztivál.
Az idei is sikerrel zárult, köszönet érte a rendezõknek!
Szerencsére a tavasz bõvelkedik ünnepekben, nevezetes
napokban. Névadónkról koszorúzással és az immár hagyományosnak tekinthetõ futóversennyel emlékeztünk meg. József nádor szobra elé elhelyezte koszorúját a Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében Scharerné, valamint a Diákönkormányzat
képviselõje is. A költészet napján iskolai szavalóversenyt rendeztünk, melyre rengeteg ,,elõadómûvész’’ jelentkezett, így két délután is élvezhettük a színvonalas, jobbnál jobb elõadásokat. Nagy
örömünkre a felsõ tagozatosok értékelésében szerepet vállalt
Lengyel Katalin színmûvésznõ is, aki hasznos tanácsokkal látta
el verskedvelõ tanítványainkat. Hagyománnyá vált az is már, hogy
kékbe öltözünk a víz világnapján. Az alsósok egy korosztályuknak
megfelelõ totóval bizonyíthatták, hogy sok mindent megtanultak a
nap folyamán, a felsõsök pedig vetélkedõn vehettek részt.
Egyéb próbákban sem volt hiány: a megyei német szavalóversenyen két tanulónk – Siklósi Balázs 2.a és Katona Zsófia 7. osztályos tanuló – továbbjutott az országos fordulóra, négyen pedig Gyõrben az Országos Makett- és Tárgykészítõ Versenyen vettek részt.
A zongora tanszak diákjai házi versenyen mérhették ös�sze tudásukat, a mûvészeti iskola tánccsoportja pedig ,,Arany
Minõsítés”-t szerzett a Dunakanyar Népmûvészeti Versenyen.
A házi sakkdöntõ után hárman képviselték iskolánkat a
Pilisborosjenõn rendezett tornán. Külön öröm, hogy a szomszéd faluval, elsõsorban az iskolával való jó kapcsolat újra felelevenedni látszik. Ezt a törekvést szolgálja a – már több ízben is megrendezésre kerülõ – sportverseny az ürömi és a
pilisborosjenõi felsõsök között. Március utolsó szombatján
egy kellemes, de izgalmakkal teli délutánt töltöttek el a hato-
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Gyermekfesztivál

József Nádor nap

József Nádor nap

Futóverseny

Víz Világnapján
dikosok a szomszédok pályáján, ahol egy izgalmas kézilabdamérkõzésnek lehettünk szemtanúi.
Lassan véget érnek az egész tanévet átívelõ tanulmányi
versenyek is. A Mozaik levelezõs verseny országos döntõjén
történelem tantárgyból Lökkös Emma 6.a osztályos tanuló 14.
helyen, Katona Zsófia 7. osztályos tanuló pedig 16. helyen vég-

zett. Méltán lehetünk büszkék rájuk!
Bár a tanév utolsó hat hetében még rengeteg program vár ránk, és nyakunkon az „év végi hajrá” is, gyermek és
felnõtt egyaránt érzi, hogy lépésrõl lépésre egyre közeledik a
VAKÁCIÓÓÓÓ!
SZÁ
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Lendületben az Iskola
Befejezéséhez közelít a József Nádor Általános iskola udvarfejlesztésének elsõ fázisa. Az Iskola Szülõi
szervezetének vezetésével és jelentõs anyagi hozzájárulásával teljesen megújul az eddig méltatlanul
elhanyagolt hátsó udvar és a sportpálya.
Eddig a gyermekek a balesetveszélyes aszfaltpályára
kiguruló gyöngykavicsokon csúszkáltak, vagy a kikopott füvön futkároztak, esetleg a porban játszottak, esõben pedig
bokáig a sárban. Amit sajnos szünetek végén a cipõiken
behordtak a folyosókra és az osztálytermekbe.
De ennek most vége.
Radványi Andrea SZMK elnök és Gál Tünde alelnök
koordinálásával lelkes szülõk kis csapata és az iskolájukért tenni akaró segítõik, az ürömi ifjak birtokba vették a
lelakott részeket és a roskadozó avittas játékvárat. A képek tanúsága szerint csodálatos színpompába öltöztették
azt, kijavították a kilazult és balesetveszélyes részeket, elhárították az összeszerelési hibákat és teljes terjedelmében kibõvített felületen 5 centi vastag EU standard gumitégla borítású esõtér óvja a gyermekeket a sérülésektõl.
Eltûnt az állandó feladatot adó balesetveszélyes gyöngykavics. A régi, korhadt padok és rönkfa asztalok kiemelése
és renoválása után egy hatalmas, árnyékban bõvelkedõ,
térkõvel burkolt pihenõ részt alakítottak ki, amit a gyerekek
nyári iskolaként is tudnak majd használni. A kerítésre kiter-

Az udvar felújítása
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jedt felületû palatáblát terveznek felszerelni, amin a tanárok órát tarthatnak a gyermekek pedig a szünetekben és a
napköziben kiélhetik mûvészi ambícióikat.
A pihenõ rész 70 méteres új térkõ burkolatú járdán
közelíthetõ meg a biciklitároló felõl úgy, hogy ezzel egy
csapásra megszûnik a sportpályán történõ keresztbe szaladgálás. A kritikus rész a biztonság fokozása érdekében
modern kerítéssel és kapuval lesz leválasztva. Az iskola
nyugati fala és a sportpálya labdafogó hálója között szintén egy építendõ járdával lehet lejutni a hátsó udvarba
anélkül, hogy a sportfoglalkozást zavarnák.
A sportpálya játékvár felõli oldalán helyreállítják a távolugró gödröt a nekifutóval. A távolugró nekifutóját a játékvártól elválasztó úgynevezett szivárgó térbe drága kerítés helyett, fagyalból és babérmeggybõl álló, nedvesség kedvelõ örökzöld sövényt ültetnek, amik közé meghatározott távolságokban leylandi ciprust álmodtak a kivitelezés szervezõi. Ez a zöld bástyafal akadályozza meg
a labda átlövését a játszótérre és a gyerekek átfutását a
játszótérrõl.
A fennmaradó területek füvesítésre, parkosításra és virágosításra kerülnek, ezzel is alapot szolgáltatva a legzöldebb iskola cím megpályázásához.
A projekt adott fázisának költségvetése a befejezéskor el fogja érni a 2,5 millió forintot. Ebbõl egymillió forintot a Szülõk Bálja bevételébõl az SZMK vállalt magára,
a maradékot a tulajdonos Önkormányzat képviseletében
Laboda Gábor polgármester bocsátotta a szülõi szervezet rendelkezésre. A szülõknek a közösség érdekében
önként vállalt áldozatos munkájának
köszönhetõen a munkadíjak túlnyomó részét valamint a kivitelezõ vállalkozók hasznának teljes egészét
megtakarították, s ezt az udvarra
fordították.
Kiss Tibor az iskola frissen kinevezett igazgatója, valamint Laboda Gábor polgármester személyesen felügyelte a munkálatokat és köszönetét fejezte ki a szülõknek a közösség építõ és környezet szépítõ
munkájukért. A szülõk már most a
következõ fázis lehetõségein gondolkodnak, de ez egyelõre még titok . A
fázis teljes befejezését követõen az
SZMK a figyelmét az iskolai szekrények beszerzésére összpontosítja,
hogy az õszi iskolakezdésre a gyerekek birtokba vehessék a megújult
udvar mellett a praktikus szekrényeiket is.
Szülõi Munkaközösség
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A Mûvészeti Iskola
versenyeredményei
2013-14-ben
VII. ORSZÁGOS NÉPZENEI VERSENY
A verseny idõpontja: 2014. április 4-6., Rendezõ: Frederic Chopin Zeneiskola AMI, 2100 Gödöllõ, Ady Endre sétány 1.
A verseny célja: Országos tanulmányi verseny keretében a zenei anyanyelv hagyományainak õrzése, értékeinek bemutatása.
Tehetségkutatás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny. A verseny fordulói: Iskolai, területi válogatók, országos döntõ (egyfordulós). A József Nádor Általános és Mûvészeti Iskolánk tanulója Horváth Marcell II. díjat nyert tekerõ hangszeren. Felkészítõ tanára: Havasréti Pál
IV. ORSZÁGOS MAKETT- ÉS PAPÍRTÁRGYKÉSZÍTÕ-,
FATÁRGYKÉSZÍTÕ-, FÉMMÛVES VERSENY
A verseny idõpontja: 2014. április 25-26. Rendezõ: Kovács
Margit Német Nemzetiségi Iskola, Alapfokú Mûvészeti Iskola,
9024 Gyõr, Répce u. 2.
A verseny célja: Az alapfokú mûvészeti iskolák képzõ- és
iparmûvészeti ágán tanuló diákok, makett- és papírtárgy készítõ,

fatárgy készítõ és fémmûves tudásának megismerése, a tanulók
tárgytervezõ, kivitelezõ, eszközhasználó képességeinek, esztétikai igényességének, kreativitásának értékelése.
A verseny jellege, részei: Az elõdöntõ pályázati, a döntõ gyakorlati verseny. A verseny fordulói: Iskolai válogató, országos forduló (elõdöntõ és döntõ)
A József Nádor Általános és Mûvészeti Iskolánk tanulói Garay
Júlia nyert II. díjat fatárgy készítésben és Garzó Ajsa III. díjat makett készítésben. Felkészítõ tanárok: Koncz Viktória, Nemes Timea
IV. ORSZÁGOS NÉPTÁNCVERSENY (kamaracsoport)
A verseny idõpontja: 2014. május 9-10. Rendezõ: Hétpróbás
Néptánciskola 5600. Békéscsaba Luther u 6.
A verseny célja: Az alapfokú mûvészeti iskolák néptánc tanszakain folyó nevelõ-oktató munka színvonalának, tehetséggondozó tevékenységének bemutatása, értékelése, minõsítése. Szakmai-módszertani tapasztalatok gyûjtése.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny. A verseny fordulói: Területi válogatók és országos döntõ.
Résztvevõk köre: Az alapfokú mûvészetoktatási intézmények
néptánc tagozatos diákjai.
A József Nádor Általános és Mûvészeti Iskola néptánc csoportja nyerte el a II. díjat.
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Tavaszi ünnepek az Ürömi
Hóvirág Bölcsõdében
Miután sikeresen elûztük a telet a farsangi mulatsággal, elérkezett a tavaszi ünnepségsorozat a bölcsõdében.
Áprilisban ellátogatott hozzánk a nyuszi és sok meglepetést hozott bölcsiseinknek. Hol a kertben rejtette el a finomságokat, hol pedig a csoportokban. A gyerekek izgatottan kerestek-kutattak és nagyon örültek mindennek.
Májusban pedig – a legfontosabbakat – az édesanyákat
köszöntöttük saját készítésû ajándékokkal. Minden csoportban lázas készülõdés folyt és a szorgos kis kezek
munkájának köszönhetõen csodaszép meglepetések születtek. Annyira édesek voltak a gyerekek, ahogy mindenki elõtt titkolták mire készülünk, hogy még nagyobb legyen
az öröm. Jelentem sikerült! Az édesanyák meghatódva
vették át a nekik készített csomagot.
Ezúton is szeretném köszönteni az Édesanyákat ezzel az
idézettel:
„Nem tud úgy szeretni a világon senki
Mint az Édesanyám tud engem szeretni.
Akármit kívántam megtette egy szóra
Még a csillagot is reám rakta volna.”
/József Attila/

Tavaszi
hangulat

Sünik
nyuszi ünnepe

Hamarosan következik a ballagás, amikor búcsút veszünk
a nagyoktól, akik már óvodában kezdik meg a következõ
tanévet, majd a nyarat egy hangulatos gyermeknapi programmal nyitjuk. Ilyenkor ugráló-várat kapunk egy egész
délelõttre, és arcfestéssel, egész napi vidámsággal, programokkal köszöntjük az ide járó gyermekeket.
Minden kedves olvasónknak nagyon szép nyarat kívánunk!
Ürömi Hóvirág Bölcsõde
Balla Orsolya gondozónõ

Pillangók nyuszi ünnepe

Édesanyák ajándéka
– kézzel díszített kaspó
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Végre itt a nyuszi
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Plébánia szentelés
2014. május 21-én került sor az újonnan épített katolikus
plébánia és közösségi ház felszentelésére.
A plébániát mint épületet az egyik elõzõ lapszámban már
bemutatta az építész.
A felszentelést Dr. Erdõ Péter bíboros az Esztergom-Budapesti Fõegyházmegye érseke végezte. A fõegyházmegye
érseke legutóbb fõpásztori vizitációja alkalmából 2011-ben
járt Ürömön.
Az eseményen jelen voltak Üröm egyházi és világi vezetõi
élükön Wilheim Péter plébániai kormányzóval, Laboda Gábor
polgármesterrel és Dr. Bodó Tibor alpolgármesterrel. Szép
számmal jelentek meg a szomszédos Pilisborosjenõrõl is az
ottani egyházközség és a német nemzetiségi önkormányzat
tagjai és jelen voltak a testvéregyházak képviselõi is.
Dr.Erdõ Péter bíboros úr prédikációjában örömét fejezte ki, hogy a sok évi elõkészítõ és építõ munka után végre
korszerû plébániai hivatal állhat a plébános és a hívek rendelkezésére, de új közösségi térrel is gyarapodott nemcsak a katolikus egyház, hanem Üröm Község is. Az épület
alapvetõen a fõegyházmegye, a hívek és a Települési Önkormányzat támogatásával valósult meg. A bíboros méltatta ezt
a gyümölcsözõ együttmûködést.
A felszentelést követõen dr. Erdõ Péter kötetlen beszélgetést folytatott a jelenlévõkkel. Az ünnepi alkalomra nagyon sokan készültek süteményekkel és egyéb vendégváró falatokkal
ez is csak fokozta az egyébként is örömteli hangulatot.
Papp Ákos

Örömteli hangulatban folyt a beszélgetés

Dr. Erdõ Péter érsek úr és Laboda Gábor polgármester úr

Dr. Erdõ Péter érsek úr
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Családi Majális

Kötélhúzás

Az idei év Majálisa szokásos helyszínünkön került
megrendezésre a Polgármesteri Hivatal elõtti téren, melynek támogatója Üröm Község Önkormányzata és Laboda Gábor polgármester volt.
A Majális fõ szervezését idén is a Mûvelõdési
Ház vállalta, melyben társszervezõként az Ürömi
Hagyományõrzõ Egyesület is részt vett.
Álladó játékprogramjaink mellett (körhinta, kisvasút)
most sem maradhatott el a zsúfolásig megtelt sátorban
az arcfestés, gyöngyfûzés, kézmûveskedés, társasjátékok, kora reggeltõl késõ délutánig hosszú kígyókban
sorakoztak, hogy hozzájuthassanak a gyerekek valamelyik asztalhoz.
Délelõtt – ahogy ez a múlt évben is volt – megrendeztük játékos családi akadályversenyünket, ahol több
vegyes korcsoportú csapatba szervezõdve küzdöttek
apróságok és felnõttek a színes labdákért, tollas készletért és különbözõ kerti játékokért. A játék hangulatát remek játékvezetõ biztosította a Mûvelõdési Ház
részérõl, izgalmas, vidám igazán szinvonalas csapatjátékot láthattunk!
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MAJÁLIS
A vetélkedõ elején felállítottuk a májusfát is
az Ürömi Hagyományõrzõ Egyesület és több
lelkes önkéntes segítségével.
Az Önkormányzat részérõl 900 adag vaddisznó-, õz- és birkapörkölt került kiosztásra,
de a több mint 10 fõzõversenyben résztvevõ
csapat is szívesen vendégül látott a saját csapatán kívül még további 40-50 embert. Köszönjük mindenkinek aki részt vett a fõzésben!
A zsûri dolga idén sem volt könnyû a szoros verseny miatt. A pontozásban segítségünkre volt Becker Norbert református lelkész,
aki kellõ szakértelemmel és szigorral pontozta a csapatokat. Szigorúan figyelembe vették
a bírák a pontozásnál nem csak az jó ízû ételek elkészítését, ízét, hanem a szíveslátást és
fogadtatást is, a borgrácsban rotyogó étel küllemét.

Készül a finom ebéd az Önkormányzat üstjeiben

Nagy sikere volt az ugrálóvárnak
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A díjak átadására várakozva

Elsõ helyezés:	Ürömi Fiatalok Egyesülete
Vörösboros marhapörkölt
juhtúrós sztrapacskával
Második helyezés:	Ürömi Sport Club
Áfonyás vaddisznópörkölt
Harmadik helyezés:	Ürömi Hagyományõrzõ
Egyesület
Székelygulyás
Negyedik helyezés:	Nosztalgia Klub
Székelykáposzta
Különdíj I.:	Szülõk és gyerekek az iskolából
Babgulyás
Különdíj II.:	Panoráma liget fõzõcsapat
Gulyásleves
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Lufieregetés

Nosztalgia Klub

Az eredményhirdetés után háHajmeresztõ volt – sokan másztak fel a májusfára

rom órakor 150 színes lufit engedtünk a magasba, de kiderült, hogy
ennek többszöröse is kevés lenne!
Végezetül késõ délutánra értek véget a meghirdetett programok, nagyon sokan maradtak velünk egészen estig, ugyanis lehetett maradni a kisvasútnál, körhintánál és
az ugráló várnál nyolc óráig.
Jövõre szeretettel várunk újra
mindenkit!
Köszönetet szeretnénk mondani minden szervezésben részt
vevõ

önkéntesnek

akik

egész

nap kitartóan vettek részt a munkában és segítették a rendezvény zökkenõmentes lebonyolítását, valamint azoknak is, akik az
elõkészítésben segítették a szervezést. Továbbá külön köszönetet
szeretnénk mondani Trunk Zsolt
úrnak az ingyenesen biztosított
tûzifáért illetve a plusz rendezvénysátorért amit Pilisborosjenõi
Német Önkormányzat és Küller
János volt polgármester úr biztosított a részünkre. Köszönjük!
Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház
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Ürömi Tükör
REFORMÁTUS EGYHÁZ

Szent liturgia
A Húsvét hétfõt követõ napon ismét fõpapi Szent liturgiára (ünnepi istentiszteletre) került sor az ürõmi Szent Alexandra kápolnában.
A liturgiát Márk Jegorjevszki érsek, a Magyar Ortodox egyházmegye kormányzó fõpapja (Kirill, Moszkva és egész Oroszország
pátriárkájának helynök érseke) vezette a kápolna parókusának
Dmitrij Szvirko atyának és más ortodox atyák koncelebrálásával.
Nagy öröm számunkra az Érsek figyelme és érdeklõdése
Üröm iránt, hiszen mint ismeretes õexcellenciája igen elfoglalt
diplomata, aki Kirill Pátriárka személyes megbízásából lát el egyházi diplomáciai feladatokat a világ 54 országában. Olaszországtól Dániáig, Franciaországtól Írországig. Európán kívül Japánban, Thaiföldön és más távol-keleti országokban, valamint a
Dél-Amerikai kontinens több országában.
Az ürömi ortodox közösség és más ürömi polgárok mellett a
szertartáson részt vett Laboda Gábor polgármester úr is.
Az istentisztelet után feltámadási körmenet következett, majd
Márk érsek úr ünnepi prédikációval fordult az egybegyûltekhez. A
szentbeszédben Krisztus feltámadásáról és az örök élet misztériumáról szólt és rámutatott az evangélium igazságára is.
A liturgia után a fõpap vezetésével a vendégek átvonultak a
Könyvtár Klubtermébe ahol Laboda Gábor polgármester szerény
ebédet adott a résztvevõk tiszteletére.
Az ebéd keretében került sor Márk érsek köszöntésére, aki
nemrégiben töltötte 50. születésnapját. Az Érsek úr ez alkalomból több tortát is kapott köztük Önkormányzatunktól. Az ürömi ortodox közösségtõl a kápolna alakját formázó kézmûves tortát kapott. Az Érsek úr 50. születésnapjára készített nagy terjedelmû
kézmûves tortát óvodásaink nagy örömmel fogyasztották el. Köszönjük az ünnepelt szíves felajánlását.
Márk érsek életrajza
Szergej Anatoljevics Golovkov 1964. március 31-én született
hívõ családban, Perm városában.
1988-ban kitüntetéssel végezte el a moszkvai Teológiai Szemináriumot
1990-ben végezte el a Moszkvai Teológiai Akadémiát majd
Márk néven pappá szentelték.
Pappá szentelése után a Szentírást tanította a Szemináriumban. Héber nyelvtudása az egyik legjobb az ortodox egyház
vezetõi közül, éppen ezért sokat dolgozott a Szentföldön is. Természetesen kiválóan beszél görögül és latinul illetve több élõ
nyelven is.
1992-ben teológiai doktori fokozatot szerzett.
2000-ben archimandritává nevezték ki.
2004-ben szentelték püspökké
2009. március 31-én az ausztiai és a magyar ortodox egyházkerület fõpapja.
2010. február 1-jén érsekké (vladika) nevezték ki
Kitüntetései:
– Barátság érdemrend 2011
– Radonyezsi Szent Szergíj érdemrend II. fokozat
– Szent Szerafim érdemrend II. fokozat
– Jeruzsálemi Szent Sír rend
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Márk Jegorjevszki érsek urat
köszöntik szülestésnapja
alkalmából a kápolnát
ábrázoló tortával

Jegorjevszki érsek úr
és Laboda Gábor úr

A képen balról jobbra Laboda Gábor úr,
Dimitrij atya és Márk Jegorjevszki érsek úr
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Hírek a reformátusok
háza tájáról…

gyenek, s jó lenne, ha idén õsszelez már így lehetne!

Kedves Ürömi és Pilisborosjenõi Polgárok,
Felekezetünk Tagjai!

a hátsó kertben sikerült egy kis játszóteret kialakíta-

Ezért erre a célra is lehet adományozni a lentebbi bankszámlánkra, a „játszóházas játékokra” megnevezéssel.
S e helyen köszönöm meg a Turi, a Kaiser és a Csürke
családok, valamint a Dávid Ifi segítségét abban, hogy
ni, ami megint csak segíti azt, hogy a szülõk nyugodtan tudjanak Isten Igéjére figyelni az Istentiszteletek al-

Nagyon hálás az Élõ Isten felé a szívem, hiszen gyülekezetünk tavasz óta újabb komoly megerõsödésen

kalmával, míg gyermekeik a kertben játszanak felügyelet mellett.

ment keresztül. Rengeteg gyülekezeti missziós meg-

Szeretnék beszámolni arról is, hogy nagyon szépen

mozdulásunk volt, többek között jártunk gyermekeinkkel

sikerült az ürömi majális is, hiszen gyülekezetünkbõl is

Hollandiában Barnevelt-Voorthuizenben az ottani refor-

számosan látogattak ki a különbözõ programokra, s én

mátus testvérgyülekezetünkben, ahol egy bõ hetet töl-

magam is részt vettem a hagyományosan megrende-

töttünk el és meghívtuk ottani holland barátainkat, hogy

zésre kerülõ fõzõ verseny zsûri elnökeként! Nagy él-

jöjjenek el hozzánk idén nyáron is. Remélem, hogy

mény és megtiszteltetés volt ez nemcsak számomra,

éppúgy, ahogy ott Hollandiában, úgy az itteni reformá-

hanem gyõztes csapatokban számos helyen részt vevõ

tus híveink kinyitják érkezõ testvéreink elõtt nemcsak a

reformátusaink számára is! Lehet, hogy jövõre csiná-

szívüket, hanem az ajtajukat is. Lehetõségünk van tehát

lunk gyülekezeti bográcsot is!

augusztus 18-a estétõl 25-e estéig befogadni hajléka-

S itt szeretném eloszlatni azt a nem túl kedves hírve-

inkba egy-egy holland családot és gondoskodni róluk.

rést, miszerint a református közösség az ürömi Önkor-

Örülnék, ha a kedves református olvasóközönségbõl is

mányzattól a tavalyi évben a felújítási munkákra 20 mil-

lenne vállalkozó kedvû, aki szívesen segítene ebben!

lió forintot kapott volna. Nem kapott. Ugyanannyit kap-

Nálam, a parókián szállásoljuk el az ottani gyülekezet

tunk, mint katolikus feleink az építésre, összesen 2,5

vezetõ presbiterét: Erik Runhaart és népes családját.

millió forintot. Nagyon nem szeretnénk, ha ilyen hazug

Rajtuk kívül még 2-3 család jön, illetve fiatalok. Elõre is

információk miatt feszültség keletkezne felekezeteink

köszönöm azok segítségét, akik szívesen fogadnak be

között. Ráadásul még mindig komoly harc, hogy rentá-

házukba egy-egy holland ideérkezõt! De aki ebben nem

bilis legyen a gyülekezetünk költségvetése és minden

tud segíteni, örömmel veszünk minden egyéb felaján-

fillér adomány jól jön, s nagyon szeretnénk mindezek

lást is, akár étkezéssel, programmal kapcsolatosan!

mellett a tornyunkat is rendbe rakni, s ehhez még kö-

Örömmel számolok be arról, hogy a minden hónap
elsõ vasárnapján 10:00 órától zajló játszóház, nagy si-

zel 7 millió forint hiányzik. Egyszóval, ha lehet „igazat
mondjon mindenki az õ felebarátjáról.”

kerrel futott, amelyet ovisaink és iskolás alsósaink na-

A következõ amirõl szólnék a komolyzenei áhítatos

gyon nagy lelkesedéssel látogattak. Õsszel folyta-

koncertsorozatunk, amely „Az I. Világháború hõseinek

tás következik! Ezt a szolgálatot Kiss András és fele-

emlékezetére” kerül megrendezésre. Ennek mûfaja

sége Kati vállalták el, akik amúgy számos játszóházat

zenés áhítat. A koncertek programja igen változatos:

mûködtetnek, mivel ilyen vállalkozásuk van. Nagy kön�-

Haydn, Mendelson, Piazzola, Liszt, Bartók stb…mûvek

nyebbség úgy jönni Istentiszteletre a gyermekes csalá-

hangzanak fel zongorán, csellón, hegedûn, fuvolán és

doknak, hogy immár a mûködõ „játszóházas foglalko-

trombitán. A fellépõ mûvészeket részben Nemes Ré-

zás” zajlik a babák és ovisok szobájában, illetve tavasz-

ka szervezi. Másrészt Bárdy Judit, aki a pilisborosjenõi

tól a kertben is. Nagy álmunk, hogy azok a játékok, amik

altalános iskolában tanít. Nagy szeretettel hívunk

ilyenkor kölcsönbe vannak nálunk, azok sajátjainkká le-

ezen alkalmakra is minden ürömi és pilisborosjenõi
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zenekedvelõ polgárt! Következõ koncertünk: Június

teletre, vagy keresztelõ kapcsán jelentkeztek. Ráadásul

1-én, vasárnap 18:00-kor lesz itt a templomunkban Ürö-

két konfirmációs tábor is volt, hogy minden kérdést jól

mön, a budapesti Vass Lajos vegyeskar és vendége, a

értsenek és tudjanak, illetve meg tudják fogalmazni re-

Le Thabor kórus koncertje.

formált keresztyén hitüket. Az Élõ Isten áldja meg életü-

Afrancia kórus Bretagne-ból, Rennes városából ér-

ket és töltse be õket Szentlelkével! Tegye áldássá õket

kezik hozzánk. A koncert „jótékonysági koncert” is lesz

családjukban, közösségeikben és mindnyájunk számá-

egyben, hiszen az omladozó és csúnya református

ra itt Ürömön és Pilisborosjenõn!

templomtornyunk felújítására gyûjtünk. Köszönjük, ha

Nagy örömmel hirdetem, hogy a 2014/2015-ös tan-

részvételükkel és adományaikkal Önök is segítik ezen

évre Ürömön az elsõ osztályban 27 gyermeket írat-

szépnek ígérkezõ alkalmat!

tak be református hittanra, az ötödik osztályban 21 fõt.

Nagyon várják már cserkészeink június 16 és 24-e

Pilisborosjenõn elsõ osztályban 7 fõt, ötödik osztály-

között megrendezésre kerülõ harmadik nagy „cserkész-

ban 8 fõt. A meglévõ csoportokkal együtt így az óra-

portyánkat”, amelyet idén Erdélyben, a Gyulafhérvártól

rendbe vett hittanra már több mint százan járnak majd

10 kilométerre található Alvincen rendezünk meg, s

szeptembertõl. Köszönjük ezúton is a szülõk bizalmát!

ahol gyermekeink az ottani református gyülekezetben

Igyekszünk a hitoktatókkal közösen rá is szolgálni erre!

segítenek 9 napon keresztül. Bajnóczki Bálint csapat-

Amúgy szeretném azt is hirdetni, hogy akik még nem

parancsnok vezetésével bejárjuk Dél-Erdély csodálatos

döntöttek, szeptember 1-ig dönthetnek, hogy beírat-

hegyeit, illetve négy régi magyar várat másztunk meg:

ják-e gyermeküket hozzánk! Szeretném eloszlatni a

Kõhalom, Gyulafehérvár, Déva, Vajdahunyad. S ezek

félreértéseket: erkölcstannal egy idõben lesz a refor-

mellett részt veszünk az itteni reformátusok életében. A

mátus hittan az iskola keretei között, tehát nem lehet

cserkészfoglalkozásaink minden szombaton 10:00 órá-

mindkettõt választani! Vagy erkölcstan, vagy hittan. He-

tól vannak, a nyári idõszakban is (ide bárki jöhet, má-

ti egy órában lesz ez a tantárgy. Így remélem mindenki-

sa felekezeti hátterû gyermek is), kivéve, ha portya van.

nek minden világos. Ha további kérdéseik vannak bát-

Idén harmadik alkalommal emlékeztünk meg Isten-

ran hívjanak!

tisztelet keretében június 4-én országunk gyászos meg-

Szeretnénk felhívni azon szülõk figyelmét, akik

csonkításáról. Imádkoztunk elszakított és az anyaor-

szeretnék gyermeküket református hittanra beírat-

szágban élõ népünk Megtéréséért, hogy valódi válto-

ni, de gyermekük nincs megkeresztelve vagy más fe-

zás legyen a Kárpát-medencében, hiszen az itt élõ né-

lekezethez tartozik, hogy a magyar hatályos törvé-

pek is a testvéreink, s ha elkezdjük õket Isten Szereteté-

nyek lehetõséget adnak a neveltetéshez való jog alap-

vel Szeretni, annak komoly hatása lehet a jövõre nézve!

ján, hogy a szülõk döntsék el, gyermekük melyik hittan-

A konfirmáció a következõ, amirõl szeretnék nagy

ra írattasson be. További információkért bátran keresse-

hálaadással beszámolni, többek között azért is, mert

nek meg!

amikor ideérkeztem a gyülekezetünkben nem volt ifjú-

A nyári hittantáborokba is várjuk a hittanos

sági élet, most pedig az elsõs konfirmációs évfolyam-

vagy érdeklõdõ gyermekeket mindkét községbõl!

ban 14 fiatal, míg a második évfolyamban 21 fiatal és

Tiszakeszi Missziós Hittantábor (augusztus 19-24),

felnõtt tett és tesz konfirmációi vizsgát és fogadalmat

Almádi Alsós Csillagász Hét (július 27-aug. 2), Almá-

június 8-9-én Pünkösdkor. S a felnõttek közül hatan ré-

di Felsõs Csillagász Hét (augusztus 3-10), illetve idén

szesednek a keresztség sákramentumában, azaz e

augusztus harmadik hetében (aug. 10-17) lesz Csa-

szentségében is! Ráadásul a konfirmáló gyerekek kö-

ládos Gyülekezeti Nagytábor Balatonfûzfõn. Ide min-

zül oszlopos tagjai a pénteki Dávid Ifinek, vagy a szom-

den korosztályból várjuk a jelentkezõket! Egy ilyen

bati Dánielnek, illetve Istentiszteletre is rendszeresen

tábor nagy segítséget ad bekerülni egy összetartó,

járnak. A felnõttek pedig vagy a „Babakocsis” Istentisz-

nagyszívû közösségbe!
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Részletes nyári programajánló:
Június 1. 10:00	Ünnepi Istentisztelet, Cserkész Eskü (Úrvacsora)
			(Az ünnep miatt Jenõn nincs Istentisztelet!) (Becker Norbert Gyula)
Június 1. 18:00	„Jótékonysági est” a templomtorony felújítására (Breton kórus)
Június 4. 18:30	„Trianoni Gyász Istentisztelet”
(Becker Norbert Gyula)
Elõadás: Ifj. Takaró Károly történész
Június 7. 16:00	Egyesített nagykonfirmációs vizsga
(Becker Norbert Gyula, Nagy Gábor)
Június 8. 10:00	Pünkösd Elsõnapi Istentisztelet
(Becker Norbert Gyula)
Június 9. 10:00	Pünkösd Másodnapi Istentisztelet
(Becker Norbert Gyula)
			(Az ünnepek alatt Jenõn nincs Istentisztelet!)
Június 8. 10:00	Iskolás Tanévzáró Istentisztelet
(Becker Norbert)
Június 8. 18:00	„Emlékezés az Elsõ Világháborúra, hõseinkre”
			
Komolyzenei Koncert VI.
			
(Csürke Károly, Nemes Réka)
Június 15.
10:00	Ovis és iskolás tanévzáró Istentisztelet és „Játszóház” (Becker Norbert
Gyula)
Június 17–24.		Református Cserkész Tábor Erdélyben, Alvincen…
			
(Becker Norbert, Bajnóczki Bálint)
Június 22.
10:00	Istentisztelet Üröm
		
16:00	Pilisborosjenõ Istentisztelet (Masri
Mona)
Június 26 – július 3.	A „Szépkorúak Bibliakörével Izraelben” (Becker Norbert Gyula)
Június 29.
10:00	Istentisztelet Üröm
		
16:00	Pilisborosjenõ Istentisztelet (Masri
Mona)
Július 6. 10:00	Úrvacsorás Istentisztelet Üröm
		
16:00	Pilisborosjenõ Istentisztelet (Borza
Ferenc)
Július 7 – 22.		szabadság (Írország vagy Franciaország)
			
(Becker Norbert Gyula)
Július 13.
10:00 Istentisztelet Üröm
		
16:00	Pilisborosjenõ Istentisztelet (Bajusz
Krisztina, Gulyás József)
Július 20.
10:00	Istentisztelet Üröm
		
16:00	Pilisborosjenõ Istentisztelet (Balogh
Sándor, Csürke Elek)
Július 27.
10:00	Istentisztelet Üröm (Becker Norbert
Gyula)

Július 27. – Aug. 2.	Almádi Alsós-hittanos és Csillagász
Hét 2014 J (Becker Norbert, hitoktató)
Augusztus 3.
10:00	Úrvacsorás Istentisztelet Üröm
		
16:00	Pilisborosjenõ Istentisztelet (Becker
Norbert Gyula)
Augusztus 3-10.	Almádi Felsõs-hittanos (Dávid ifi) és Nagy
Csillagász Tábor J (Becker Norbert Gyula, hitoktató)
Augusztus 10.
10:00, 16:00 P
 ilisborosjenõ Istentisztelet (Balogh Sándor, Gulyás József)
Augusztus 10-17.	Balatonfûzfõ Családos Gyülekezeti Tábor
(Becker Norbert, gondnokok és a presbitérium
összes tagja, Szépkorúak)
Augusztus 17.
10:00	Istentisztelet Üröm
		
16:00	Pilisborosjenõ Istentisztelet (Balogh
Sándor)
Augusztus 20.
10:00	Úrvacsorás Istentisztelet (Becker
Norbert Gyula)
Augusztus 24.
10:00	Istentisztelet Üröm
		
16:00	Pilisborosjenõ Istentisztelet (Becker
Norbert Gyula)
Augusztus 24-30.	Tiszakeszi Missziós Tábor (Becker Norbert
Gyula)
Augusztus 31.
10:00	Úrvacsorás Istentisztelet Üröm
		
16:00	Pilisborosjenõ Istentisztelet (Becker
Norbert Gyula)
Szeptember 2-8.	A hittanórák megszervezése Ürömön és
Pilisborosjenõn (három óvoda, két iskola,
gimis hittan, Ifi órák, konfiórák, gyülekezeti hittanok)
Szeptember 7.
10:00	Iskolás Tanévnyitó Istentisztelet – Hittanos családi nap J
Szeptember 10.	18:30	Presbiteri Bibliaóra, majd Presbiteri
Gyûlés (Becker Norbert)
Szeptember 13-14.	„Cserkészportya” (Bajnoczki Bálint, Becker
Norbert)
Szeptember 14.
10:00	Ovis Tanévnyitó Istentisztelet és Játszóház (Becker Norbert és Kiss András)
Minden testvérünket és érdeklõdõt nagy szeretettel várunk programjainkra!
Az Élõ Isten legyen Üröm – Pilisborosjenõ református híveinek
õrizõ pásztora!
Áldás, békesség!
Norbert tiszteletes (Norbi tesó)
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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rendeletek
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
7/2014 (IV.03.) számú rendelete a 14/2013.(IX. 27), 9/2013
(III.28.) számú önkormányzati rendelettel módosított
4/2013 (II.21.) számú önkormányzati rendelet módosítására a település 2013. évi költségvetésérõl a 2013.-2014.2015. évi gördülõtervérõl.
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV törvény 23.§-ban, valamint az ennek végrehajtására kiadott 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt felhatalmazás
alapján a 2013. évi költségvetésére alkotott rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
„A módosított Ör 1.§ 2.§ és 3.§-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
1. §
1) A Képviselõ-testület a 2013. évi költségvetési módosított bevételi fõösszegét: 1 276 562 000 Ft-ban (azaz egymilliárd kettõszáz
hetvenhatmillió ötszázhatvankettõezer forintban) állapítja meg az 1.
mellékletben részletezett források szerint.
2) A jelen rendelet
fõösszegen belül:

1.§./1/

bekezdésében

megállapított

bevételi

a) Intézményi mûködési bevételeit 133 716 000 Ft-ban (azaz százharminchárommillió hétszáztizenhatezer forintban)
b) Az önkormányzat sajátos mûködési bevételeit: 244 090 000 Ft-ban
(azaz (kettõszáznegyvennégymillió nullakilencvenezer forintban)
a) Felhalmozás és tõkejellegû bevételeit 30 800 000 Ft-ban (azaz harmincmillió nyolcszázezer forintban)
b) Támogatások, átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése
fõösszegét 337 956 000 Ft-ban (azaz háromszázharminchétmillió kilencszázötvenhatezer forintban)
a) Pénzforgalom nélküli bevételeit 530 000 000 Ft-ban, (azaz ötszázharmincmillió forintban) állapítja meg, a rendelet 2. számú mellékletében
részletezett és elkülönített önkormányzati és az általa irányított költségvetési szervenkénti bontásban.
2. §
1) A képviselõ-testület a 2013. évi költségvetés módosított kiadási fõösszegét 1 276 562 000 Ft-ban, (azaz egymilliárd kettõszáz
hetvenhatmillió ötszázhatvankétezer forintban) állapítja meg a 2. számú mellékletben részletezettek szerint.
2) A jelen rendelet 2.§./1/ bekezdésében megállapított kiadási fõösszegen
belül:
a) Személyi juttatások módosított fõösszegét 304 198 000 Ft-ban (azaz
háromszáznégymillió százkilencvennyolcezer forintban)
b) Munkaadókat terhelõ járulékok módosított fõösszegét 82 852 000 Ftban (azaz nyolcvankétmillió nyolcszázötvenkétezer forintban)
c) D
 ologi és egyéb folyó kiadások módosított fõösszegét 238 559 000
Ft-ban (azaz kettõszázharmincnyolcmillió ötszázötvenkilencezer forintban)
d) Végleges pénzeszköz átadás módosított fõösszegét 22 605 000 Ftban, (azaz huszonkétmillió hatszázötezer forintban)
e) Szociálpolitikai ellátások módosított fõösszegét 71 839 000 Ft-ban (azaz hetvenegymillió nyolcszázharminckilencezer forintban)
f) F
 elújítási kiadásainak módosított fõösszegét: 17 440 000 Ft-ban (azaz
tizenhétmillió négyszáznegyvenezer forintban)
g) Felhalmozás kiadásainak módosított fõösszegét 426 423 000 Ft-ban
(azaz négyszázhuszonhatmillió négyszázhuszonháromezer forintban)
h) Hosszúlejáratú hitelek visszafizetésének módosított fõösszegét 31
591 000 Ft-ban (azaz harmincegymillió ötszázkilencvenegyezer forintban) állapítja meg.
3. §
Általános tartalékát 19 347 000 Ft-ban (azaz tizenkilencmillió háromszáz
negyvenhétezer forintban), céltartalékát 61 708 000 Ft-ban (azaz hatvanegymillió-hétszáznyolc forintban) állapítja meg.
4. §
1) Az Ör. egyéb rendelkezései nem változnak.
2) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
2) A rendelet kihirdetésérõl az önkormányzat jegyzõje gondoskodik.
Üröm, 2014. április 02. nap.
Laboda Gábor
polgármester
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Dr. Halász Mónika
jegyzô

Üröm Község Önkormányzat 8/2014.(IV.03.) Ör rendelete a
település 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás)
Beterjesztve: A képviselõ testület 2014. 04.02. ülésére
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV törvény 88. § (1) bekezdésében és a 91. §-ban,
továbbá ennek végrehajtására kiadott 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet
158. §, 162. §-ban foglalt rendelkezések figyelembevételével a 2013. évi
költségvetése végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a település 2013. évi
költségvetésének végrehajtását 879 715 000 Ft (azaz nyolcszázhetvenkilencmillió hétszáztizenötezer forint) bevételi fõösszeggel, és 801 224
000 Ft (azaz nyolcszázegymillió kétszázhuszonnégyezer forint) kiadási
fõösszeggel, 78 491 000 Ft (azaz hetvennyolcmillió négyszázkilencvenegyezer Ft) záró egyenleggel jóváhagyja.
2. §
1) A település 2013. évi pénzmaradványát 14 428 000 Ft-tal (azaz tizennégymillió-négyszázhuszonnyolcezer forinttal) hagyja jóvá, a jelen
rendelet 11.) 12.) számú mellékleteiben foglalt részletezéssel .
3. §
1) A jelen rendelet 1.§.-ban rögzített 2013. évi bevételek forrásonkénti
alakulását a jelen rendelet 1. számú mellékletében részletezettek szerint hagyja jóvá.
2) Ezen belül:
a) Az önkormányzat mûködési, saját folyó és – átengedett bevételeit
419 629 000 Ft-ban (azaz négyszáztizenkilencmillió hatszázhuszonkilencezer-forintban)
b) Felhalmozás és tõke jellegû bevételeit 23 001 000 Ft-ban (azaz hu
szonhárommillió egyezer forintban)
c) Támogatások bevételeinek teljesítését 274 002 000 Ft-ban (azaz
kettõszázhetvennégymillió kettõezer-forintban)
d) Társadalombiztosítástól és egyéb átvett pénzeszközt 32 638 000
Ft-ban (azaz harminckettõmillió hatszázharmincnyolcezer forintban)
e) Támogatás, kölcsön, visszatérülés fõösszeget 29 446 000 Ftban (azaz huszonkilencmillió négyszáznegyvenhatezer forintban)
f) Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek összegét 100 999 000 Ft-ban
(azaz-százmillió kilencszázkilencvenkilencezer-forintban) állapítja
meg.
3) Az önkormányzat 2013. évi bevételeinek alakulását, gazdálkodónkét a
rendelet 1/A. számú melléklete tartalmazza.
4. §
1) A Képviselõ-testület a jelen rendelet 1.§-ában rögzített kiadási
fõösszegen belül:
a) személyi juttatások kiadási fõösszegét 270 173 000 (azaz kétszázhetvenmillió százhetvenháromezer forintban)
b) munkaadót terhelõ járulékok fõösszegét 70 441 000 Ft (azaz hetvenmillió négyszáznegyvenegyezer-forint)
c) dologi és egyéb folyó kiadások fõösszegét 246 117 000 Ft (azaz
kétszáznegyvenhatmillió száztizenhétezer-forint)
d) mûködési célú pénzeszközátadás fõösszegét 17 729 000 Ft (azaz
tizenhétmillió hétszázhuszonkilencezer-forint)
e) felhalmozás célú pénzeszköz átadás fõösszege 2 500 000 Ft (azaz
kétmillió ötszázezer-forint)
f) társadalom és szociálpolitikai juttatás 73 711 000 Ft (azaz hetvenhárommillió hétszáztizenegyezer Forint)
g) felhalmozási kiadások fõösszegét 80 882 000 Ft (azaz nyolcvanmillió nyolcszáznyolcvankétezer Forintban) hagyja jóvá, és
megállapítja, hogy a felhalmozási kiadásokon belül a felújítási kiadásokat célonként a rendelet 16.számú melléklete tartalmazza.
h) hitel-törlesztés kiadás fõösszegét 31 591 000 Ft-ban (azaz harmincegymillió ötszázkilencvenegyezer forint)
i) függõ átfutó, kiegyenlítõ kiadások fõösszegét 8 080 000 Ft-ban (azaz
nyolcmillió nyolcvanezer forintban) hagyja jóvá a jelen rendelet 2.számú mellékletében részletezettek szerint.
2. a) Polgármesteri Hivatal összkiadását 117 615 000 Ft (azaz száztizenhétmillió hatszáztizenötezer forint) fõösszeggel hagyja jóvá a rendelet 2/A. és 19-es számú mellékletében részletezettek szerint.
A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
– Személyi jellegû kiadásait 79 739 000 Ft-tal (azaz hetvenkilencmillió
hétszázharminckilencezer forinttal)
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– Munkaadói járulékokat: 17 563 000 Ft-tal (azaz tizenhétmillió ötszázhatvanháromezer forinttal)
– Dologi és egyéb folyó kiadásait 16 079 000 Ft-tal (azaz tizenhatmillió
hetvenkilencezer forinttal)
– Kiegyenlítõ, függõ, 4 234 000 Ft-tal (azaz négymillió kétszázharmincnégyezer Ft) hagyja jóvá.
b) Önkormányzat kiadását 346 675 000 Ft (azaz háromszáznegyvenhatmillió hatszázhetvenötezer forint) fõösszeggel hagyja jóvá a 2/A,
valamint a 19 számú melléklet szerint.
A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
– Személyi jellegû kiadásokat 18 321 000 Ft-tal, (azaz tizennyolcmillió
háromszázhuszonegyezer forinttal)
– Munkaadói járulékokat 10 470 000 Ft-tal (azaz tízmillió négyszázhetvenezer forinttal)
– Dologi és egyéb folyó kiadásokat 117 566 000 Ft-tal (azaz száztizenhétmillió ötszázhatvanhatezer forinttal)
– Pénzeszköz átadás és támogatás értékû kiadásokat 93 940 000 Fttal (azaz kilencvenhárommillió kilencszáznegyvenezer forinttal)
– Felhalmozás és tõkejellegû kiadásokat 80 740 000 Ft-tal (azaz nyolcvanmillió hétszáznegyvenezer forinttal)
– Hiteltörlesztés kiadását 31 591 000 Ft-tal, (azaz harmincegymillióötszázkilencvenegyezer Ft-tal)
– Kiegyenlítõ, függõ, átfutó kiadásokat – 5 953 000 Ft-tal, (azaz
mínusz ötmillió kilencszázötvenháromezer forinttal) hagyja jóvá.
c) József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény mûködtetési kiadását 19 752 000 Ft-tal (azaz tizen
kilencmillió hétszázötvenkettõezer forint) fõösszeggel hagyja jóvá a rendelet 2/A., valamint a 19. számú melléklete szerint.
A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
– Személyi jellegû kiadásait 3 323 000 Ft-tal (azaz hárommillió háromszázhuszonháromezer forinttal)
– Dologi kiadásait 16 429 000 Ft-tal /azaz tizenhatmillió négyszázhuszonkilencezer forinttal)
d) Napraforgó Óvoda kiadását 1 73 5 20 000 Ft-tal (azaz százhetven
hárommillió ötszázhúszezer forinttal) hagyja jóvá a 2/a. sz. melléklet
szerint.
A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
– Személyi jellegû kiadását 95 388 000 Ft-tal (azaz kilencvenötmillió-háromszáznyolcvannyolcezer forinttal)
– Munkaadói járulékokat 23 890 000 Ft-tal (azaz huszonhárommillió
nyolcszázkilencvenezer forinttal)
– Dologi kiadásait 46 660 000 Ft-tal (azaz negyvenhatmillió hatszázhatvanezer forinttal)
– Függõ átfutó kiadását 7 440 000 Ft-tal (azaz hétmillió négyszáznegyvenezer forinttal) hagyja jóvá.
– Felhalmozási kiadás 142 000 Ft-tal (azaz száznegyvenkétezer forinttal)
e) Hóvirág Bölcsõde kiadását 44 220 000 Ft-ban (azaz negyvennégymillió kétszázhúszezer-forintban) hagyja jóvá a rendelet 2/A mellékletében részletezettek szerint.
A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
– Személyi jellegû kiadását 25 918 000 Ft-tal (azaz huszonötmillió kilencszáztizennyolcezer forinttal)
– Munkaadói járulékokat 6 607 000 Ft-tal (azaz hatmillió hatszázhétezer forinttal)
– Dologi kiadásait 10 962 000 Ft-tal (azaz tízmillió kilenszázhatvankétezer
forinttal) hagyja jóvá.
– Függõ átfutó kiadását 733 000 Ft-tal (azaz hétszázharmincháromezer forinttal) hagyja jóvá.
f) Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház és Könyvtár kiadását 26 418 000
Ft (azaz huszonhatmillió négyszáztizennyolcezer forint) fõösszeggel
hagyja jóvá a 2/A. számú melléklet szerint.
A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
– Személyi jellegû kiadásait 10 807 000 Ft-tal (azaz tízmillió nyolcszázhétezer forinttal/
– Munkaadói járulékokat 2 794 000 Ft-tal (azaz kétmillió hétszázkilencvennégyezer forinttal)
– Dologi kiadásait 11 991 000 Ft-tal (azaz tizenegymillió kilencszázkilencvenegyezer Ft-tal)
– Függõ, átfutó kiadásait 826 000. Ft-tal (azaz nyolcszázhuszonhatezer forinttal) hagyja jóvá.
g) Községgazdálkodás településüzemeltetés, köztemetõ fenntartási
költségeit 36 376 000 Ft (azaz harminchatmillió háromszázhetvenhatezer forint) összegben hagyja jóvá a rendelet 19. mellékletében részletezettek szerint.
Ezen belül:
– Személyi jellegû kiadásokat 15 029 000 Ft-tal (azaz tizenötmillió huszonkilencezer forinttal)

– Munkaadói járulékokat 3 757 000 Ft-tal (azaz hárommillió hétszázötvenhétezer forinttal)
– Dologi kiadásokat 17 590 000 Ft-tal (azaz tizenhétmillió ötszázkilencvenezer forinttal) hagyja jóvá.
h) Védõnõi Szolgálat kiadását 12 592 000 Ft (azaz tizenkétmillió
ötszázkilencvenkettõezer forint) fõösszeggel hagyja jóvá a 2/A. számú
melléklet szerint.
A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül
:
– Személyi jellegû kiadásait 9 215 000 Ft-tal (azaz kilencmillió kétszáztizenötezer forint)
– Munkaadói járulékokat 2 344 000 Ft-tal (azaz kettõmillió háromszáznegyvennégyezer forinttal)
– Dologi kiadásait 1 033 000 Ft-tal (azaz egymillió harmincháromezer
forinttal) hagyja jóvá.
i) Idõsek Napközi Otthona (Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés)
kiadását 20 231 000 Ft (azaz húszmillió kettõszázharmincegyezer forint) fõösszeggel hagyja jóvá a rendelet 2/A. számú melléklete szerint.
A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
– Személyi jellegû kiadásait 9 467 000 Ft-tal (azaz kilencmillió négyszázhatvanhétezer forinttal)
– Munkaadókat terhelõ járulékokat 2 313 000 Ft-tal (azaz kettõmillió
háromszáztizenháromezer forinttal)
– Dologi kiadásait 7 725 000 Ft-tal (azaz hétmillió hétszázhuszonötezer forinttal) hagyja jóvá.
– Függõ, átfutó kiadását 726 000 Ft-tal (azaz hétszázhuszonhatezer
forinttal) hagyja jóvá.
j) Családsegítõ, Gyermekjóléti szolgálat kiadásait 3.825.000 Ft-tal /azaz hárommillió nyolcszázhuszonötezer forinttal/ hagyja jóvá a rendelet
2/A. számú melléklete szerint.
A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
– Személyi jellegû kiadásait 2 966 000 Ft-tal (azaz kétmillió kilencszázhatvanhatezer forinttal)
– Munkaadókat terhelõ járulékokat 703 000 Ft-tal (azaz hétszázháromezer forinttal)
– Dologi kiadását 82 000 Ft-tal (azaz nyolcvankettõezer forinttal)
– Függõ, átfutó kiadását 74 000 Ft-tal (azaz hetvennégyszer forinttal)
hagyja jóvá.
5. §
Tudomásul veszi, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadása 1
001 000 Ft (azaz egymillió-egyezer Ft) volt.
6. §
A képviselõ-testület az önkormányzat vagyonának, adósságállományának jövedelmi és létszámhelyzetének, költségvetési feladatmutatóknak
és feladattámogatások alakulásának elszámolását a rendelet 3-as, 4-es,
5-ös, 6-os, 7-es, 8-as és 9-es, számú mellékletekben foglaltak szerint
hagyja jóvá.
7. §
(1) A képviselõ-testület a könyvviteli mérleget az egyszerûsített tartalmú éves pénzforgalmi jelentést, a mûködési bevételek és kiadások, a mérlegadatokat alátámasztó táblázatokat, az éves leltárt, az
egyszerûsített pénzmaradvány elszámolást és felhasználást a rendelet 10-es, 11-es, 12,13,14 és 15. 16. számú mellékleteiben foglaltak
szerint hagyja jóvá.
(2) Az éves zárszámadás elemzését tartalmazó Pénzügyi bizottsági jelentést a jelen rendelet 18-as melléklete szerinti tartalommal megismerte és tudomásul vette.
8. §
A képviselõ-testület megállapítja, hogy a 2013-as gazdasági évben az
ütemezett fejlesztési céloknál volt feladatelmaradás, mivel az új orvosi
rendelõ beruházási munkálatai nem voltak indíthatóak. Szoros gazdálkodás mellett ugyan, de likviditási gondok nem merültek fel. Az eredeti költségvetésében megfogalmazott célkitûzéseket az új orvosi rendelõ kivételével teljesítette, illetve a módosított költségvetésekben megjelölt többletfeladatokkal túlteljesítést is megvalósított.
9. §
A képviselõ-testület a 2013. évi költségvetés végrehajtását alátámasztó
szöveges indokolást elfogadja
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A Képviselõ-testület 2014. április havi döntései

10. §
(1) A Képviselõ-testület megállapítja, hogy több éves kihatással járó kötelezettségvállalásai nincsenek.
(2) Megállapítja, hogy a 2013-as gazdasági évben közvetett támogatások körébe tartozó adóelengedés 2 308 000 Ft, azaz kétmillió háromszáznyolcezer forint volt.
(3) Megállapítja, hogy 2013 ban kedvezményes étkeztetés címén 25 800
000 Ft (azaz huszonötmillió nyolcszázezerezer forint) felhasználására, illetve kifizetésére került sor.
11. §

(2) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

feladat támogatás összegének egyezõségét a helyi rendeletben biztosítani kellett.
• Második napirendként fogadták el a képviselõk azt a rendeletet, amely
a település költségvetésének végrehajtását tartalmazta.

si eljárás gyõztesével kötendõ szerzõdést.
• Döntött a testület a Polgármesteri Hivatal elõtti tér felújítására beérkezett árajánlatokban. A három ajánlatot adó közül a Klorofil Kft. ürömi

Üröm, 2014. április 02.

vállalkozás ajánlatát fogadta el.

Dr. Halász Mónika
jegyzô

• Ugyancsak döntöttek a képviselõk a felújítandó tér közvilágításának

Üröm Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámoló mellékletei
1. 2. melléklet	Üröm Község Önkormányzat 2012-évi költségvetési beszámoló bevételek
1/A melléklet	2012. évi beszámoló bevételek szakfeladat bontásban
Polgármesteri Hivatal
562 913 Iskolai intézményi közétkeztetés bevételek
562 917 Munkahelyi étkeztetés bevételek
562 912 Óvodai intézményi közétkeztetés bevétel
889 101 Bölcsõdei ellátás bevételek
889 922 Házi segítségnyújtás bevételek
889 921 Szociális étkeztetés bevételek
881 011 Idõsek Nappali ellátása bevételek
949 900 Mûvelõdési Ház tevékenység bevételek
910 123 Könyvtár bevételek
960 302 Köztemetõ fenntartási feladatok bevételek
2. melléklet	Üröm Község Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámoló kiadások
2/A melléklet	2012. évi beszámoló kiadások szakfeladat bontásban
	841 126 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége kiadások
841 403 Város és Községgazdálkodás kiadások
562 913 Iskolai intézményi közétkeztetés kiadások
562 917 Munkahelyi étkeztetés kiadások
851 011 Óvodai nevelés kiadások
562 912 Óvodai közétkeztetés kiadások
889 101 Bölcsõdei ellátás kiadások
949 900 Mûvelõdési ház kiadások
910 123 Könyvtár kiadások
881 011 INO
889 922 Házi segítségnyújtás
889 921 Szociális étkeztetés
869 041 Védõnõi szolgálat
889 201 Gyermekjóléti szolgálat
889 924 Családsegítés
960 302 Köztemetõ fenntartás
3. melléklet
Könyvviteli mérleg intézményszintû kiírás
4. melléklet
Befektetett eszközök állománának alakulása
5. melléklet
2013. évi önkormányzat vagyon alakulása
6. melléklet	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és
személyi juttatásai
7. melléklet
Feladattámogatás hozzájárulások elszámolása
8. melléklet
2012.évi bevételeinek és kiadásainak mérlege
9. melléklet
Egyszerûsített pénzforgalmi jelentés
10. melléklet
Egyszerûsített mérleg
11. melléklet
Pénzmaradvány kimutatás
12. melléklet
Egyszerûsített pénzmaradvány kimutatás
13. melléklet	Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése
14. melléklet
Ingatlankataszter
15. melléklet
Intézményi bevételek pénzforgalmi alakulálsa
16. melléklet	Felújítási és beruházási elõirányzatának teljesítése.
17. melléklet
Kimutatás adósságállományról
18. melléklet
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság jegyzõkönyve
19. melléklet	Bevételek és kiadások részletezése tevékenységenként
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2013. évi költségvetés módosításáról, mivel a központilag biztosított

• Jóváhagyta a testület az új orvosi rendelõ építésére kiírt közbeszerzé-

(1) A jelen zárszámadási rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Laboda Gábor
polgármester

• A zárszámadás tárgyalását megelõzõen döntöttek a képviselõk a

kiépítésére beérkezett ajánlatokban, a nyertes vállalkozó kiválasztásában.
• Elfogadták a képviselõk a Kert utca közvilágításának kiépítésére beérkezett árajánlatot.
• Döntés született Üröm parkosított területeinek egynyári virágokkal
történõ beültetésével.
• Elfogadták a képviselõk a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
• Döntött a Képviselõ-testület arról, hogy a kivitelezés során elmaradt
csatornabekötés költségeit viseli az önkormányzat az Üröm Tücsök u.
10. szám alatti ingatlan vonatkozásában.
• A 2014. évi útfelújításokra beérkezett árajánlatok közül kiválasztotta a
testület a nyertes ajánlatot adó vállalkozót.
• Elfogadta a Képviselõ-testület az ürömi játszóterek folyamatos
ellenõrzésére és karbantartására beérkezett árajánlatot és felhatalmazta a polgármestert a szerzõdés megkötésére.
• Elfogadták a képviselõk a 2013. évi belsõ ellenõrzési terv végrehajtásáról szóló írásos jelentést.
• Döntött a testület a Polgármesteri Hivatal homlokzat szigetelése és
nyílászárók cseréjére beérkezett árajánlatokban.
• Jóváhagyták a képviselõk a Mûvelõdési ház és az Ürömi Öröm
Néptáncmûhely között létrejött megállapodást
• Az ÜFE kérelmében foglaltaknak megfelelõen engedélyezték a
képviselõk a sportnap megrendezését a közösségi sportpályán, illetve
a Mûvelõdési Ház nagytermének térítésmentes használatát.
• Határozatot hoztak a képviselõk összeférhetetlenség feloldására.
• Döntöttek a képviselõk a Bp. III. kerületi önkormányzat területén lévõ
ingatlanok eladásra történõ újbóli meghirdetésében.
Üröm, 2014. május hó
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KÖZÉRDEKŰ

FELHÍVÁS
Tisztelt Ingatlantulajdonosok és
Ingatlanhasználók!
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletrõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. §-ára
figyelemmel kérem az ingatlan tulajdonosait és használóit, hogy tegyenek eleget törvényi
kötelezettségüknek és
2014. június 30-áig
az ingatlanon a parlagfû virágbimbójának kialakulását akadályozzák meg és ezt követõen ezt
az állapotot a vegetációs idõszak végéig folyamatosan tartsák fenn.
A parlagfû és egyéb gyomnövény ellen elsõsorban folyamatos nyírással, illetve kaszálással
lehet védekezni.
Aki ezt elmulasztja, az a helyszíni ellenõrzést követõen kötelezhetõ a közérdekû védekezésre,
amely bírság kiszabását is maga után vonja.
A bírság összege 15 000-tõl 5 000 000 Ft-ig terjedhet.
Üröm, 2014. május hó.
Dr. Halász Mónika
jegyzõ
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07.30-10.30

Dr. Gelencsér Tamás

16.00-19.00
08.00-11.30
14.00-17.30
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KÖZÉRDEKŰ telefonszámok
Csatornázási Üzem
2000, Szentendre, Ipar u.
Hibabejelentés (éjjel-nappal):
06-26-310-796
TIGÁZ Rt. 2000 Szentendre, Paprikabíró 16.
06/26/501-100
ELMÛ: Eurocenter 1032 Budapest, Bécsi út 154.
ELMÛ Szentendre:
06-26-318-051, (26)318-050
Magyar Kémény Kft.
1126 Bp. Böszörményi út 24/b
06 1 766-5850
Tûzoltóság: Pilisborosjenôi Weindorf Önkéntes Tûzoltó E.
Komlós Tibor parancsnok:
06/26/350-622
Kucsera László parancsnok-h.
06/30/254-8772
Érd Városiv. Tûz. 2045 Törökbálint, Pf. 17.
06/23/335-505
DMRV Szentendre
06/26/501-650
ÁNTSZ: 1117 Bp. Karinchy F. u. 3. V. em.
Szippantós Budakalász
06-26-340-817, (26)340-278
Gyámhivatal: Pilisvörösvár, Puskin utca 8.
06-26-330-402
Iparkamara Szentendre, Dunakorzó
06-26-317-918
Iparkamara Budapest, Bajcsy Zs. út
06-1-269-5974
NAV Budapest
06-1-412-5400
Egészségügyi Pénztár Szentendre
06-26-302-112
Mûvelôdési Ház
06-26-898-091
Általános Iskola
06-26-550-013, 350-158
Könyvtár
06-30-458-7615
Óvoda
06-26-350-185
Bölcsôde
06-26-898-089
Öregek Napközi Otthona
06-26-350-162
„Varázskô” Temetkezési Vállalat
Pilisvörösvár
06-26-330-987, 330-205
Gyógyszertár
06-26-350-147
Fogorvos
06-26-350-777
Munkaügyi Központ Budaörs
06-23-441-920
Rendôrség Budaörs
06-23-420-055
Pilisvörösvár
06-26-330-130
Posta
06-26-350-007
Kôbánya Fehér Kereszt
06-26-350-104
Vörösvári úti SZTK
06-1-388-9180
Közjegyzô, Dr. Stagel Judit (Pvörösvár, Fô u. 83.)
06-26-332-259
Okmányiroda Pilisvörösvár
06-26-530-680, 530-685
Hatósági ügyintézés, vezetôi engedély,
IGFB (gépjármû felelôsségbiztosítás)
530-686
Gépjármû-ûgyintézés
530-683
Vállalkozói igazolvány
530-687
Útlevél
530-681
Személyi igazolvány
530-682
Lakcímkártya
530-684
Gépjármû-ügyintézés
530-688
Takarékszövetkezet
06-26-350-244
Helyi polgári védelmi ügyelet:
Gáspár Tibor
06-20-207-7154
Kósa Tamás
06-20-223-4979
Polgárôrség 0–24 ügyelet:
06-30-621-06-15
Rendõrség – Ürömi körzeti megbízott
06 20 489 67 12
Ebrendész: Szûcsné M. Adrienn
06 70 61 99 311

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

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

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

Védônôi szolgálat
Kedd: 10.00–11.30
Csütörtök: 8.30–11.00
Kazinczy Edit: 06 20/ 383 6133
Pribuszné Szabó Krisztina: 06 20/ 354 7098
Schieszlné Zsedényi Beatrix: 06 20/ 383 1166
Horváth Katalin: 06 20/ 382 8689
A doktornô kéri kedves betegeit, hogy a rendelés elôtt telefonon egyeztetett idôpontban jelenjenek meg a rendelésen.
ÜRÖM ÉS PILISBOROSJENô KÖZSÉG ÖSSZEVONT
HÁZIORVOSI ÜGYELETI BEOSZTÁSA
Éjszakai ügyelet
Nappali ügyelet
Hétvégi ügyelet
Este 18 órától
Üröm: 350-224
Szombat reggel
reggel 8 óráig		
8 órától Hétfô
			
reggel 8 óráig
Orvosi rendelô ügyeleti telefonszám: 06-30-992-9257

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

10.00 – 13.00 óráig

Csütörtök:

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

Szerda:

Péntek:

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

Dr. Gaál Gabriella
15.00–18.00 Üröm
08.00–11.00 Üröm
14.00–17.00 Üröm
08.00–11.00 Üröm
15.00–18.00 Üröm

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

09.00 – 12.00 óráig

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

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

Kedd:

09.00 – 12.00 óráig,

hétfõ
kedd
szerda
csütörtök
péntek

Hétfô:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

Hétfô:

13.00 – 16.00 óráig,

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

Gyermekrendelés

Telefon

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

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

dr. Gaál Gabriella:
dr. Kerekes Ildikó:

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

Sürgõsségi orvosi ellátás
Ürömön hétköznap reggel 7 órától 17 óráig sürgôs orvosi ellátás elérhetô:
a 26/350-224 telefonszámon (Ürömi orvosi rendelô)
Pilisborosjenôn minden hétköznap reggel 7 órától 17 óráig a nappali sürgôsségi orvosi ellátást Dr. Kovács Levente biztosítja. Tel.: 06-20/
7735-365
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BABA- ÉS
GYERMEKHOLMI
BÖRZE
Az Ürömi Gyermekjóléti
Szolgáltatás szervezésében
A Mûvelôdési Ház nagytermében
2096 Üröm, Iskola utca 4.

Idôpontja: 2014. július 4. 16-19 óra között
A kisteremben ingyenes gyermekfelügyeletet biztosítunk,
kézmûves foglalkozással.
Szeretettel várjuk a baba- és gyermekholmikat eladni,
vásárolni, vagy cserélni kívánó szülôket!
Külön asztalnál szívesen fogadunk adományokat, melyeket a
rászoruló családok felé közvetítünk.
Jelentkezni az alábbi telefonszámon,
e-mail címen lehet:
Tel.: 06-20/289-8054
e-mail: gyermekjoletiurom@gmail.com
Pappné Csonka Emôke – családgondozó
Mózesné Soltész Ágnes – gyermekvédelmi asszisztens
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Ürömi Tükör
KÖNYVTÁR

Író-olvasó találkozó
Idén már második író-olvasó találkozónkat tartottuk 2014. március 20án csütörtökön, a Könyvtár klubtermében.
A kötetlen beszélgetés során Báldi Éva mutatta be Michelle
Paver: a Szellemvándor címû könyvét, amelyet õ fordított. Mint ismeretes a brit írónõ egyes könyvei az Egyesült Királyságban bestsellernek számítottak, hiszen milliós példányszámban jelentek
meg. Báldi Éva angoltanár, aki diplomáit az ELTE-én és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerezte, mûfordítással az utóbbi idõkben kezdett foglalkozni.
A beszélgetés elsõ részében inkább az idõsebbek, majd a
szünet utáni második részben a fiatalok vettek részt. A beszélgetésben sok szó esett a mûfordításról mint szakmáról, annak
szépségeirõl és nehézségeirõl egyaránt. A szerzõ magával hozta Paver: Farkastestvér címû mûvét is, amelyet ugyan nem õ fordított, de mégis érdekes vita alakult ki a könyvekrõl. Az olvasók több
részletet is felolvastak a mûvekbõl ezzel is színesítve az amúgy is
izgalmas elõadást.
A résztvevõk az est végén kedvezménnyel megvásárolhatták a
szerzõtõl mindkét mûvet.
Papp Ákos
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ÖNO

Anyák napi ünnepély
„Halkan, puhán szirom pereg,
Simogatja öreg kezed.
Piros szegfû, halván rózsa,
Téged köszönt Nagyanyóka”
(Iványi Mária)
Az Idõsek Klubjában május 7-én tartottuk az
Anyák napi ünnepélyt. Az óvodások és a Mûvészeti
Iskola növendékei sok szép énekkel, tánccal, ajándékkal lepték meg az anyukákat, nagymamákat. Laboda Gábor Üröm polgármestere virággal köszöntötte és kívánt jó egészséget a nagymamáknak. Erre a
jeles napra nem csak a gyerekek készültek, a nagymamák is megható verssel, szép énekekkel, süteménnyel várták a vendégeket
Szemerei Mihályné
Intézményvezetõ

34

IV. – V. – VI.
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Barátságos sakkmérkõzés

Az utóbbi években rendszeresen összejárunk
sakkozni hetente a sakk barátaimmal. Úgy
gondoltuk, jó lenne összemérni játékerõnket
olyanokkal, akik versenyszerûen sakkoznak.
A Budapesti Sakk Szövetség javaslata alapján
meghívtunk egy fiatalokból álló csapatot 2014.
május 5-én és játszottunk hat táblán, kettõ fordulót, 25-25 perces játékidõvel. A Budakalász és Pomázról érkezett fiatalokból álló csapat 7,5-4,5 arányban bizonyult erõsebbnek. Az
eredményhez csak gratulálni lehet. Örvendetes, hogy vannak olyan községek nem is mes�sze Ürömtõl, ahol foglalkoznak a fiatalok sakkoktatásával, ami magában hordja a jó eredmény lehetõségét.Természetesen keressük
a lehetõségét egy visszavágó mérkõzésre, s
bízzunk a jobb eredményben.
Schiller Imre
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Az Ürömi Sport Club hírei
Sajnos a lapzárta miatt végleges helyezésekrõl egyenlõre nem tudok
beszámolni, kivéve lányainkat, akik az összesített rangsorban 18 csapatból a 13. helyen végeztek.
Mindenképpen gratulálnom kell nekik, hiszen több távozó, átigazoló és sérült volt náluk és egy ideig szereplésük is veszélybe
került. Ennek tudatában a helytállásuk kiváló!
Felnõtt elsõ csapatunk jelenleg a negyedik helyen áll, öt fordulóval a bajnokság vége elõtt. Az élmezõny nagyon szoros. A 2-6
hely sorsa az utolsó fordulókban fog eldõlni! Az elsõ helyet szinte
már biztos, hogy Pilisszentiván rutinos csapata nyeri meg. Õket viszont mi megvertük, egyedüliként a bajnokságban. Itt mindenképpen meg kell említenem, hogy elsõ csapatunkban hét ifjúsági korú
játékos szerepelt, nagyrészt a kezdõ csapatban. Ez a jövõre nézve bíztató! Viszont a mostani bajnokságban, hétvégéken vagy az
ifiben vagy a tartalékcsapatban vagy az elsõ csapatban több olyan
alkalom volt, hogy két mérkõzésen is szerepelniük kellett. Ez a
többfrontos szereplés nyilvánvalóan megterhelõ, ezért úgy gondolom, hogy a 2-6 hely megszerzése ennek tudatában elfogadható!
Felnõtt tartalék csapatunk valószínûleg a 6-8 helyet szerzi meg
a 15 csapatos bajnokságban! Úgy érzem ez is rendben van. Én
személyesen nem vártam ilyen jó szereplést tõlük. Köszönhetõ ez
a játékosoknak és Ködöböcz Tibor edzõnek aki foglalkozott velük.
Gyermekeink szereplése a Bozsik Egyesületi rendszerben
rendkívülinek mondható. Itt a kiírás úgy szól, hogy eredményeket nem kell vagy nem szabad nyilvántartani. Én mégis megsúgnám, hogy nagyon jó és eredményes úton járunk. Köszönhetõen
Tóth Lászlónak és Nyisztor Donátnak, aki a 4-6 évesekkel foglalkozik. Csak ebben az egy kis korosztályban is 15-20 gyermekünk van már. Úgy látom a júliusi játékengedélyek kiváltása után
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valószínûleg elérjük a 200 fõs tagságot. Ez gondot jelenthet hiszen
csak egy pályánk van. De mindenképpen egy kellemes gond! A
vezetõségnek ezt meg kell oldania! Az Önkormányzat mellettünk
áll, mint ahogy eddig is. A Batz KFT, és a Ford Solymár-Esztergom is kiemelten támogatja egyesületünket. A barátok, ismerõsök,
szurkolók pedig lehetõségeik szerint, akár az adójuk 1%-ával segítenek minket. Köszönet érte!
Meg szeretném említeni, hogy az Ürömi Általános Iskola a
2013-2014-es tanévben a Bozsik intézményi rendszerben nem
vett részt. Egy ideig itt elég zavaros volt a helyzet. Viszont az új
igazgató kinevezése – Kiss Tibor, akit gyerekkora óta ismerünk –
garancia az iskola sikeres további mûködésére beleértve a sportot is.
A Pilisborosjenõi ált. iskolát pedig átadtuk a szentendrei
székhelyû Dunakanyar SE-nek. Bár Pilisborosjenõn nagyon jó viszony alakult ki az iskola és az egyesület között. Dienes Dóra megbízott igazgató és a szülõk értették és igényelték a rendszerben
való szereplést, hiszen legnagyobb kincs a gyermek! Jövõre reményeink szerint visszatérünk a megoldásra!
Az egyesület résztvett Május 1-én a majálison, ahol meglátásom szerint legalább ezer ember jelent meg! Fõzõversenyen is
részt vettünk és második helyet értük el. A 60 kg vaddisznóból készült pörköltet és 50 liter halászlét természetesen együtt fogyasztottuk el a majálison résztvevõkkel!
Résztvettünk még a „Te szedd” mozgalomban is. Ennek keretében megtisztítottuk az önkormányzati KHT-s dolgozók segítségével a Kálvária dombot és környékét!
Maradok tisztelettel:
Podhorcsek Miklós ÜSC elnök
T: 06 20 20 87 782, 06 70 20 44 424

IV. – V. – VI.

Ürömi Tükör
sport

A Gankaku Sportegyesület hírei
Sikeres tanév a Gankaku Sportegyesületben
A Gankaku Sportegyesület 9 éve mûködik, de vezetõedzõi 14
éve vesznek részt aktívan Üröm sportéletében. Küldetését Üröm
Község Önkormányzatának támogatásával valósítja meg! Az Önkormányzat mellett 2013-ban támogatta az Emberi Erõforrás Minisztérium megbízásából az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ
– Oktatás Kutató Fejlesztõ Intézet Nemzeti Tehetség Programja is, melynek köszönhetõen az addigi legrangosabb Ürömi –
Gankaku Kupát sikerült megrendeznie 2013. május 25.-n. A verseny elnevezése: „VIII. Ürömi Kupa a Dr. Borzási Fogorvosi és
Implantológiai Rendelõ Támogatásával”, fõvédnöke: Vidákovits
Tibor alpolgármester úr volt. Az összefogásnak köszönhetõen
az ürömi versenyzõk díjmentesen vehettek részt az eseményen!
A versenyt komoly felkészülés elõzte meg, melynek eredményeképpen a Gankaku SE 12 arany, 22 ezüst, 20 bronz éremmel, legeredményesebb csapatként, magasan az élen végzett az
éremtáblázaton!
A Gankaku SE Ürömi Klubja az élsport kedvelõk mellett,
szeretettel várja a Goju-kai karate harcmûvészet, valamint az
aerogoju rekreációs és kondicionáló torna iránt érdeklõdõ gyerekeket és felnõtteket. „Együtt Sportoló Család” programjának keretében, a gyermekükkel együtt edzõ szülõknek jelentõs kedvezményeket biztosít!
Foglalkozásait az Ürömi József Nádor Általános Iskola tornatermében tartja keddi és csütörtöki napokon délután.

Gankaku Gála a tehetséges gyermekeknek
2013. december 14.-én rendezte az Gankaku Sportegyesület, III. Gankaku Gáláját, amelyen az egyesület sportolói, azok
hozzátartozói, valamint a szervezet barátai – támogatói közösen
ünnepelték az év végét.
A Gankaku SE ürömi, pilisszentiváni, és óbudai klubjai mutatták be a Goju-kai Karate harcmûvészetben elért jártasságukat. A kis sportolók önállóan is felléptek, saját maguk által koreografált bemutatókkal, a büszke szülõk nagy örömére! A klubdemonstrációk után, Jersabek Tibor 8 danos Zen Do Karate mes-

ter és tanítványai mutatták meg a harci mûvészetek egy mélyebb
értelmezését. A mûsort az egyesület mestereinek és magas övfokozatú gyerek/felnõtt tanítványainak harci és töréstechnikai bemutatója zárta.
Az egyesület vezetõi megköszönték a sikeres évhez való
hozzájárulásukat:
• Üröm Község Önkormányzatának,
• Budapest III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának,
• Az Ürömi, Pilisszentiváni, és az Óbudai Harrer Pál Általános Iskoláknak,
• TeGe Elektronik Kft., Supra Trend Kft., Piatnik Budapest Kft.,
Dr. Borzási Fogorvosi és Implantológiai Rendelõ, rendszeres támogatóinak,
• Rebicek Gerd mesternek, a Magyar Goju-kai Karate Szövetség elnökének,
• Jersabek Tibor Zen-Do, Kluka József Ju Jitsu (BKV Elõre
Kajak Kenu Szakosztály mesteredzõje), Stéhl Gábor Judo (Óbudai Judo Klub), Szóládi László (Mabuni SE) mestereknek, az
egyesület testvérklubjai vezetõinek.
• Szabó Adrienn 2. dan, Láng Zsófia 1. dan, és Láng Tamás 2.
kyu mestereknek, az egyesület segédedzõinek
• A támogató szülõknek, és minden tanítványnak!
A Gankaku SE sportszervezõje elmondta, hogy 2013 évben
több kiemelt jelentõségû projektet is sikeresen megvalósítottak.
A családok együttsportolásának lehetõségét egyre több
anyuka és apuka használja ki mindhárom helyszínen.
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma megbízásából az
Oktatáskutató és Fejlesztõ intézet és az Emberi Erõforrás
Támogatáskezelõ által meghirdetett Nemzeti Tehetség Program pályázatain sikeresen indult a szervezett! Az NTP-TDSV-12
kódszámúnak köszönhetõen, május 25.-én eddigi legnagyobb
szabású „Gankaku Kupa” Utánpótlás Karate Versenyt szervezték Ürömön. Az itt azonosított tehetségeket novemberben
védõfelszerelésekkel látták el, összesen 44 fõt – melybõl 12 fõ
az Ürömi Klub tanítványa. Emellett ezüst ékszer jutalomban részesült 23 fõ, ebbõl 4 fõ ürömi! Az ékszer, a Goju-Kai Karate
jelképét ábrázoló ököl medálból és nyakláncból tevõdött össze.
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A jutalmazás célja az elért eredmények elismerése mellett: a
harcmûvészeti stílushoz és az egészséges, mozgással teli életmódhoz való kötõdés erõsítése! A projekt az NTP-SV-MPA-12
kódszámú pályázatból valósult meg.
Az egyesület munkájával igyekszik minél erõsebb motiváltságot kialakítani sportolóiban. Az eredmények megmutatkoztak
a november 24.-én rendezett „Tomoni Kupa” Meghívásos Utánpótlás Karate Bajnokságon, ahol a Gankaku SE 43 fõ 5-16 éves
versenyzõvel vett részt! Az elért 14 Arany, 18 Ezüst, és 39 Bronz
éremmel a verseny legeredményesebb csapata címet is kiérdemelte. Az Aranyérem táblázatban 2. helyen végzett!
2014 évben az ideihez hasonló eredményeket várnak. Tovább
folytatják a munkát a gyermekek – felnõttek – CSALÁDOK sportolási lehetõségeinek elõsegítésében, és támogatásában!

Eseménydús tavaszi idényt zárt a Gankaku Sportegyesület!

Éremesõ a Gankaku Sportegyesületben!
2014. február 16.-án, Budapesten került megrendezésre a
„Kovács Margó Emlékverseny – Budo Fight Kupa Meghívásos
Karate Utánpótlás Bajnokság”, ahol az egyesület versenyzõi, 12
csapat közül, az arany érem táblázat 3. a pont táblázat 2. helyén
végzett! Szülõ – Gyermek formagyakorlatban most csak 1 induló volt, õk 3. helyezést értek el. Anya és lánya büszkén vehették
át megérdemelt bronzérmüket! A Gankaku SE-t 23 fõ képviselte,
akik 11 arany-, 10 ezüst-, és 15 bronzérmet szereztek. Az Ürömi
Általános Iskolában mûködõ klub versenyzõi: 3 elsõ, 3 második,
és 5 harmadik helyezést értek el!
Az utánpótlások mellett, Krammer Krisztián, a Gankaku
SE 12 éves regisztrált versenyzõje sem tétlenkedett! Elõször a
Tökölön rendezett „Halom Kupán” állhatott dobogóra. Ezt követte
a 2014.02.23.-án Szigetszentmiklóson megrendezett „WKF Karate Diákolimpia”, ahol remek teljesítményt nyújtva II. helyezést
ért el! A Diákolimpia Ezüstérem után, újabb szintet lépve bronzérmet szerzett Budaörsön, a 800 fõ feletti résztvevõvel megrendezett „Hungarian Tatami Karate Cup” elnevezésû nemzetközi
versenyen!
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Március végén került megrendezésre a „IX. Ürömi –
Gankaku Kupa a Dr. Borzási Fogorvosi és Implantológiai
Rendelõ Támogatásával” elnevezésû rendezvény. Az esemény,
a Magyar Goju-kai Szövetség Kovács Margó Emlékverseny sorozatának III., egyben évadzáró fordulója volt. A helyszínt az
Ürömi Általános Iskola biztosította. Az esemény támogatói voltak: Üröm Község Önkormányzata – amelynek köszönhetõen
az ürömi gyerekek díjmentesen indulhattak a versenyen – a
Dr. Borzási Fogorvosi és Implantológiai Rendelõ, Ürömi Kiss
Pékség, Vidákovits Ékszer, TeGe Elektronik Kft, Piatnik BP Kft.
– amelynek köszönhetõen minden induló ajándékot kapott! A
versenyen 188 fõ vett részt, melybõl 38 fõ a Gankaku Sportegyesület növendéke. A Gankakusok 9 arany, 14 ezüst, és 26
bronzéremmel a ponttáblázat 1. helyén, az aranyérem táblázat 2. helyén végzett!
Áprilisban, az iskolai szünet idején került megrendezésre a már hagyományossá vált „Gankaku Tavaszi Karate és
Életmód Tábor”. Az eseményen évrõl évre részt vesznek az
egyesület sportolói, azok szülei, nagyszülei, valamint két testvéregyesület: a Tomoni SE, és a Shutemi SE tanítványai, és
azok hozzátartozói. A tábor elsõdleges célja, hogy családoknak nyújtson lehetõséget a szabadidõ hasznos eltöltésére, ezzel egészséges, mozgással teli életmódra ösztönözze a család minden tagját. A programban 65 fõ vett részt, akik a napi harcmûvészeti és kondíció edzéseken kívül lovagolhattak,
élményfürdõbe és kalandparkba mehettek. Az egyesület által oktatott Goju-kai Karate mellett betekintést nyerhettek az
Aikido, Bo Jitsu, Zen Do és más harcmûvészetek alapjaiba is.
A kondicionális foglalkozásokon pedig az AeroGoju, a Dinamikus Jóga, és a TRX világba.
A Gankaku SE mûködését – ezen keresztül az általa szervezett eseményeket is támogatja: Budapest III. kerület Óbuda – Békásmegyer Önkormányzata, Üröm Község Önkormányzata, a
Nemzeti Együttmûködési Alap, valamint magánszemélyek adójuk 1%-nak felajánlásával.
Fényképek és további információk: www.gankaku.hu vagy
www.facebook.com/gankakuteam
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Mostanában
történt

Engedjék meg, hogy pár szóban bemutassuk Egyesületünk életét, tevékenységét, programjainkat.
Legfõbb célunknak a hagyományok, népi szokások felelevenítését, megismertetését tartjuk a nagyközönséggel.
A kultúra iránti érdeklõdésünk kielégítése érdekében, szín-

ház és operalátogatásokat szervezünk, tánccsoportunkkal
elõadásokat tartunk, nyugdíjas találkozókra látogatunk, és
szervezett kirándulásokon veszünk részt.
Nagy izgalommal
készültünk, az április 12.-én – immáron
7. alkalommal megrendezésre
került,
és
hagyománnyá
vált – TélbúcsúztatóTa v a s z k ö s z ö n t õ
rendezvényre
is.
A tél szimbólumát jelképezõ kiszebábút kivittük a
fõtérre, ahol a tél
elûzésének érdekében, el is égettük.
Ezt követõen, a kiszehajtás, villõzés

IV. – V. – VI.

39

Ürömi Tükör
HAGYOMÁNYŐRZŐK

mellett, – a lányok egy feldíszített zöld ággal a kezükben
átbújtak a virágkapu alatt, – miközben a jelenlévõkkel közösen elénekeltük a „Tavaszi szél vizet áraszt” címû dalt.
Ezzel hívtuk, köszöntöttük az érkezõ Tavaszt. Az ünnepség
a Mûvelõdési Házban folytatódott, ahol a Budapesti Senior
Örömtánccsoport, az Ürömi Néptáncmûhely Alapítvány, a
József Nádor Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola Rock
& Roll Gyermekcsapata is fellépett egy fantasztikus elõadás
keretében. A büfében hagyományos házi sütemények várták vendégeinket, amiket tagjaink készítettek otthon. A rendezvény természetesen ingyenes volt, és legnagyobb örömünkre részt vett rajta a falu apraja-nagyja. Utólag is köszönjük mindenkinek, hogy Velünk tartott!
Április 28.-án vendégül láttuk a Szolnoki Utazó Klub
30 tagját, akiket végigkalauzoltunk községünk néhány látványosságán. A 15 éve mûködõ klub legfõbb célkitûzése,
hogy belföldi utazások keretében országunk minden szegletét megismerjék, megismertessék tagjaikkal. Látogatást
tettünk Velük többek között a Katolikus templomban és a
Szent Alexandra sírkápolnában is. A túra teljes ideje alatt,
idegenvezetõként nagy segítségünkre volt Mayer József,
– a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke –, aki ven-
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dégeinkkel megismertette Üröm történetét. A Klub tagjait lenyûgözte a falu szépsége és a fantasztikus elõadás
is. A kirándulás végén megvendégeltük látogatóinkat, akik
így nem csak élményekkel, de jó falatokkal is eltelve keltek útra.
A május 1.-én megrendezésre került Majálison is aktívan részt vettünk. Nem csak a szórakozásról szólt számunkra ez a nap, hiszen a fõzõverseny egyik induló csapataként, komoly munkát folytattunk, ami meg is hozta az
eredményét. 3. helyezettként végeztünk a „Sipos-féle székelygulyással”. A zsûri mellett a közönség köreiben is hatalmas sikert aratott a fõztünk, így sajnos volt olyan is, akinek már nem jutott belõle.
Legutóbbi programunk, a Május 3.-án, Karcagon megrendezésre került Országos Nyugdíjas Mûvészeti Fesztivál volt, melyen Senior Örömtánc csoportunk, – ülõ
tánc elõadásával – kimagasló teljesítményt ért el, amit a
szervezõk egy Emléklappal is honoráltak.
Ürömi Hagyományõrzõk
Egyesülete
Fehér Istvánné Elnök
Üröm, 2014-05-15
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Sajtótájékoztató volt a
CBA Üröm Centerben
A 2014. április 17-i sajtótájékoztatón a közelmúltban alapított Vitaricum védjegyrõl kaptunk
információt, amely a kimagasló minõségû – hazai termelõi bázisra épülõ – zöldség-gyümölcs
termékeket fémjelzi.
Az országos bevezetésrõl szóló sajtótájékoztató keretében Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc felügyeletért és agrárigazgatásért felelõs államtitkár
(Vidékfejlesztési Minisztérium), Dr. Mártonffy Béla,
a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet
elnöke és Acsay Lajos a Vitaricum alapítója tájékoztatást adtak az ágazat jelenlegi helyzetérõl, a minõségi
magyar termékek és a védjegy jelentõségérõl.
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A Vitaricum elkötelezett híve annak, hogy a családok asztalára magyar termékek kerüljenek. Az egyedülálló – termelõi összefogásra épülõ – védjegy által
kínált minõséget több mint 200 õstermelõ, kistermelõ
biztosítja, akik 1100 hektárt meghaladó földterületen
végzik mezõgazdasági tevékenységüket. A magyar
termékek megvásárlásával a fogyasztók nemcsak
garanciát kapnak a minõségre, de közvetlenül hozzájárulnak az ágazat fejlõdéséhez, így az össznemzeti
jövedelem gyarapodásához is. Az esemény célja,
hogy felhívja a figyelmet a magyar zöldség-gyümölcs
termesztés jelenlegi helyzetére, a minõségi magyar
élelmiszerek jelentõségére, valamint arra, hogy a
húsvéti ünnepre magyar agrártermékek kerüljenek a
családok asztalára.
A délutáni programon – a CBA Üröm parkolójában
– közremûködött Nagy Ákos erõsember versenyzõ,
aki a Strongman Champions League versenyszámaiból tartott bemutatót
(szerk.)
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Telekvásárlás 0% önerõvel?
Lehetséges!
Üröm község egyik legszebb fekvésû részén, a Rókahegy lankáin elhelyezkedõ telkeket a beruházó idén tavasztól teljesen új
köntösben kezdte értékesíteni. A Rókahegy néven futó projekthez
az új arculat mellett egy teljesen megújult árképzés tartozik. Ennek köszönhetõen a 43 darab, összközmûves, csodálatos panorámával rendelkezõ telek elérhetõvé vált minden olyan család számára, akik természetközeli környezetben, remek infrastruktúrával
rendelkezõ (jó közlekedés, színvonalas óvoda, iskola) területen
szeretnének építkezni.

A konstrukció egyedülálló a piacon, amihez a beruházó, a
Shikun & Binui R.E.D. Hungary egy nemzetközi hitelintézettel
szövetkezett, így a telkekhez a vásárlóik egyedi kondíciójú hitelt
igényelhetnek, az alábbi feltételekkel:
– Azonnali, forint alapú hitel
– Akár 0% önerõvel
– Biztonságos, kiszámítható konstrukciók
– Nagyon kedvezõ, fix kamat a teljes futamidõre
– Személyes tanácsadó
Aki szeretné álmai otthonát reális áron megvalósítani, nézzen utána a még szabad telkeknek a cég honlapján (www.
uromrokahegy.hu), vagy érdeklõdjön a 06-1-437-8200-ás vagy
a 06-30-331-7820-as telefonszámon.

Innováció, biztonság és kényelem.
Az élményteli autózásért.

*A kép csak illusztráció.
További információ és részletek az ajánlatról Ford márkakereskedésünkben
Vegyes átlagfogyasztás: 6,6 l/100 km, kombinált CO2-kibocsátás: 155 g/km.
Az Ön teljes nyugalma érdekében minden újonnan vásárolt gépjármuhöz
a 2 év
´´
alapgarancia mellett +3 év Ford Extra Garanciát ajánlunk.

2500 Esztergom, Visegrádi út 44. Tel.: 06-33/509-400
2083 Solymár, Sport u. 33. Tel.: 06/26/560-910

www.fordsolymar.hu
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akár 4.871.900 Ft-tól*
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(adóproblémák kezelése)

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

VI
;

(adóproblémák kezelése)

INGATLANIRODA

MOLNÁR ÁLLATGYÓGYÁSZAT
ÉS HOMEOPÁTIA

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

+

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

Bejelentkezés
telefonon:
hétfõ, péntek
17–19 h
INGATLANKÖZVETÍTÉS, ÜGYVÉDI MUNKÁK,
HITELÜGYINTÉZÉS
06 26
350 671
szombat
9–12 h
06
70/210
5896
ifj.Dr.Molnár
Attila 06
30 9642-160
Üröm, Dózsa György út
47.
06 70 210 58 96
06 Dr.
26Molnár
350
671
Attila
06
30
ÜRÖM, 9846-692
06 30 476 8154
06 30 696
6968
06 26 360 919
DózsaRendelõ:
György
út 47.
jaavor@mail.tvnet.hu

Ünnepnapokon telefonos ügyelet: 06 30 9642-160

ZEKE ÉS FIA BT.
GÉPI FÖLDMUNKA
TEHERFUVAROZÁS

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

LA-PE BT.

Épít�anyag Gyártó és
Értékesít� Betéti Társaság
2096 Üröm,
Budakalászi út 0/64/7
Tel.: 06-20-9382-405
LA-PE
BT.
06-26-350-247

Építôanyag
gyártó
Nyitva tartás: H—P:
07—17
Sz.: 07—12
ésTûzifa
értékesítô
kapható!
Betéti Társaság

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

CSECSEMŐMÉRLEG BÉRLÉSE, ÉS
2096 Üröm,
FORGALMAZÁSA
Budakalászi
útKft.
0/64/7
Mérleglabor

2096 Üröm, Rákóczi u. 19.
Tel.:
06-20-9382-405
Tel.:
26-550-057
06-26-350-247
Mobil: 30/308-8939

Nyitva tartás:
Augusztus-Szeptember
H–P.: 07–17
Sz.: 07–12

– zsalukô
– gipszkarton
– egyéb építési anyagok
– gázcsere,
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valamint egész évben
kapható fabrikett és
tûzifa!
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csütörtök: 14-19h, szombat: 9-12h
M�tétnap: szerda 9-13h
ÁLLATORVOSI RENDEL�
Solymár, Terstyánszky u. 120.
Dr. Molnár Attila

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

Alapítva:
lfj. Dr. Molnár
Attila 1980
Szolgáltatásaink:

•06-30-964-2160
gumiszerelés és javítás (defekttűrő gumiVéd�oltások,
is)KÉZI AUTÓMOSÓ
ultrahang, laborvizsgálat, sebészetiszerelés
m�tétek
•
motorkerékpár-gumi
ÉS KOZMETIKA
• Rendelési
gumiárusítás
id�: új kedd:
14-19h,
Újfutómûállítás
minôség,
telefonszám:
•csütörtök:
és szerelés
14-19h,
szombat:
+36
20 344 1884 9-12h
•
szerviz,
autójavítás
M�tétnap:
szerda 9-13h
•
olajcsere
•Szolgáltatásaink:
computeres hibadiagnosztika

Pilis Motor Bt.

– Új és használt

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

valamint vállaljuk
értékesítés
és olasz
szerelés

Technikai és szakmai felkészültségünk leés japán robogók,
hetővé
teszi a legújabb típusú autók javítá– Mmotorkerékpárok
árkafüggetlen
szervizelését,
sát is (futóműdiagnosztika, gumiszerelés,
javítását.
autószerviz
hibadiagnosztika).

2083 Solymár
Elérhetôségek,
Elé
h tô é k nyitvatartás:
it t tá
209606-20-518-3791
Üröm, Ürömi út 12.
Tel:
– Futómûbeállítás
0626/336-063
Fax: 0626/337-372
H-P.: 8-17-ig
– Mûszaki
Külső vizsgáztatás
Bécsi út 23/a
CCD kamerás
info@wservice.hu

wuhrlservice@t-online.hu
technológiával

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

– Wührl
Computeres
diagnosztika
Géza Wührl és
társai szerviz Kft.
Mosógép – egyéb háztartási gép
Cím:
2096 Üröm,
javítása – festés, mázolás, burkolás
takarítás
Tvagy
O Yút
O T 12.
A Jvállalása.
AVITÁS
Ürömi

06/20/363-1303
Gyári-, és utángyártott alkatrészekkel

Garanciaid�n belüli-kívüli id�szakos szervizek
Nyitva:

ZÖLDKÁRTYA

KÉZI AUTÓMOSÓ

H–P.: 8–17,Mobil
Szo.:
8–13
1

Megbízható,
precíz, gyakorlott
GYORSSZERVIZ
Tel.:házvezetőnő
26/336-063vállal
FUTÓM�ÁLLÍTÁS GUMISZERELÉS

takarítást, ablaktisztítást,
HÉTF�–PÉNTEK:
7.00 –munkát.
17.00
vasalást,
egyéb háztartási
TÖRTÉNELEM
ÉS26/MAGYAR
Üröm, F� út 1. TEL:
550 - 140
06-30/713-3150
M ITANTÁRGYAKBÓL
NDEN AUTÓ TÍPUSRA
KORREPETÁLÁS,
ÉRETTSÉGI FELKÉSZÍTÉS
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Tanulástréning figyelemzavaros
gyermekek részére
Ugron Ábel
Tel.: 06-20/268-3131

Üröm, Fô út 54. szám alatt

40 nm-es üzlethelyiség
bérbeadó.
(a volt Biobolt)
Érdeklôdni: 06-30/756-7741
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BIZTOSÍTÁS
KÖTÉS ÉS VÁLTÁS
SZEMÉLYESEN

Szûcs Gyula
2096 ÜRÖM
TÁNCSICS MIHÁLY U. 36.
Telefon:
06 30 699-19-42

www.tutibiztositok.hu

T
runk
építőanyag forgalmazó

és fuvarozó vállalkozás.

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

Érdeklődés és konténer rendelés:

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

Öreg Sváb
Étterem

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

Napi kétfogásos menü csak 750 Ft-ért!

Akcióinkról informálódhat
az Öreg Sváb Étterem facebook oldalán!
Asztalfoglalás: 06 26 350 346-os és a 06 20 94 40 544-es telefonszámon

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

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

"

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