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Az ürömi önkormányzat                                        közéleti havilapja

Kellemes nyaralást, 
                 jó pihenést!



VII.2

ÖNKORMÁNYZAT
Ürömi Tükör

Aktuális Információk
Tisztelt Lakótársaim!

Legutóbb a júniusi lapszámban adtam egy részletes tájékozta-
tást a lezárt, illetve a folyamatban levõ önkormányzati munkák-
ról, ezért most kizárólag az eltelt idõ alatt történt legfontosabb 
eseményekre térek ki tájékoztatómban.

Kert utca – Kossuth Lajos utca – Rákóczi köz közvilá-
gítás, csapadékvíz elvezetése
Június utolsó harmadában készült el a kivitelezõ a mun-
kálatokkal. Mint korábban jeleztem, 300 fm-en építette ki 
az önkormányzat a közvilágítást, ennek keretében 13 db 
elektromos kandeláber került elhelyezésre a Kert utca – 
Kossuth Lajos utca – Rákóczi köz elsõ, eddig megvilágítat-
lan szakaszán. A beüzemeltetés megtörtént, a közvilágí-
tás mûködik, LED technikával egy db 16 W kb. 120 W ad le. 

A Kert utcát – Kossuth Lajos utcát összekötõ második 
közön pedig szintén kiépítettük a csapadékvíz elvezetést, 
mivel a lezúduló csapadék már a házak oldalát kimosta.

Térfigyelõ
Határidõn túl, de elkészült az új térfigyelõ-rendszer a tele-
pülésen. Tizenegy térfigyelõ ponton lettek a kamerák elhe-
lyezve: Sadove út – Budakalászi út, Ürömi út – Kárókato-
na utca, Bécsi út, Ürömi út, Fõ utca – Iskola utca – Kossuth 
Lajos utca, Fõ út – Takarékszövetkezet, Fõ út – Templom, 
Dózsa György utca – Mészégetõ utca, Ürömi út – Boglár-
ka utca, Úttörõ utca – futball pálya.

A 11 kamerából 6 kamera rendszámfelismerõ, mely nagy-
ban fogja segíteni a helyi közbiztonság eddiginél is eredmé-
nyesebb munkáját. A központi egység a Fõ út 119-ben, a kör-
zeti megbízott rendõreinek szolgálati lakása melletti külön 
helyiségben került elhelyezésre, illetve kiépítésre. A körzeti 
megbízott rendõreinek 2 db laptop áll rendelkezésre, melyet 
a szolgálati idejük alatt is bármikor magukkal vihetnek és rá-
kapcsolódhatnak a rendszerre, ha bejelentés vagy jelzés ér-
kezik esetleges bûncselekményrõl, vagy gyanús személyrõl, 
gépjármûrõl, stb. A kamerák egy része 4 db vezérelhetõ a 

központból, egyéb-
ként mozgásra rög-
zít. A rendszer be-
üzemelése folyamat-
ban van, a hónap 
közepéig a próba-
üzem is értékelhetõ 
lesz és a rendszert a 
kivitelezõ átadja.

Vízelvezetõ a Kossuth L. utcától a Kert u.-ig

Kert utca Kisköz lámpasora

Térfigyelõ kamera
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Polgármesteri Hivatal elõtti tér
Elkészült, így a nyári fesztivál színtere már a felújított tér volt. 
A közel 3000 m2-es tér új zöldterületet, térburkolatot kapott, 
továbbá a parkban meglévõ cserjék, fák megújítása is meg-
történt. Miután a megújított tér zöldterülete igen jelentõs, így 
takarékossági megfontolásból is az öntözõ rendszer ásott 
kútra lett rákapcsolva. A tér elkészülte óta eltelt idõ tapaszta-
latai azt mutatják, hogy lakótársaim szívesen idõznek a park-
ban és otthonosan birtokba vették ezt az új zöld területet. 

Kõbányai út felújítása
300 fm-en (900 m2) kapott új aszfaltszõnyeget, illetve pá-
lyaszerkezet megerõsítését. Ahol szükséges volt, ott sze-
gélykövek lerakására is sor került, illetve megtörtént a pad-
ka rendezése, az árok töltése. 

Kárókatona utca
Sor került a kátyúzások és egyéb munkálatok elvégzésé-
re. 2,6 fm-en szegély lerakása történt meg, fedlapok szint-
be hozása, illetve a szükséges kátyúk javítását végezte el a 
kivitelezõ. 

Elkészült a Kõbányai utca 

Önkormányzat elõtti tér

Elkészült a Kõbányai utca 

Kárókatona utca 
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Egyéb információk

• A Templom és a Takarékszövetkezet elõtti téren el-
helyezésre került egy régi idõket idézõ szekér, rakomá-
nyaként pedig boroshordók, utalva ezzel szimbolikusan 
a település szõlõtermelõ jellegzetességére.

Igaz, mára  a szõlõtermesztés visszaszorult, de még 
mindig vannak olyan területeink, ahol a szõlõtermesztést 
gazdák magas fokon gyakorolják, és állítják elõ a helyi 
borokat. Köszönet Csizmadia Csaba Úrnak, aki a szeke-
ret adományozta, és köszönet Miska Ferenc úrnak, aki 
az eredeti állapotnak megfelelõen restaurálta azt. 

• Döntött a képviselõ-testület a 2014. évi termé-
szetbeni szociális juttatásokról, nevezetesen a burgo-
nya, hagyma és száraztészta juttatásról a 60. életévü-
ket betöltõ ürömi lakótársaknak. A karácsonyi élelmi-
szerutalványokban a helyhatósági választások után az 
új képviselõ-testület lesz jogosult dönteni. A burgonya, 
hagyma és száraztészta mennyiségét tekintve a korábbi 
éveknek megfelelõ 25-30 kg burgonya, 15-20 kg hagy-
ma és 4 kg száraztészta. Helyben történõ kiszállításá-
ról az önkormányzat gondoskodik, várhatóan szeptem-
ber második felében. 

• Tekintettel arra, hogy 
a Polgármesteri Hivatalba 
is érkezett kérelem a Bé-
csi úti gyalogosátkelõ lé-
tesítésére, így ez ügyben 
történtekrõl azt a tájékoz-
tatást tudom adni, hogy a 
Közlekedési Felügyelõség, 
valamint a Magyar Közút 
Kht. 2 helyen engedélyezte 
a gyalogátkelõ jelölését. Az 
egyik hely (Pilisborosjenõ 
közigazgatási területéhez 
tartozó) a díszkovács, il-
letve az építõanyag keres-
kedés elõtt, illetve a tégla-
gyárhoz vezetõ útnál. Ez 
utóbbi információink szerint 
azért hiúsult meg, mert az 
út sarkán lévõ épület, illet-
ve annak kisajátítása igen 
költséges lenne, ezt a költ-

séget az érintettek nem tudják felvállalni. A magunk 
részérõl további tárgyalást kívánunk folytatni az érintett 
fõhatósággal és az út kezelõjével annak megoldására, 
hogy az Üröm Tücsök utca és a Bécsi út ürömi részén 
lakó lakótársaink is biztonságosan tudják a buszmegál-
lót megközelíteni. Tehát el szeretnénk érni, hogy még 
egy gyalogátkelõ létesítése megtörténjen úgy, hogy eh-
hez ne kelljen költséges kisajátítási eljárást lefolytatni. 

Tisztelt Lakótársaim!
Az „Ürömi Tükör” legközelebbi száma várhatóan 

szeptemberben jelenik meg. A nyári hónapokra kelle-
mes kikapcsolódást és jó pihenést kívánok valameny-
nyi lakótársamnak.

Üröm, 2014. július hó
 Laboda Gábor

polgármester
Ároktisztitás
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Szökõkút javítás
Településünkön a folyamatos fejlesztések mellett több ja-
vítást is elvégzett a Községgazdálkodási csoport, melyek 
közül az egyik a Fõ téren álló szökõkút alatti csõtörés hely-
reállítása volt. A hiba komolyságát mutatja, hogy a DMRV 
Zrt. kollegái három napig dolgoztak a helyszínen, ám a 
szerelõaknába befolyt víz mennyisége még így is óriási 
károkat okozott. A javítás négy szivattyút tett tönkre, de 
kollegáinknak végül sikerült elhárítani a hibát.

Gáspár Tibor 

Tisztelt Lakótársaim!
Tájékoztatni szeretném Önöket arról, hogy 
a közüzemi díj támogatások jelentôs része – 
miután egy éves idôre szól – 2014. augusztus 
31-ével lejár. Aki szociális helyzeténél 
fogva továbbra is igénybe szeretné venni 
ezt a támogatást, az még 2014. augusztus 
hónapban a Polgármesteri Hivatalban 
beszerezhetô formanyomtatvány kitöltésével 
és a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján 
történô leadásával megteheti. A kérelmeket 
továbbra is a Szociális, Családügyi és 
Egészségügyi Bizottság bírálja el, várhatóan 
szeptember elején. A Bizottság döntését 
tartalmazó határozatok postára adása még 
szeptember hó folyamán megtörténik. 

Üröm, 2014. július hó
Buzás Katalin

Szociális Családügyi és Egészségügyi 
Bizottság Elnöke

Laboda Gábor polgármester köszöntötte 90. 
születésnapja alkalmából Madarász Józsefnét.

ÖNKORMÁNYZAT
Ürömi Tükör
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Csak röviden…
A Nosztalgia Klubról ugyan ritkán adunk hírt, de annál 

mozgalmasabb életet élünk .
Csak dióhéjban említeném meg az érdekesebb 

programjainkat.

Az év elsõ felében három elõadásos színházbér-

letünk havonta egy elõadásra szólt, melyen idén is 

jól szórakoztunk. A református templomban csodála-

tos komolyzenei hangversenyeket hallhattunk több-

ször is. A jó idõ beálltával a Füvészkertben sétálva 

megcsodáltuk a cseresznyevirágzást. Májusban idén 

Mezõkövesdre mentünk a gyógyfürdõbe, majd egy hét 

múlva ismét ellátogattunk a városba, mert a sok látni-

való és a rengeteg múzeum nem fért bele az elõzõ he-

ti idõrendünkbe. Voltunk cirkuszban, hallgattunk ope-

ra-operett kavalkádot az ÖNO-ban, sütögettünk a sza-

badban, fürödtünk a Leányfalui strandon, megnéztük 

a Goldberger textilmúzeumot, a Robert Capa fotó kiál-

lítást. A nyári fesztivál Ürömön az idén igen nagyon jó 

volt. Köszönet a szervezõknek. Az Óbudai nyári fesz-

tivál rendezvényei hétrõl-hétre rengetek élményt nyúj-

tanak.  DE

Az elsõ félév legeslegnagyobb élménye  Legény 

Pali bácsink 90. születésnapjának megünneplése volt. 

Kedves klubtársunk lelkesen megtáncoltatta a  nõi 

klubtagok többségét amíg bírta. A meglepetések igen 

jól sikerültek. Kedves beszédben mondott köszöntõt 

és ajándékkal lepte meg Laboda Gábor polgármes-

ter úr és  Szemereiné Magdi az ÖNO-s lányok köré-

ben Palibácsit. 

A Nosztalgia Klub tagjai feledhetetlen ünnepség-

ben köszöntötték az ünnepeltet. Innen is kívánunk na-

gyon jó kedvet, boldogságot és fõként jó egészséget a 

továbbiakban Neki.

Mohosné Fodor Magdolna

a Nosztalgia Klub vezetõje

Laboda Gábor köszönti az ünnepeltet



VII. 7

NOSZTALGIA KLUB
Ürömi Tükör

Mesemondó
Örömünkre szolgált, hogy részesei lehettünk Ilyés 

Szabó Anna, székelyföldi mesemondó felnõtteknek 
szóló elõadásának. A könyvtár klubtermében az elsõ 
pillanattól fantasztikus hangulat uralkodott, amit az 
ízesen, huncut népi humorral elõadott történetnek 
köszönhetõen, gyakran tört meg a kuncogás és a han-
gos nevetés is. A mesemondó személyes kisugárzása 
és a népmese szerteágazó, – az élet minden területét 
megérintõ – folyása olyan magával ragadó volt, hogy 
a beharangozott 1 órás program végül 2 óra elteltével, 
közös énekléssel záródott. Reméljük, hamarosan új-
ra találkozunk!

Köszöntõ
Legény Pali bácsi 90. születésnapjára
Szeretettel a Nosztalgia Klub tagjaitól

90 éve annak, hogy napvilágot láttál, 
Voltak szép napjaid, volt úgy, hogy hibáztál. 
Volt sok édes emlék, mi repítette lelked, 
Sajnos, hogy a rosszat is el kellett viselned.

Viták, nagy csaták a lelked megedzette,  
Megtett útjaidat jó szándék vezette. 
Életed árnyoldalán hõsként túljutottál, 
Tiszta emberséggel mérföldeket jártál.

90 éves lettél, de ne csüggedj el soha, 
Hidd el szép a világ nem mindig mostoha. 
Volt sok rossz és jó pillanat, 
néha feledhetnéd a múltadat, 
De ha újra kezdhetnéd, 
lehet, hogy ugyanazt tennéd.

Nevess legyél boldog, repítsen a vágyad, 
Keserûség, bánat ne nyomja a vállad!

Nézz csak körül Pali bácsi mennyien itt vagyunk, 
Csak a Te tiszteletedre nagy dáridót csapunk. 
Kívánunk hát Néked sok-sok boldog évet, 
Érezzed azt mindig, 
hogy mi mind szeretünk Téged!

Elérzékenyültünk pezsgõt ide gyorsan! 
Szóljon hát a zene mulassunk hát nyomban! 
Bizsereg a talpunk szárnyaljon a lélek, 
Koccanjon poharunk, zengjen vidám ének.

Nagyon boldog 90. Szülinapot kívánunk  
mi mindannyian Néked!
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Ballagás 2014.

Búcsúzó VIII. osztály

A tanév utolsó napján az itteni hagyományoknak megfelelõen 
sor került az évzáró utáni ballagásra. Ebben a tanévben 13 
végzõs diák búcsúzott az iskolától. A ballagási ünnepségen a 
„fõszereplõk” a ballagók mellett megjelentek szüleik, hozzá-
tartozóik és az iskola valamint az önkormányzat vezetõi és az 
egyházak képviselõi.

Kiss Tibor igazgató köszöntõje elõtt és azt követõen kisebb 
mûsort adtak az intézmény tanulói Ezután sor került Habsburg 
Lotharingiai Mihály fõherceg úr díjátadójára (a Fõherceg úr távol-
létében a Polgármester adta át a díjat), amelyet ebben az évben 
kitûnõ tanulmányi eredményéért, szorgalmáért és példamutató 
magatartásáért Teszkó Mónika kapott.

 Ezután Laboda Gábor polgármester mondott köszöntõt és 
kitüntette Jakab Beátát és Kovács Bálintot szorgalmukért és 
példamutató közösségi magatartásukért, valamint az összes 
elköszönõ diáknak átadta az Önkormányzat polgármesteri em-
lékérmét.

 Majd rendhagyó módon a felnõttek kitüntetésére is sor ke-
rült. Az Önkormányzat képviselõ-testülete Garzó Péternek, Gál 
Tündének és Radványi Andreának, – valamennyien iskolás gyer-
mekek szülei – Ürömért Emlékérmet adományozott önzetlen, 
kiemelkedõ, közösségi és társadalmi munkájukért.

A díjakat a képviselõ-testület nevében a Laboda Gábor pol-
gármester adta át.

(szerkesztõség)
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Kovács Bálint szintén BONUM díjas lett

Garzó Péternek Teszkó Mónika átveszi a Fõhercegi díjat, amelyet az idén Polgármester úr 
nyújtott át Habsburg Lotharingiai Mihály úr megbízásából

Radványi Andreának

Laboda Gábor polgármester átnyújtotta az ÜRÖMÉRT Emlékérem kitüntetéseket

Gál Tündének

Jakab Beáta 
átveszi a díjat
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Száll a dal, és száll az idõ is, újra ballagtak óvodásaink is. 

Idén 76 nagy óvodás intett búcsút az óvodának. Hagyo-

mányainkat követve ismét a gyönyörû szép német nemzetisé-

gi ruhákban énekeltek és táncoltak a gyerekek. Természete-

sen ahhoz, hogy ismét sikeres legyen a ballagási mûsorunk, 

sok gyakorlás, felkészülés kellett. Az óvó nénik hónapokkal 

„Billegünk-ballagunk jó itt körbejárni”…

ÓVODA
Ürömi Tükör
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elõtte a mûsor összeállításán, a táncok koreográfiáján gon-

dolkodtak. Pár héttel a ballagás elõtt a gyerekek is elkezdték 

a próbákat. A lányok többségét inspirálta, hogy végre felve-

hetik a „pörgõs szoknyát”, a fiúk meg végre nagylegénynek 

gondolhatták magukat a komoly kis mellénykékben.

Köszönjük az iskolának, hogy idén is lehetõséget biz-

tosítottak az iskola tornatermében a próbákra, valamint a 

ballagás lebonyolítására. 

A nyári fesztiválon is ugyanezzel a mûsorral léptünk fel. 

Itt nem csak a ballagó gyerekek szülei gyönyörködhettek 

csemetéikben, hanem az egész falu láthatta õket.

Ezúton kívánunk minden óvodásunknak és szüleiknek 

nagyon kellemes nyári pihenést!

Schmidt Laura 

német nemzetiségi óvodapedagógus

óvodavezetõ-helyettes 

ÓVODA
Ürömi Tükör
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Volt ebben az évben minden, ami számít. Nevetés, vidám-
ság és természetesen sírás, szomorúság is!

Ezek az érzések életünk részei, hozzánk tartoznak. 
Ami az egyik félnek vidám, az a másiknak épp okozhat 
szomorúságot is. 

Pont ilyen vegyes érzelemmel várom intézmény-
vezetõként a „ballagást”. Annak mindig nagyon örülök, 
hogy tudom, olyan gyerekek távoznak tõlünk, akik bi-
zonyosan helyt fognak állni az óvodában, akik kellõen 
önállóak, érettek, talpraesettek, de ezek a gyerekek már 
a sajátjaink is. Megkaptuk Tõletek kedves Anyukák és 
Apukák a közös nevelés jogát. És éltünk vele. Együtt 
hoztunk döntést nagyon sok fontos pillanatban. Volt, 
hogy mi kezdeményeztük ezeket, és többször elõfordult, 
amikor Ti gondoltátok a következõ lépést, mi csak segí-
tettünk. Mert, ugye segítettünk?

Ha viszont arra gondolok, hogy most ezek a kicsi-
kék elmennek tõlünk, és többségük pár hét alatt elfe-
lejt minket (ami természetes velejárója a gyermeklét-
nek), és a gyerekekkel együtt távoztok tõlünk Ti, felnõtt 
hozzánk-tartozók is… nos ez nagyon szomorú. Hiszen 
összenõttünk. Egy nagy család lettünk. 

Arra viszont roppant büszke vagyok, hogy megint 
olyan családokkal tudtunk együtt dolgozni, nevelni, akik-

Sünik 
nyuszi ünnepe

Tavaszi 
hangulat

Hosszú évet zártunk az Ürömi 
Hóvirág Bölcsõdében…

BÖLCSŐDE
Ürömi Tükör
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nek fontos a saját gyermekük, akik körültekintõen kere-
sik a legjobb utat gyermekük számára. 

Ez az útkeresés hozzánk vezetett Benneteket, re-
méljük rászolgáltunk a belénk vetett bizalomra.

Zárómondatként csak annyit szeretnék még hangsú-
lyozni, amit a ballagási ünnepségünkön is igyekeztem 
megtenni: köszönjük, hogy ennyi értékes kis embert is-
merhettünk meg általatok. 

A bölcsõde összes dolgozója nevében minden jót kí-
vánok az óvodai és a nem is oly távoli iskolai évekre. 

Csordásné Tõkés Katalin

BÖLCSŐDE
Ürömi Tükör
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Sportnap
Az ÜFE, megalakulása óta már többször szervezett sportnapot a 
mûfüves focipályán, ám a június 7-én megrendezésre került esemény 
rendhagyó módon, egyben egészségnap is volt.

Az egész napos program Tamási Marcsi bemelegítõ torná-
jával kezdõdött, ahol a résztvevõk (nemcsak a futók) egy iga-
zi zenés „ébresztõ-bemelegítõ” részesei lehettek. Ezt követõen 
Dr. Bodó Tibor alpolgármester nyitotta meg a futóversenyt, start-
pisztolya segítségével. A lelkes futókat az ÜFE vezetõi, tagjai 
frissítõkkel várták a célvonalnál, ami a pálya sajátos kialakítása 
miatt, egyben a rajtvonal is volt.

A verseny után az ürömi rock and roll csapat táncbemuta-
tója következett Kollárik Zsófia irányításával, aki nemcsak a 
Mûvelõdési házban, de Budapesten is oktatja tanítványait.

Már késõ délelõtt volt, amikor Laboda Gábor polgármes-
ter átadta a nap elsõ díjait. Az eredményhirdetéssel egy idõben 
megkezdõdött a Nagy Ürömi Labdarúgó torna, amelyen a felnõtt 
csapatok vettek részt.

Dél körül különféle játékokkal elkezdõdött az ÜFE olimpia, 
amely minden korosztály számára színvonalas lehetõséget biz-
tosított a megmérettetésre.

Az olimpia lezárását követõen, Béres Alexandra Fitness vi-
lágbajnok mozgatott meg minden résztvevõt, egy fantasztikus 
hangulatú zenés torna keretében. A legnagyobb örömünkre fér-
fi résztvevõink is nagyon nagy számban mozogtak együtt aktív 
hölgytagjainkkal. A torna végeztével közös fotózásra és dediká-
lásra is maradt idõ, amit rengetegen ki is használtak.

Míg a háttérben készült az ebéd, a terepet a Gankaku S.E. 
vette birtokba. Az egyesület tagjai több korosztályban és szinten 
mutatták be karate tudásukat.

Az ebédet az ÜFE fõszakácsa, Ficze Gábor készítette el, a 
frissen végzett szakács ÜFE tagok segítségével. Az idei majáli-
son rendezett fõzõverseny fõdíját elnyert csapat újra bebizonyí-
totta szakmai hozzáértését. 

A kellõ kalóriák felvétele és az íz élmény élvezete után, Nick 
Árpád Guiness rekorder erõmûvész 1 órás bemutatóját láthattuk, 
amin egy gyermekekkel színültig tele autót húzott el a fogai kö-
zé szorított kötél segítségével. Hangos üdvrivalgás fogadta a pro-
dukciót, amit egy újabb rövid színpadi fellépés és egy közvetlen 
hangulatban telt dedikálás követett. 

Ezután újabb eredményhirdetés következett ismét a polgár-
mester közremûködésével, ahol értékes ajándékok találtak gaz-
dára.

A nap folyamán a kicsiket is számos program és kihívás vár-
ta. Részt vehettek a zenés tornákon, bemelegítõ edzésen és a 
futóversenyen egyaránt.

Dacára a tûzõ napnak és a tikkasztó hõségnek, ebben az év-
ben is szép számmal gyûltünk össze a hagyományos Sportnap-
nak helyet adó mûfüves focipályán. A fantasztikus nap zárásként 
az ürömi fergeteg est következett a Mûvelõdési Házban, amelyen 
a sztárvendég Sub Bass Monster mellett, az ismert lemezlovas: 
DJ Matteo táncoltatta meg a közönséget.

Köszönjük minden szervezõnek és résztvevõnek, hogy ez a 
nap is ilyen jól telhetett. Jövõre találkozunk!

ÜFE

Béres Alexandra és az ürömi lányok
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Az Ürömi Sport Club hírei
Ezúttal a 2013–14-es  bajnokságok végleges helyezéseirõl és a 
következõ 2014–15-ös indulási terveinkrõl tudok beszámolni.

Helyezések 2013–14.
Felnõtt l. csapat: 5 hely. (Pest Megye ll.oszt. nyugati cs.)
Felnõtt ll. csapat: 10 hely. (Pest Megye lll.oszt. nyugati cs.)
Nõi csapat: 7 hely. (Pest Megye Nõi északi cs.)
U.21. csapat: 5 hely. (Pest Megye ll.oszt nyugati cs.)
U.7-9-11-13 Bozsik Egyesületi Tornák. (Pomáz-Szentendre 

körzet)

A következõ 2014-15-ös bajnokságban indítani szeretnénk 
Pest Megyében:

Felnõtt l. csapat.
U.21 csapat. (kötelezõ)
U.14 csapat. (kötelezõ)

U.7-9-11 csapat. (kötelezõ)
Nõi csapat.

Felnõtt ll. csapatunkat a BLSZ lV. osztályban szeretnénk indíta-
ni, amennyiben engedélyt kapunk rá a szövetségtõl.

Csapataink rövid nyári pihenésüket töltik. Gyermekeinknek pe-
dig kétszer egy hetes edzõtábort szerveztünk, amelynek nagy si-
kere van!

Várjuk a 1994–2000. között született labdarúgók jelentkezését 
U.21-es csapatunkba. Valamint a gyemek csapatainkba a 2000–
2008 között született gyermekeket!

Maradok tisztelettel:
Podhorcsek Miklós ÜSC elnök

Tel.: (0620) 208-7782, (0670) 204-4424
email: miki1026@citromail.hu

SpORT
Ürömi Tükör
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ISKOLA
Ürömi Tükör

Német nemzetiségi 
nap az iskolában
Ezen a nagyon meleg júniusi napon iskolánk min-
den tanulója a német nemzetiségi nép- és honis-
merethez kapcsolódó változatos feladatokkal tölt-
hette délelõttjét.

Az elsõ osztályosok a Darabont családnak köszönhetõen sokfé-
le házi állatot vehettek szemügyre, sõt néhányukat meg is etethet-
ték. A Buják család kertjében a veteményesben lévõ zöldségeket 
vizsgálhatták meg közelebbrõl. 

Üröm legfontosabb intézményeit keresték fel a másodikosok. 
Pecséteket, tárgyi bizonyítékokat gyûjtöttek, vázlatos rajzokat egé-
szítettek ki.

A harmadik osztályosok a család témakör kapcsán az ürömi 
temetõbe sétáltak el. Régi sváb családnevek után kutakodtak. Izga-
tottan igyekeztek megfejteni a régies betûkkel rótt feliratokat.

 A negyedikes gyerekeket Galambos Feri bácsi varázsolta el a 
pilisborosjenõi Német Nemzetiségi Tájházban a svábokról szóló tör-
téneteivel. 

Az ötödik évfolyam étkezési szokásokkal ismerkedett. Magyar-
országi német receptekbõl „Kochbuch”-ot állítottak össze és eredeti 
sváb ételt, Knapfedlit sütöttek. 

A hatodikos tanulók az ürömi svábok írásos emlékeit kutatták a 
Római Katolikus templomban, az ürömi Könyvtárban és a Kálvárián.

A hetedik évfolyamosokat két ürömi sváb család várta nagyon 
nagy szeretettel.  A tanulók a  Holtzer és a Mayer családdal készít-
hettek riportot. Az érzelmekkel átszõtt elbeszélések valóban meg-
érintették a gyerekeket.

A nyolcadikosok a helyi szõlõtermesztéssel, borászattal bõvít-
hették tudásukat. Az Öreg Sváb Vendéglõben Bacsadonyi László 
mesélt nekik az ürömi hagyományokról.

Miután minden évfolyam új ismeretekkel gazdagodva visszatért 
az iskolába, folytatódott a munka. Az összegyûjtött anyagok segítsé-
gével a nap eseményeirõl plakátot készítettek.

A nap zárásaként a tanév német versenyeinek díjazására ke-
rült sor. A nyertesek német nyelvû könyveket, okleveleket, írószere-
ket és egy kis édességet kaptak az ürömi Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat nagyvonalú jóvoltából. Versekkel, dalokkal és táncokkal 
színesítettük zárómûsorunkat.

Másnap a Német Nemzetiségi Nap ráadásaként az alsó tagoza-
tosok egy német-sváb-magyar nyelvû bábelõadást nézhettek meg. 
A gyerekek – az elõadó autentikus játékának köszönhetõen – nagy 
elragadtatással merültek bele a történetbe. Ezt a programot az ürö-
mi Német Önkormányzat és iskolánk Alapítványa közösen támo-
gatta.

Köszönetet szeretnénk mondani Mindazoknak, akik e napon 
odaadóan segítették az ürömi iskolások ismeretszerzõ és gyûjtõ 
munkáját. 

Német munkaközösség

A temetõben
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HATÁROZATOK
Ürömi Tükör

•  Határoztak a képviselõk a 2014. évi HPV vírus elleni oltások költsége-
ihez való további hozzájárulásáról.

•   Kiegészítették a képviselõk a Polgármesteri Hivatal, Naprafor-
gó Óvoda, Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház és Könyvtár, Hóvirág 
Bölcsõde, Idõsek Klubja Szervezeti és Mûködési Szabályzatát a belsõ 
ellenõrzésre vonatkozó szabályokkal.

•  Jóváhagyta a képviselõ-testület a Budaörsi Rendõrkapitányság 
Pilisvörösvári Rendõrörs 2013. évben végzett munkájáról szóló be-
számolót.

•  Határozatot hoztak a képviselõk az Értéktár bizottság létrehozását 
illetõen, amely szerint a helyhatósági választások után a megalakuló 
új képviselõ-testület feladata lesz, hogy döntsön ebben a kérdésben.

•  Döntött a képviselõ-testület Kurusa Csaba és Varga Zsuzsanna 
1000/8 hrsz-ú ingatlanával kapcsolatos kérelmében a szabályozási 
terv módosítását illetõen.

•  Határoztak a képviselõk a 41/2014 (IV.02.) Kt. számú határozat visz-
szavonásáról, valamint a Klébelsberg Intézményfenntartó Központ és 
az Önkormányzat között létrejövõ megállapodás megkötésérõl logo-
pédiai feladatellátásra.

•  Döntöttek a képviselõk az Ezüsthegyi Gazdák támogatási kérelmé-
ben, a borfesztivál költségeit 100 e/Ft-tal támogatta a testület.

•  Határozatot hoztak a képviselõk a településrendezési eszköz módosí-
tásával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól.

•  Jóváhagyták a képviselõk az Ürömi Gyermekjóléti Szolgáltatás 2013. 
évi tevékenységérõl szóló beszámolót.

•  Jóváhagyták a képviselõk az önkormányzat által fenntartott Napra-
forgó Óvoda és a Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház és Könyvtár  4 éves 
munkájáról szóló tájékoztató beszámolót.

•  Módosították a képviselõk a 217/2013 (XI.27.) Kt. számú határozatot, 
nevezetesen a 618 hrsz-ú ingatlan eladását illetõen az önkormányzat 
javára szolgalmi jog bejegyzése helyett elõvásárlási jog bejegyzésérõl 
rendelkeztek.

•  Jóváhagyták a képviselõk az Ürömi Családsegítõ Szolgálat és az 
Idõsek Klubja 2013. évben végzett munkájáról szóló beszámolót.

•  Kiválasztották a képviselõk a József Nádor Általános Iskola és 
Mûvészeti Iskola gyermekélelmezésére kiírandó közbeszerzési eljárás 
lebonyolítására beérkezett árajánlatok közül a nyertes ajánlatot.

•  Jóváhagyták a képviselõk a Szociális és Családügyi Bizottság tájékoz-
tatóját az átruházott hatáskörben hozott döntésekrõl.

•  Elfogadták a képviselõk a polgármester tájékoztatóját a 2014. évi be-
ruházások elõkészítésének helyzetérõl.

•  Jóváhagyták a képviselõ-testület az Ürömi Gyermekjóléti Szolgálat 
Szervezeti és Mûködési Szabályzatát.

•  Az ÜFE kérelmében foglaltaknak megfelelõen támogatták a képviselõk 
a sport és egészségnap elõkészítésével kapcsolatos szórólapok és 
plakátok költségeit.

•  Támogatták a képviselõk a József Nádor Általános Iskola és Alapfokú 
Mûvészeti Iskola német nyelven történõ elnevezését.

•  Jóváhagyták a képviselõk a 2013. évi gyermekvédelmi feladatok ellá-
tásáról szóló összefoglaló jelentést.

•  Hozzájárult a képviselõ-testület az Alexandra Pavlovna sírkápolna 
nyitva tartásának, valamint a nyári idõszakra gondnok alkalmazási 
költségeihez.

•  A 2014. évi szúnyogírtás szükség szerinti megrendelésében és költsé-
geiben döntöttek a képviselõk.

•  Ugyancsak döntöttek a képviselõk az új orvosi rendelõ berendezései-
nek beszerzésére beadott árajánlatokban.

•  A Polgármesteri Hivatal elõtti tér kültéri bútoraira beérkezett árajánlat-
ok közül kiválasztották a nyertes pályázót a képviselõk.

•  Döntöttek a képviselõk a Polgármesteri Hivatal elõtti parkoló újjáépí-
tési költségeiben.

•  Jóváhagyták a képviselõk az SZMK iskolaudvar rendbetételéhez kért 
pénzügyi támogatást. 

•  Véleményezte a testület Németh Csaba képviselõkhöz intézett levelét.

•  Nyilatkoztak a képviselõk a 021-es táblában kialakítandó utak önkor-
mányzati tulajdonba vételérõl.

•  A Szülõi Munkaközösség kérelmére támogatás odaítélésérõl döntött 
a képviselõ-testület.

•  Döntöttek a képviselõk a térfigyelõ rendszer pótköltségeirõl.

•  Zárt ülés keretében kitüntetések adományázásáról határozatot hoz-
tak a képviselõk.

•  Módosította a testület a temetõkrõl és a temetkezés rendjérõl és az 
önkormányzat 2014. évi költségvetésérõl szóló rendeletet.

•  Rendeletet alkotott a képviselõ-testület a közösségi együttélés alapvetõ 
szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirõl.

•  Módosították a képviselõk az önkormányzat Szervezeti és Mûködési 
Szabályzatát az önkormányzat által ellátott szakfeladatok új kormány-
zati funkció szerinti besorolásával, valamint módosult a képviselõ-
testület összetételére vonatkozó függelék.

•  Elfogadták a képviselõk az önkormányzat 4 éves gazdasági program-
jának végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót.

•  Eseti bizottság létrehozásáról döntöttek a képviselõk a József Ná-
dor Általános Iskola gyermekétkeztetésére kiírt közbeszerzési eljárás 
elõsegítésére.

•  Határozatot hoztak a képviselõk a Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház és 
Könyvtár nyári zárva tartását illetõen.

•  Döntés született a 2014. évi természetbeni ellátásokra a 60. életévü-
ket betöltött ürömi lakosok részére.

•  Jóváhagyták a képviselõk a Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház csatlako-
zását a Folklór Fesztiválok Országos Szövetségéhez.

•  Elfogadta a testület az Idõsek Napközi Otthona négy éves munkájá-
ról szóló beszámolót.

•  Elfogadták a képviselõk a lejárt határidejû határozatok végrehajtásá-
ról szóló jelentést. 

•  Döntött a testület a „SICONTRA Kft.” ingatlan vételi kérelmében.

•  Jóváhagyták a képviselõk a település szilárdhulladék elszállítására 
vonatkozó szolgáltatási szerzõdést.

•  Az Ürömi Hóvirág Bölcsõde szakmai programjának, házirendjének 
és négy éves munkájáról szóló beszámoló jóváhagyásáról döntött a 
képviselõ-testület.

•  Az Idõsek Klubja gondozási díjára vonatkozó önköltségszámítását jó-
váhagyta a testület.

•  Módosította a testület a gyermekvédelem helyi rendszerének kereté-
ben biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló ren-
deletet.

•  Kiegészítették a képviselõk a településképi véleményezési eljárásról 
szóló rendeletet a polgármester döntési alternatíváit tartalmazó ren-
delkezésekkel.

•  Módosított a testület a településképi bejelentési eljárásról szóló rende-
letet, mely szerint új lakás kialakítására a törvény nem ad lehetõséget.

•  A következõ önkormányzati ciklus feladatául jelölték a képviselõk a 
jelzõrendszeres házi segítségnyújtás kialakítását és a József Nádor 
Általános Iskola faszerkezeteinek festését.

•  Nyilvános licites pályázat kiírásáról döntött a képviselõ-testület az 
épülõ „Egészségközpontban” szabad felhasználású helyiségek hasz-
nosítására.

•  Megbízta a testület dr. Mikus Ügyvédi Irodát az önkormányzat folya-
matos jogi tanácsadásának ellátására.

•  Döntöttek a képviselõk az Üröm-Pilisborosjenõ Református Társegy-
házközség támogatási kérelmében.

•  Határozatot hozott a képviselõ-testület a József Nádor Általános Is-
kola igazgatójának kérelmére a tornaterem használatának többletidõ 
igényére vonatkozóan.

•  Az iskola igazgatója által benyújtott felújítási munkák vonatkozásában 
döntöttek a képviselõk, miszerint az önerõbõl elvégeztethetõ karban-
tartási munkákra a szükséges intézkedést megteszi az önkormányzat.

•  Elvi döntést hoztak a képviselõk a Sadove településrész rendezetlen 
ingatlanainak adómentességérõl.

Üröm, 2014. július hó

Dr. Halász Mónika 
jegyzõ

A Képviselõ-testület 2014. május-június havi ülésének döntései
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RendeleTeK
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Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 
9/2014 (V. 30) számú önkormányzati rendelete az 1/2013 (I. 
18) számú rendelet módosítására a Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete figyelemmel a Magyar-
ország helyi Önkormányzatairól szóló (Mötv) 2011. évi CLXXXIX. törvény 
84.§.(1) bek. illetve az (5) bek. (a) pontjára, a 11/2011.(IV.04) számú ön-
kormányzati rendelet (SZMSZ) 50.§-ra, továbbá az Ávr. 10. §.4) bekez-
désére, a Polgármesteri Hivatal szervezetére és mûködésére vonatkozó 
rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§

 Az Ör 7. § 2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép. 

„2) bekezdés: A belsõ ellenõrzést az önkormányzat külsõ erõforrások 
igénybevételével, polgári jogi szerzõdés keretében, független külsõ 
ellenõrrel végezteti a képviselõ-testület által meghatározott és elfogadott 
éves ellenõrzési tervbe felvett ellenõrzési feladatok tervszerû végrehaj-
tásával.”

2.§

Az Ör 7. § -a kiegészül egy új 6) bekezdéssel:

„6) bekezdés: Figyelemmel a Bek 26. §-ra, a belsõ ellenõr köteles:

a)  ellenõrzési tevékenységi során az éves ellenõrzési programban (éves 
ellenõrzési terv) felvett ellenõrzési feladatokat végrehajtani,

b ellenõrzési tevékenységének megkezdésérõl az adott ellenõrzési egy-
ség vezetõjét tájékoztatni és megbízólevelét bemutatni,
c)  objektív véleményének kialakításához a szükséges dokumentumokat 

és körülményeket megvizsgálni,
d)  megállapításait a következtetések levonását tárgyszerûen, a valóság-

nak megfelelõen írásba foglalni és bizonyítékokkal alátámasztani,
e)  amennyiben az ellenõrzés megállapításai büntetõ, szabálysértési 

vagy kártérítési, illetve fegyelmi felelõsségre vonásra okot adó körül-
ményt tár fel, vagy annak gyanúja merül fel, úgy ezt haladéktalanul je-
lentenie kell a belsõ ellenõrzésért felelõs vezetõ felé,

f)  a belsõ ellenõrzési tervezetet minden esetben az ellenõrzési egység 
vezetõjével egyeztetni kell, a végleges jelentést elkészíteni és azt a 
belsõ ellenõrzésért felelõs vezetõnek átadni,

g)  a belsõ ellenõr a személyét illetõen, illetve az ellenõrzési megbízatásá-
val kapcsolatosan, amennyiben összeférhetetlenségi ok tudomására 
jut, azt a belsõ ellenõrzésért felelõs vezetõ felé jelentenie kell, ameny-
nyiben ezt elmulasztja, vagy késedelmesen teszi meg, úgy fegyelmi 
felelõsség terheli,

h)  az általa vizsgált eredeti dokumentumokat a vizsgálat lezárásakor hi-
ánytalanul visszaszolgáltatni, amennyiben felelõsségre vonásra okot 
adó megállapítás, vagy gyanú merül fel, úgy az eredeti dokumentumo-
kat a szükséges intézkedések megtétele végett a belsõ ellenõrzésért 
felelõs vezetõnek jegyzõkönyv alapján átadni,

i)  az ellenõrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél a biztonsági 
elõírásokat és a munkarendet figyelembe venni,

j)  a tudomására jutott minõsített adatokat, üzleti és gazdasági titkot 
megõrizni,

k)  a belsõ ellenõrzési tevékenységet a Bek. 22. § (1) bekezdés szerint el-
készített kézikönyvben dokumentálni, az ellenõrzés során készített do-
kumentumoknál az adat és a minõsített adatok védelmére vonatko-
zó elõírásokat betartani és az ellenõrzési dokumentációhoz csatolni.„

3.§

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

Üröm, 2014. május 28. 

 Laboda Gábor Dr. Halász Mónika
 polgármester jegyzô

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

Üröm, 2014. május 30. nap

 Dr. Halász Mónika
 jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 
10/2014 (VI. 27) számú önkormányzati rendelete a 31/2012 
(XII.14), a 3/2014 (I.30) számú önkormányzati rendeletek-
kel módosított 5/2011 (II.24) számú önkormányzati rende-
let módosítására a temetõkrõl és a temetkezés rendjérõl

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a temetõkrõl és a 
temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Ttv) 6. § (4) 
bekezdésében, 16. §, 40. § (1), (2), (3) bekezdésében, továbbá a 41. § 
(3) bekezdésében és a 42. §-ban kapott felhatalmazás alapján rendeletét 
a következõk szerint módosítja: 

1. §

(1) Az Ör 5. § (1) bekezdés helyesen: 

„Üröm Község közigazgatási területén a köztemetõ üzemeltetésérõl az 
önkormányzat kegyeleti közszolgáltatási szerzõdés keretén belül gon-
doskodik.”

(2) Az Ör 5. § (3) bekezdésében jelölt 2. számú melléklet helyébe a jelen 
rendelet új 2. számú melléklete lép.

2. §

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

Üröm, 2014. június 25. 

 Laboda Gábor Dr. Halász Mónika
 polgármester jegyzô

Az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 35. §. (5) be-
kezdésének alkalmazásával kihirdetve és kifüggesztve. 

Üröm, 2014. június 27. nap 

 Dr. Halász Mónika
 jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 
11/2014 (VI.27) sz. önkormányzati rendelete az 5/2014.
(II.20) önkormányzati rendelet módosítására az önkor-
mányzat 2014. évi költségvetésérõl

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szó-
ló 2011. évi CXCV törvény 23. § (1) bekezdésben, valamint az ennek 
végrehajtására kiadott 368/2011.(XII. 31) Korm. számú rendeletben fog-
lalt felhatalmazás alapján a 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint 
módosítja:

1. §

(1) Az Ör. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

2. Az önkormányzat összesített 2014. évi módosított bevételei és ki-
adásai

(1)  A Képviselõ-testület a 2014. évi költségvetési módosított bevétel 
fõösszegét: 1 723 480 000 Ft-ban (azaz egymilliárd hétszázhuszon-
három millió négyszáznyolcvanezer forintban) állapítja meg a jelen 
rendelet 1. mellékletben részletezett források szerint.

(2)  Az önkormányzat összesített 2014. évi módosított költségvetési bevé-
telén belül kiemelt elõirányzatonként:
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a)  Intézményi mûködési bevételeit 118 035 000 Ft-ban (azaz száztizen-
nyolcmillió harmincötezer forintban)

b)  Közhatalmi bevételek:
Az önkormányzat sajátos mûködési bevételeit: 381 821 000 Ft-ban (azaz 
háromszáznyolcvanegymillió nyolcszázhuszonegyezer forintban)
a)  Mûködési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételi fõösszegét 

37 025 000 Ft-ban (azaz harminchétmillió huszonötezer forintban)
b)  Mûködési és felhalmozás célú támogatások államháztartáson belüli 

bevételét 291 769 000 Ft-ban, (azaz kettõszázkilencvenegymillió hét-
százhatvankilencezer forintban) 

da)  mûködési célú támogatások 291 769 000 Ft.
db)  felhalmozás célú támogatások 0 Ft.

a)  Felhalmozás és tõkejellegû bevételeit 5 000 000 Ft-ban (azaz ötmil-
lió forintban)

b)  Pénzforgalom nélküli bevételek 773 142 000 Ft-ban (azaz hétszázhet-
venhárommillió négyszázhetvenötezer forintban)

c)  Intézményfinanszírozás bevételei 77 705 000 Ft-ban (azaz hetvenhét-
millió hétszázötezer forintban)

d)  Támogatások, kölcsönök visszatérülése 38 983 000 Ft-ban (azaz har-
mincnyolcmillió kilencszáznyolcvanháromezer forintban) 

(3)  Az önkormányzat összesített bevételeibõl:
a)  a kötelezõ feladatok bevételei: 809 552 000 Ft.
b)  önként vállalt feladatok bevételei: 913 928 000 Ft.
c)  állami, államigazgatási feladatok bevételei: 0 000 Ft.

(4) A /2/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok 
a-d) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtására ki-
adott 368/2011 (XII.31) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt 
elõirányzatok, a többi kiemelt bevételi elõirányzat meghatározásáról az 
önkormányzat saját hatáskörében jogosult dönteni.

Az Ör. 3. § helyébe a következõ rendelkezés lép:

2. §

(1)  A képviselõ-testület a 2014. évi költségvetés módosított ki-
adások fõösszegét 1 723 480 000 Ft-ban, (azaz egymilliárd 
hétszázhuszonhárommillió négyszáznyolcvanezer forintban) állapít-
ja meg a jelen rendelet 2. számú mellékletében részletezettek szerint.

(2)  Az összesített kiadási fõösszegen belül a 2014. évi kiemelt módosított 
kiadási elõirányzatait az alábbiakban határozza meg:

a)  Mûködési költségvetési kiadás 724 774 000 Ft-ban (azaz 
hétszázhuszonnégymillió-hétszázhetvennégyezer forintban)

aa)  Személyi juttatások kiadásai 307 691 000 Ft-ban (azaz háromszáz-
hétmillió hétszázhetvennégyezer forintban)

ab)  Munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adó 81 323 
000 Ft-ban (azaz nyolcvanegymillió-háromszázhuszonháromezer fo-
rintban)

ac)  Dologi és egyéb folyó kiadások 242 884 000 Ft-ban (azaz 
kettõszáznegyvenkettõmillió nyolcszáznyolcvannégyezer forintban)

ad)  Ellátottal pénzbeli juttatásai 46 746 000 Ft-ban, (azaz negyvenhatmil-
lió hétszáznegyvenhatezer forintban)

ae)  Egyéb mûködési kiadások 46 400 000 Ft-ban (azaz negyvenhatmil-
lió négyszázezer forintban)

b)  Felhalmozási költségvetés kiadás 453 270 000 Ft-ban (azaz négy-
százötvenhárommillió kétszázhetvenezer forintban)

 
ba)  Beruházások kiadásai: 415 140 000 Ft-ban (azaz négyszáztizenöt-

millió száznegyvenezer forintban) 
bb)  Felújítások kiadásai 38 130 000 Ft-ban (azaz harmincnyolcmillió 

százharmincezer forintban)
bc)  Egyéb felhalmozási kiadások 38 647 000 Ft-ban (azaz harmincnyolc-

millió hatszáznegyvenhétezer forintban) állapítja meg.

c)  Finanszírozási kiadások 93 385 000 Ft-ban (azaz kilencvenhárommil-
lió  háromszáznyolcvanötezer forintban

ca)  belföldi finanszírozási kiadás 93 385 000 Ft-ban (azaz kilencvenhá-
rommillió háromszáznyolcvanötezer forintban)

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból 
a)  kötelezõ feladatok kiadásai 809 552 000 Ft-ban (azaz nyolcszázkilenc-

millió ötszázötvenkettõezer forintban)
b)  önként vállalt feladatok kiadásai 913 928 000 Ft-ban (azaz kilencszáz-

tizenhárommillió kilencszázhuszonnyolcezer forintban)
c)  állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0 Ft-ban (azaz 0 forintban) 

(4)  Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási elõirányzatok a-b) pontjai 
az Áht. 6. § /3/ bekezdésében rögzített kiemelt elõirányzatok, a továb-
bi kiemelt elõirányzatok meghatározásáról az önkormányzat saját ha-
táskörében jogosult dönteni.

(5) A helyi önkormányzat nevében végzett:
a)  beruházási kiadások beruházásonként 

           
aa)  Polgármesteri Hivatal elõtti tér kialakítása 15 000 000 Ft.
ab)  Gördeszkapálya melletti zajvédõ fal megépítése 2 500 000 Ft.
ac)  Új orvosi rendelõ beruházása 250 000 000 Ft.
ad)  Ingatlanvásárlás (Deák F. utca) 10 000 000 Ft.
ae)  Térfigyelõ rendszer bõvítése 8 000 000 Ft.
af)  Út-járdaépítés 20 000 000 Ft.
ag)  Erdõtelepítés 5 000 000 Ft.
ah)  Gépek berendezések vásárlás 1 000 000 Ft.
ai)  Szellemi termékek tervek 10 500 000 Ft.
af)  Beruházások áfája  87 340 000 Ft.
ag)  Kert utca villanyhálózat kiépítés 5 800 000 Ft.

b)   Felújítási kiadások felújításonként:
ba)  Intézmények felújítása 1 300 000 Ft.
bb)  Cigány-árok 50 mert támfal  2 000 000 Ft.
bc)  Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítása 3 000 Ft.
bd) Önkormányzati utak felújítása 20 000 000 Ft.
be) Gépjármûvek felújítása 2 000 000 Ft.
bf) Gépek, berendezések felújítása 2 000 000 Ft.
bg) Felújítások áfája 7 830 000 Ft.

(6)  Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások szociális 
rászorultság jellegû ellátásai:

a)  Lakásfenntartási támogatás  3 958 000 Ft.
b)  Rendszeres szociális segély 1 069 000 Ft.
c) Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 1 000 000 Ft.
d) Ápolási díj 5 000 000 Ft.
e) Önkormányzati segély 5 200 000 Ft.
f) Közgyógyellátás 7 000 000 Ft.
g) Kedvezményes étkeztetés 3 000 000 Ft.
h) Burgonya, hagyma, élelmiszer utalvány 18 500 000 Ft.
i) Közlekedés támogatás 46 000 Ft.
j) Köztemetés 300 000 Ft.
k)  Foglalkoztatást helyettesítõ támogatás 1 403 000 Ft.

(7)  a 2014. évi gazdasági évben az önkormányzat nem tûzött ki olyan fej-
lesztési célokat, melyek magvalósítása a Magyarországi gazdasági 
stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti 
adósságot keletkeztetõ ügylet megkötése válna szükségessé.

3. §

Az Ör. 6. §-a helyébe az alábbi új 6. § lép:
„6. §(1) Az önkormányzat település szintû költségvetésében a módosított 
általános tartalék 34 095 000 Ft., a módosított céltartalék 379 309 000 Ft.

6. § (2) A módosított céltartalék felhasználásáról év közben dönt az ön-
kormányzat.

4. §

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

Üröm, 2014. június 25. nap.

 Laboda Gábor Dr. Halász Mónika
 polgármester jegyzô

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

2014. június 27. nap 

 Dr. Halász Mónika
 jegyzô
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Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 
12/2014 (VI. 27) számú önkormányzati rendelete a közös-
ségi együttélés alapvetõ szabályairól, valamint ezek elmu-
lasztásának jogkövetkezményeirõl.

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 8§ (2) bek., 143§ (4) bekez-
dés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a közösségi együttélés 
alapvetõ szabályairól, ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirõl a 
következõket rendeli el: 

Általános rendelkezések

1. §

1)  E rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jo-
gi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetre, aki vagy amely Üröm 
közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott, a közösségi 
együttélés szabályaival ellentétes magatartások valamelyikét elköveti. 

2)  E rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés alapvetõ szabálya-
iba ütközõ magatartás az a magatartás, amely a közösségi együttélés 
szabályaival ellentétes és azt e rendeletben Üröm Község Képviselõ-
testülete a közösségi együttélés alapvetõ szabályaiba ütközõ maga-
tartásként határoz meg.

3)  Nem állapítható meg a közösségi együttélés szabályait sértõ maga-
tartás megvalósulása, ha a tevékenységgel, mulasztással, vagy jogel-
lenes állapot fenntartásával szabálysértés, vagy bûncselekmény való-
sul meg, valamint ha magasabb szintû jogszabály más módon szank-
cionál.

2. §

A közösségi együttélés alapvetõ szabályait sértõ magatartások

Közterület használatával kapcsolatos közösségi együttélés szabályaiba 
ütközõ cselekmények

1)  A közterületek használatával összefüggõen a közösségi együttélés 
alapvetõ szabályait sértõ magatartást követ el az, aki közterületen 
használati engedély nélkül :

a)  közterületen építményt elhelyez, vendéglátó ipari elõkertet, vagy te-
raszt kialakít,

b)  építõ vagy tüzelõanyagot 24 órût meghaladóan közterületen tárol,
c)  közterületen szeszes italt fogyaszt, kivéve a külön engedélyes kerthe-

lyiségeket és rendezvényeket,
d)  kereskedelmi, egyéb szolgáltató, szórakoztató tevékenység céljára 

közterületet igénybe vesz,
e)  üzemképtelen, vagy hatósági jelzéssel el nem látott gépjármûvet 15 

napnál hosszabb ideig közterületen tárol,
f)  közterületet lekerít, (beleértve a közterület ingatlan elõtti és a közút-

tal vagy járdával határos gondozott részének védelmére kihelyezett 
kõ, fém, karó, huzal, vagy bármely anyag, amely a közforgalmi terü-
let használata során balesetveszélyt idézhet elõ), közterület haszná-
lat elõl elzár. 

g)  a közparkokat, azok díszburkolatát, zöldterületeket, sétányt, játszóte-
ret, görkorcsolyával, gördeszkával, kerékpárral, motorkerékpárral és 
gépjármûvel rendeltetéstõl eltérõ módon, vagy céllal használ.

h)  az ingatlana elõtti árkot, folyókat, csatornanyílást, átereszt nem tisztít-
ja, vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja. (hordalék, 
hulladék eltávolítása)

i)  hirdetményt, reklámtáblát, kirakatszekrényt, - kivéve a rendeltetésszerû 
hirdetésre szolgáló berendezéseket – engedély nélkül elhelyez.

j)  aki nem gondoskodik az ingatlana elõtti járdaszakasz rendszeres tisz-
tán tartásáról, téli idõszakban a hó, és síkosság mentesítésérõl.

k)  hulladékgyûjtõ edénybe veszélyes hulladékot, vagy olyan anyagot he-
lyez el, amely veszélyezteti a közszolgáltató munkavállalóinak egész-
ségét, testi épségét, vagy megrongálhatja a közszolgáltató szállító 
jármûvét.

l)  lomtalanítás keretében ki nem helyezhetõ anyagot helyez ki a közte-
rületre,

m)  vállalkozási tevékenységébõl eredõ lomot helyez ki közterületre, vagy 
lomtalanítás során helyezi azt ki a közterületre.

n)  aki közterületet közterület használati megállapodás nélkül vesz igény-
be.

3. §

Közterületi zöldterületek élõvilágának védelmébe ütközõ közösségelle-
nes cselekmények

1)  A közösségi együttélés alapvetõ szabályaiba ütközõ magatartást követ 
el, aki közterületi zöld területen :

a)  növényeket engedély nélkül csonkít,
b)  fák törzsét, ágait engedély nélkül hirdetés, transzparens, reklámhordo-

zóm kötél vagy kábel rögzítésére használja,
c)  közterületen levõ virágot, dísznövényt tulajdonít el, károsít, vagy élõ 

növény részeit engedély nélkül begyûjti.

4. §

Köztemetõ használatával kapcsolatos közösségi együttélés szabályaiba 
ütközõ cselekmények

1)  A köztemetõ használatával összefüggõen a közösségi együttélés 
alapvetõ szabályait sértõ magatartást követ el, aki

a)  a köztemetõ fenntartását és üzemeltetését szabályozó önkormányza-
ti rendeleti szabályozástól eltérõen temetkezési szolgáltatást illetékte-
lenül végez,

b)  a temetõbe ebet visz, kivéve a vakvezetõ eb bevitele,
c)  a temetõ rendjét szabályozó önkormányzati rendeletben a sírok felújí-

tási munkáinak bejelentésére vonatkozó elõírásokat megszegi,
d)  a temetõ rendjét szabályozó önkormányzati rendeletben a hulladék tá-

rolására elõírt szabályokat megszegi,
e)  a temetõ rendjét szabályozó önkormányzati rendeletben a sír, sírbolt, 

síremlék, az ezeken elhelyezett tárgyak eltulajdonítására vagy rongá-
lására vonatkozó szabályokat megszegi,

f)  hulladékot, koszorút, virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül 
egyéb helyen lerak,

g)  a temetõben nem a hely csendjének, kegyeletnek megfelelõ magavi-
seletet tanúsít.

5. §

Kerti hulladék égetésével kapcsolatos közösségi együttélés szabályaiba 
ütközõ cselekmények

1)  A kerti hulladék égetésével összefüggõen a közösségi együttélés 
alapvetõ szabályait sértõ magatartást követ el, aki:

a)  május 1 és október 1 között kerti hulladékot éget,
b)  aki október 1 és április 30 közötti idõszakban reggel 6 óra és délután 

18 óra között kerti hulladékot éget és a hulladék égetését nem fel-
ügyeli,

c)  kerti hulladéknak nem minõsülõ veszélyes anyagot éget,
d)  vasárnap, vagy ünnepnapon végzi az égetést.

6. §

Állattartással kapcsolatos közösségi együttélés szabályaiba ütközõ cse-
lekedet

1)  Állattartással kapcsolatosan a közösségi együttélés alapvetõ szabá-
lyait sértõ magatartást követel az, aki: 

a)  nem gondoskodik állatai megfelelõ tartásáról, gondozásáról, takarmá-
nyozásáról,

b)  az általa tartott állatot bármilyen ok miatt elhagyja, szabadon engedi, 
c)  harapós, veszélyes ebet póráz és szájkosár nélkül közterületre en-

ged kóborolni, 
d)  haszonállatot közterületre felügyelet nélkül kienged,
e)  az állatok elhelyezésére szolgáló épületet, építményt rendszeresen de 

legalább félévente nem meszeli ki, illetve nem fertõtleníti, 
f)  az állatok elhelyezésére szolgáló helyet napi rendszerességgel nem ta-

karítja ki, illetve a nyári idõszakban nem fertõtleníti,
g)  aki az állattartó helyen belül nem gondoskodik a trágya, illetve trágya-

lé zárt, szagmentes tartásáról,
h)  Üröm belterületén nyitott hígtrágya tárolót létesít, vagy hígtrágyát bel-

területi földre szór ki,
i)  A tulajdonában lévõ állat tetemének az elszállításáig történõ tárolásá-

ról nem gondoskodik.
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7. §

Zaj és rezgésvédelemmel kapcsolatos közösségi együttélés szabályba 
ütközõ cselekedetek

1)  A zaj és rezgésvédelemmel kapcsolatosan a közösségi együttélés 
alapvetõ szabályait sértõ magatartást követ el az, aki

a)  Üröm közigazgatási területén zajjal járó építési, bontási tevékenység 
végzésével nem tartja be az önkormányzat környezetvédelmi rendele-
tében foglalt elõírásait,

b)   A zöldterület fenntartással kapcsolatos zajt keltõ tevékenységet, nem 
az önkormányzat környezetvédelmi rendeletében elõírtak betartásával 
végzi,

c)  Vendéglátó egység, kerthelyiségben hangosító berendezést nem az 
önkormányzat környezetvédelmi rendeletében elõírtak betartásával 
használ,

d)  Kerti, udvari vendéglátás, összejövetel esetén nem tartja be az önkor-
mányzat környezetvédelmi rendeletében elõírtakat,

e)  Kereskedelmi és vendéglátó egységben engedély nélkül zeneszolgál-
tatást végez.

8. §

A közösségi együttélés alapvetõ szabályaiba ütközõ magatartások 
elkövetõjével szemben alkalmazható hátrányos jogkövetkezmények

1)  Az e rendeletben meghatározott közösségi együttélés alapvetõ szabá-
lyaiba ütközõ magatartás elkövetõjével szemben 150 000 Ft-ig (azaz 
százötvenezer forintig) közigazgatási bírság szabható ki.

2)  Helyszíni intézkedés során 50 000 Ft.-ig (azaz ötvenezer forintig) 
terjedõ helyszíni bírság szabható ki.

9. §

Eljárási rendelkezések

1)  A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásban – átruhá-
zott hatáskörben – a jegyzõ jár el.

2)  Az e rendeletben foglaltak betartását a Polgármesteri Hivatal erre fel-
jogosított ügyintézõje ellenõrzi.

3)  A közösségi együttélés alapvetõ szabályaiba ütközõ magatartás miatti 
eljárás hivatalból, továbbá bármely szervezet vagy személy bejelenté-
se alapján indítható. A bejelentést szóban, vagy írásban bárki megte-
heti. A szóban tett bejelentést jegyzõkönyvbe kell foglalni.

4)  A bejelentésnek lehetõség szerint tartalmaznia kell a közösségi együtt-
élés alapvetõ szabályaiba ütközõ magatartást megvalósító személy is-
mert adatait, a magatartásnak, az elkövetési helyének és idejének, 
továbbá az elkövetés körülményeinek leírását a bizonyítási eszközök 
megjelölésével.

5)  A közösségi együttélés alapvetõ szabályaiba ütközõ magatartás 
elkövetõjével szemben közigazgatási hatósági eljárás, a közösségi 
együttélés alapvetõ szabályaiba ütközõ magatartás hivatalból, vagy a 
bejelentés alapján történõ észleléstõl számított 30 napon belül indít-
ható meg. Ezt követõen a közösségi együttélés alapvetõ szabályaiba 
ütközõ magatartás elkövetése miatti eljárás nem indítható.

10. §

Az e rendelet hatálya alá tartozó eljárások során a Közigazgatási hatósá-
gi eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tör-
vény (a továbbiakban Ket) rendelkezéseit kell alkalmazni, az e rendelet-
ben meghatározott eltérésekkel.

11. §

A közigazgatási bírság mértékének megállapításánál a Ket. vonatkozó 
rendelkezései mellett figyelembe kell venni
a)  a közösségi együttélés alapvetõ szabályait sértõ magatartás súlyát és 

a felróhatóság mértékét, továbbá
b)  az elkövetõ személy vagyoni helyzetét, körülményeit, jövedelmi viszo-

nyait annyiban, amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló ada-
tokból megállapíthatóak, vagy azokat – a hatóság erre vonatkozó fel-
hívására – önként igazolja.

12. §

1)  Az e rendelet 8. § (1) (2) bekezdésében meghatározott bírság kisza-
bása helyett figyelmeztetés alkalmazható, amennyiben a közösségi 
együttélés alapvetõ szabályait sértõ magatartás csekély súlyú és azt 
közösségi együttélés alapvetõ szabályait sértõ magatartás elkövetõje 
személyi körülményei, a cselekmény elkövetésének körülményei indo-
kolják, továbbá ettõl az intézkedéstõl kellõ visszatartó hatás várható.

2)  Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírság kiszabásának akkor van 
helye, ha a fiatalkorú önálló jövedelemmel rendelkezik, vagy önként 
vállalja a közigazgatási bírság megfizetését.

13. §

A kötelezett a közigazgatási bírságot a határozat jogerõre emelkedésétõl 
számított 30 napon belül, a helyszíni bírságot a bírság kiszabását 
követõ 30 napon belül köteles Üröm Község Önkormányzata 11742001-
15390280-00000000 számú költségvetési számlájára befizetni.

Záró rendelkezések

14. §

1)  Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
2)  A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követõen elkövetett közös-

ségi együttélés alapvetõ szabályaiba ütközõ magatartások esetén kell 
alkalmazni.

3)  A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Üröm, 2014. június 25. 

 Laboda Gábor Dr. Halász Mónika
 polgármester jegyzô

Elõzetes hatásvizsgálat 

Az önkormányzatnak a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól, vala-
mint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirõl szóló 12/2014 (VI. 27) 
számú önkormányzati rendelethez

A jogalkalmazásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése 
szerint az önkormányzati rendeletek esetében elõzetes hatásvizsgálatot 
kell végezni, és az elõzetes hatásvizsgálat eredményérõl a képviselõ-
testületet tájékoztatni kell.

A rendelet társadalmi-gazdasági hatásai
A rendelet megalkotásával elérni szándékozott társadalmi-gazdasági ha-
tás, hogy az Alkotmány tv, továbbá a Magyarország helyi önkormányza-
tairól szóló törvényben adott felhatalmazás alapján az önkormányzat ér-
vényt tudjon szerezni a település lakói többségi akaratának azon kisebb-
séggel szemben, akik nem tartják be a legalapvetõbb társadalmi normá-
kat.

Költségvetési hatása
A rendeletben szabályozottak betartása 1 fõ közterület felügyelõ bérének 
és járulékainak költségvetési kihatását igényelné.

Környezeti, egészségi követelményei
A rendeletnek környezeti, egészségi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A rendelet elfogadása esetén a jelenlegi adminisztratív terhek esetleges 
emelkedése esetén a megfelelõ kapacitás adott. 

Egyéb hatás
A rendelet-tervezet elfogadása a helyi lakosság többségének elvárása-
it elégíti ki.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 
pénzügyi feltételek
A rendelet-tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása elsõ sor-
ban egy fõ közterület felügyelõ beállítását igényli. Egyébként a személyi, 
szervezeti és tárgyi feltételek adottak. 

A jogszabály – helyi rendeletet – megalkotásának szükségessége
Az önkormányzatok szabálysértést megállapítható és szankcionálható 
jogkörének megvonásával nem volt eddig lehetõség a helyi közösség-
re veszélyes magatartások megállapítására és ezek szankcionálására. 

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények
Továbbra is jogkövetkezmények nélkül érvényesülni fognak olyan maga-
tartások és cselekmények, melyek a lakosság többségének elvárásával 
ellentétesek.

Üröm, 2014. június hó. 

 Laboda Gábor Dr. Halász Mónika
 polgármester jegyzô
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Az ingatlan jól megközelíthetõ, közmûvekkel el-
látott.
A közüzemi díjak fizetése, az összközmû költségé-
nek a bérlemény m2-re vetített része, illetve aránya. 
A meghirdetett ingatlan belsõleg és külsõleg ala-
kítható a bérlõ saját költségére, de ennek költsége 
nem írható le a bérleti díjból. A külsõ változtatáshoz 
a képviselõ-testület hozzájárulását kell kérni. A bérlõ, 
amennyiben a bérleti idõ lejárta elõtt szünteti meg 
bérleti jogviszonyát, úgy köteles az eredeti állapotot 
helyreállítani. Ötévi bérleti idõ után ez a kötelezettség 
nem áll fenn. 

Pályázatot bármely magán és jogi személy be-
nyújthat. 

A sikeres pályázónak a 116 m2 helyiség pályázat 
esetén öt havi bérleti díjnak megfelelõ összegû biz-
tosítékot (kauciót) (1 000 000 Ft.) kell az önkormány-
zat 11742001-15390880 számlájára befizetnie, míg 
21,31 m2 helyiség után szintén 5 havi (300 000 Ft.) a 
kaució összege. 
A kaució megfizetésének határideje 2014. 09. 08. 
16.00-ig.

A nyertes pályázó, amennyiben a pályázat 
elnyerésétõl számított 15 napon belül nem köti 
meg a bérleti szerzõdést, úgy a kaució nem jár 
vissza.
 
Bérlõ a bérbeadó hozzájárulásával jogosult a bérle-
ményt a bérlet idõtartama alatt továbbadni. 
Sikertelen pályázat esetén a pályázati biztosíték, a 
pályázat elbírálását követõ 15 munkanapon belül 
visszafizetésre kerül.

A bérlet minimális idõtartama 5 év. Szerzõdéskötés 
2014. október 01-tõl. A bérleti díj az évenkénti infláci-
óval növekedik.  
A bérleti szerzõdés határozatlan idõre lesz 
megköthetõ, mely a minimális idõtartamon belül úgy 
mondható fel, hogy a bérlõ a kauciót elveszti. A mini-
mális idõ után (5 év) – 6 hónapos felmondási idõvel – 
a bérlet felmondható a bérbeadó és a bérlõ részérõl 
is. Ez esetben elszámolás után a kaució fennmaradó 
része visszajár. 
A pályázatok beadási határideje a részletes pályázati 
kiírás szerinti tartalommal: 2014. 09 hó 10 nap 16-17 
óra nyújtható be. 
Az ajánlatok benyújtásának helye:

Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
(2096 Üröm Iskola utca 10.) Titkársága.

A pályázó által benyújtott pályázati dokumentáci-
ónak tartalmaznia kell az alábbiakat: 

1. Az ajánlattevõ által benyújtott pályázatnak meg kell 
felelnie a pályázati felhívásban és a tájékoztató doku-
mentációban megjelölt tartalmi és formai követelmé-
nyeknek. 
A versenytárgyalásra beküldött ajánlatnak tartalmaz-
nia kell az ajánlattevõ kifejezett és részletes és jogi-
lag kötelezõ erejû nyilatkozatát:
– a pályázati felhívás feltételeire 
– a pályázati cél megvalósítására 
– az ajánlott ellenszolgáltatás összegére, megfizeté-
sére és határnapjára. 

2. Pályázó neve, állandó lakhelye, telephelye, ha az 
elõbbitõl eltér, az esetben értesítési , levelezési címe.

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete (2096 Üröm, Iskola u. 10.) a 
110/2014. (VI. 25.) Kt. számú határozat alapján nyilvános licites pályázatot ír ki a 
2014. augusztus végén átadásra kerülõ új egészségközpontban levõ szabad he-
lyiségek bérbeadás útján történõ hasznosítására.

Hely Funkció m2 Hrsz. Licit induló ár Ft + áfa
1. Üröm, Dózsa György út szabadon 116 3152/3 200 000 Ft + áfa
 megjelölhetõ
2. Üröm, Dózsa György út szabadon 21,31 3152/3 60 000 Ft + áfa 
 megjelölhetõ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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3. Telefonos, vagy elektronikus elérhetõségei.

4. Nyilatkozatot arról, hogy 
– az ingatlant milyen célra és idõre kívánja bérbe 
venni, 
– a kínált bérleti díj összegérõl,
– az ingatlant személyesen megtekintette, annak jogi 
és mûszaki tulajdonságait ismeri,
– a pályázó a pályázat feltételeit megismerte és azt 
magára nézve kötelezõnek ismeri el.

5. Befizetés igazolása a befizetett pályázati biztosí-
tékról (kaució).

6. Pályázó nyilatkozatát arról, hogy személyes ada-
tai kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges 
mértékben hozzájárul.
Az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag sze-
mélyesen, zárt borítékban „Üröm Dózsa György út 
bérbeadás útján hasznosított ingatlanok” jeligével le-
het. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevõ nevét, 
címét.
Hiánypótlásra lehetõség nincs.
Az ajánlatokat 1 eredeti és 2 másolati példányban kell 
benyújtani. Az ajánlat eredeti példányát olyan módon 
kell összefûzni, hogy ahhoz iratot sérülésmentesen 
hozzá ne lehessen csatolni, vagy abból eltávolítani.
Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az 
idegen nyelvû dokumentumot a kiíró nem veszi figye-
lembe.
Az ingatlan helyszíni bemutatására 2014. 09 hó 4-én 
reggel 9-17-ig, 5-én 9-15-ig kerül sor. A helyszíni be-
járáson való részvételi szándék jelzésének határide-
je: 2014. 09 hó 03 nap 16 óráig.

Pályázatok elbírálása

A pályázati ajánlatok ismertetése
– Az ajánlatokat tartalmazó zárt borítékot a pályázati 
kiírásban közzétett idõpontban kell felbontani. 
– A felbontásra meg kell hívni az ajánlattevõket. 
– A felbontásánál a kiíró, az ajánlattevõ és a kiíró ál-
tal meghívottak lehetnek jelen. 
– Az ajánlat felbontását követõen ismertetni kell: 
– a ajánlattevõ nevét, 
– székhelyét, 
– az ajánlat lényeges tartalmát (kivéve azokat az ada-
tokat, melyek nyilvánosságra hozatalát ajánlattevõ 
megtiltotta)
– A kiíró a felbontás után azt köteles elõször megálla-
pítani, hogy az ajánlatok közül, melyek érvénytelenek. 

– Érvénytelen az ajánlat: 
– olyan ajánlattevõ nyújtotta be, aki nem volt jogosult 
részt venni a pályázatban 
– határidõ után nyújtották be
– az elõírt biztosítékot nem, vagy nem a megfelelõ 
formában bocsátotta rendelkezésre
– az ajánlat nem felel meg a pályázati felhívásban, a 
jogszabályokban, továbbá a 27/2012 (X.31.) számú 
önkormányzati rendeletben foglalt elõírásoknak. 
– Az ajánlati árat (díjat) és a teljesítési határidõt nem 
egyértelmûen határozza meg, vagy más ajánlathoz 
köti. 
– A kiíró feladata, hogy gondoskodjon a pályáza-
tok felbontásáról, illetve ismertetésekor a bejelen-
tett kifogások észrevételek jegyzõkönyvben történõ 
rögzítésérõl. 

Licitálásban kizárólag az érvényes pályázatok vehet-
nek részt.

Eredménytelen az eljárás ha: 
– nem érkezett ajánlat, vagy csak egy ajánlat érkezik
– csak érvénytelen ajánlatok érkeztek 
– a kiíró egyik ajánlatot sem tartja megfelelõnek.
Az eredmény kihirdetésére 2014. 09. hó 10. nap ke-
rül sor.

Elbírálás szempontjai:
– kínált bérleti díj nagysága
– a bérlet lehetõ leghosszabb ideje
A bérleti szerzõdés megkötésére legkésõbb 2014. 
10. hó 01. napig kerül sor.
Nyertes pályázó az lehet, aki a legmagasabb bérle-
ti díjat ajánlja a nyílt licit során, illetve a leghosszabb 
bérleti idõt jelöli meg. 
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljá-
rás bármely szakaszában a felhívást indokolás nél-
kül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítsa. 

Üröm, 2014. június 25.

Üröm Község Önkormányzat
Képviselõ-testülete   
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A magas vérnyomás titkai
A népbetegségek, azaz a leggyakoribb kórképek két fõ cso-
portba oszthatók:  daganatos megbetegedések, valamint a 
szív- és érrendszeri eltérések. Ez utóbbi valamelyest nagyobb 
hányadát képezi a hazánkban fellépõ haláleseteknek, azaz az 
utóbbi évek átlagában a kb. 120 000 éves haláleset valami-
vel több, mint feléért felelõsek. A szív- és érrendszeri beteg-
ségekhez vezetõ kórokok között nagyon fontos szerepet fog-
lal el a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a vérzsír eltérés 
és a túlsúly. 

A magas vérnyomás korunk olyan általános betegsége, 
amely a 40 év feletti korosztály csaknem minden harmadik 
tagját érinti és jellegzetessége, hogy nem okoz fennállása elsõ 
periódusában lényeges panaszokat. Igen nagyfokú vérnyomás 
kiugrás (általában 200 Hgmm vagy e fölötti) esetén hányinger, 
szédülés vagy beszédtalálási nehézségek, esetleges végtag-
gyengülés léphet fel, mely egy komoly, életet veszélyeztetõ ál-
lapot. Az alacsonyabb értékeknél nem biztos, hogy valamilyen 
tünet észlelhetõ és a 140-150 Hgmm feletti vérnyomás érté-
kek hosszú éveken keresztül akár jelzés nélkül okozzák az el-
változásokat, amelyek elsõdlegesen az agyat, a szívet és a 
vesét károsítják. 

Miképpen tudunk ez ellen védekezni? A legfontosabb, 
hogy fiatal korunkban történjen vérnyomásmérés és 40 év fö-
lött évente akár több alkalommal is nézessük meg ezt az érté-
ket. Ennél talán még hangsúlyosabb, hogy ha valakinek mér-
tek már egy nagyobb vérnyomás értéket, akkor azt mindenfé-
leképpen nagyon komolyan kell vennünk, azaz ilyenkor napon-
ta többször kell vérnyomás kontrollt elvégezni. Ha megint je-
lentkezik - akár tünet nélkül is - magas érték, akkor feltétlenül 
orvoshoz kell fordulnunk és 24 órás folyamatos (félóránkén-
ti) vérnyomásméréssel (külön mûszerrel) kell meggyõzõdnünk 
arról, hogy vannak e kiugró értékek. Sajnálatos módon egy-két 
rossz érték mellett, ha vannak normális mérések is, hamar 
hajlamosak vagyunk elhinni, hogy véletlen volt a kiugró érték 
és továbbra is egészségesek vagyunk. Fontos tudni, hogy bi-
zonyos értékek (pl. 180 Hgmm felett) nem magyarázhatók csa-
ládi veszekedéssel, vagy stresszel, az ilyen nagyon magas ér-
tékek mindig kóros reakciót jelentenek, azaz kivizsgálást igé-
nyelnek.

A legfõbb mondanivalója ennek az írásnak az, hogy az em-
beri lélek elképesztõ módon azt próbálja velünk elhitetni, hogy 
nem vagyunk betegek, vagy nem lehetünk betegek, vagy mi 
vagyunk azok a kiváltságosak, akiken nem fognak a beteg-
ségek. Nagyon nehezen tudjuk elfogadni mindannyian, hogy 
sérülékennyé váltunk, vagy válhatunk és ennek következté-
ben orvosi vizsgálatokra, sõt mi több kezelésre szorulunk. Ez 
a gát, amelyet saját magunk elé állítunk egy olyan óriási hát-
rányt jelent, hogy hosszú éveken keresztül saját magunk elõtt 

is tagadjuk, hogy vannak kóros laborértékeink, rossz a vérnyo-
másunk és kezelésre, azaz gondozásra szorulunk. Már rég-
óta ismerjük, hogy a problémát jelentõ dolgoknak az egyik fel-
dolgozási módja a hárítás, amely egy "énvédõ" mechanizmus, 
azonban ez jelen esetben nagyon súlyos káros következmé-
nyekkel jár. Létezik ennek egy olyan változata is, amikor már 
nem csak a rossz értékeket nem vesszük figyelembe, hanem 
a különbözõ tünetek súlyosságát is számunkra kedvezõ mó-
don ítéljük meg, azaz még elfogadhatónak, ezáltal lényegte-
lennek jellemezzük.

Persze ennek a másik véglete is veszélyeket rejt magában, 
amikor apróbb eltéréseket, lényegtelen tüneteket felnagyítva 
túlértékeljük az egészségügyeinkkel kapcsolatos jelenségeket 
és állandóan orvoshoz fordulunk.

Ha a magas vérnyomás egyszer-kétszer észlelhetõ, illet-
ve egy-egy megterhelés kapcsán is nagyon magas értéket ér 
el, mindenféleképpen nagyon fontos jelzés. Nemcsak a diag-
nózis felállításában van jelentõsége a kóros értékeknek, ha-
nem a gyógyszerszedés mellett is megjelenõ kiugró értékek 
gyakran bagatellizálásra kerülnek, holott ilyenkor szintén or-
voshoz kellene fordulnunk. Hasonlóképpen kiemelendõ, hogy 
az egy-két év alatt a magas vérnyomás gyógyszeres kezelé-
se újbóli beállítást igényel. Ezért, ha az orvos nem is rendeli 
el, de a kezeltek mindenképpen ragaszkodjanak ahhoz, hogy 
évente történjen meg a 24 órás vérnyomás követési kontroll, 
és szükség esetén a gyógyszerelés átállítása is. A gyógysze-
rek a szervezet változása folytán részben gyengébb hatásúak 
lesznek, részben az életkor elõre- haladtával olyan folyama-
tok lépnek fel, amelyek a magas vérnyomást súlyosbítani ké-
pesek. Tehát nem elégedhetünk meg azzal, hogy be van állít-
va a vérnyomásunk és most már semmi dolgunk nincsen. Az 
is helytelen, hogy ha a terápia következtében normálissá váló 
vérnyomás esetén abbahagyjuk a gyógyszeres kezelést arra 
hivatkozva, hogy „ha normális, akkor miért kell szednem”. Aki-
nek magas vérnyomása van, annak élete végéig kell szednie 
a gyógyszert, és kontrollálnia kell annak értékét!

Ma már ismert, hogy az agyvérzés elsõdleges kivál-
tó tényezõje a magas vérnyomás, de emellett szívkoszorú-
ér elzáródás és a szívizom infarktus kiváltásában is óriási a 
jelentõsége. Ezen a kórképek kialakulása jelentõs mértékben 
visszaszorítható lenne, ha önmagunk is fokozottabban arra tö-
rekednénk, hogy kontrolláljuk a vérnyomást és szükség ese-
tén kérjünk orvosi segítséget!

A legközelebbi alkalommal az érelmeszesedést elõidézõ 
egyéb súlyos szív és érrendszeri eltérésekkel járó népbeteg-
ségek követésének egyéb fontos pontjaira, azaz a cukorbe-
tegség és a vérzsír eltérések kezelésének kérdéseire szeret-
nék kitérni!

Dr. Császár Albert egyetemi tanár 

A népbetegségek kevésbé ismert oldalai
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Csatornázási Üzem
2000, Szentendre, Ipar u. 
Hibabejelentés (éjjel-nappal):  06-26-310-796
TIGÁZ Rt. 2000 Szentendre, Paprikabíró 16.  06/26/501-100
ELMÛ: Eurocenter 1032 Budapest, Bécsi út 154.
ELMÛ Szentendre: 06-26-318-051, (26)318-050
Magyar Kémény Kft.
1126 Bp. Böszörményi út 24/b 06 1 766-5850
Tûzoltóság: Pilisborosjenôi Weindorf Önkéntes Tûzoltó E.
Komlós Tibor parancsnok: 06/26/350-622
Kucsera László parancsnok-h.  06/30/254-8772
Érd Városiv. Tûz. 2045 Törökbálint, Pf. 17.  06/23/335-505
DMRV Szentendre 06/26/501-650
ÁNTSZ: 1117 Bp. Karinchy F. u. 3. V. em.
Szippantós Budakalász  06-26-340-817, (26)340-278
Gyámhivatal: Pilisvörösvár, Puskin utca 8.  06-26-330-402
Iparkamara Szentendre, Dunakorzó  06-26-317-918
Iparkamara Budapest, Bajcsy Zs. út  06-1-269-5974
NAV Budapest 06-1-412-5400
Egészségügyi Pénztár Szentendre 06-26-302-112
Mûvelôdési Ház 06-26-550-013
Általános Iskola  06-36-350-158
Könyvtár  06-30-458-7615
Óvoda  06-20-571-6256
Bölcsôde  06-26-898-089
Öregek Napközi Otthona  06-26-350-162
„Varázskô” Temetkezési Vállalat
Pilisvörösvár  06-26-330-987, 330-205
Gyógyszertár  06-26-350-147
Fogorvos  06-26-350-777
Munkaügyi Központ Budaörs  06-23-441-920
Rendôrség Budaörs  06-23-420-055
Pilisvörösvár  06-26-330-130
Posta  06-26-350-007
Kôbánya Fehér Kereszt  06-26-350-104 
Vörösvári úti SZTK  06-1-388-9180
Közjegyzô, Dr. Stagel Judit (Pvörösvár, Fô u. 83.)  06-26-332-259
Okmányiroda Pilisvörösvár  06-26-530-680, 530-685
Hatósági ügyintézés, vezetôi engedély, 
IGFB (gépjármû felelôsségbiztosítás) 530-686
Gépjármû-ûgyintézés 530-683 
Vállalkozói igazolvány 530-687
Útlevél 530-681 
Személyi igazolvány 530-682 
Lakcímkártya 530-684 
Gépjármû-ügyintézés  530-688
Takarékszövetkezet 06-26-350-244
Helyi polgári védelmi ügyelet:
Gáspár Tibor  06-20-207-7154
Kósa Tamás  06-20-223-4979
Polgárôrség 0–24 ügyelet: 06-30-621-06-15
Rendõrség – Ürömi körzeti megbízott  06 20 489 67 12
Ebrendész: Szûcsné M. Adrienn 06 70 61 99 311

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE

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

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

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

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

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

Fax: 06-26-350-187

GYERMEKRENDELÉS

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

TANÁcSADÁS

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

RENDELôK

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

VÉDôNôI SZOLGÁLAT

Kedd: 10.00–11.30
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 egyez-
tetett idôpontban jelenjenek meg a rendelésen.

ÜRÖM ÉS PILISBOROSJENô KÖZSÉG ÖSSZEVONT
HÁZIORVOSI ÜGYELETI BEOSZTÁSA

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

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

GYERMEKORVOSI ÜGYELET

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

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

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

SÜRGõSSÉGI ORVOSI ELLÁTÁS

Ürömön hétköznap reggel 7 órától 17 óráig sürgôs orvosi ellátás elérhetô: 
a 26/350-224 telefonszámon (Ürömi orvosi rendelô)
Pilisborosjenôn minden hétköznap reggel 7 órától 17 óráig a nappa-
li sürgôsségi orvosi ellátást Dr. Kovács Levente biztosítja. Tel.: 06-20/ 
7735-365
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Évente ingyenes HPV fertõzés elleni 
védõoltás Ürömön!

Nagy örömmel tájékoztatom Önöket, hogy az Önkormányzat takarékos gazdálkodásának 

köszönhetõen 2014-ben is volt ingyenes HPV védõoltás Ürömön.

Ebben az évben 95 gyermek szülõje részére küldte ki bizottságunk azt a tájékoztató levelet, 

melyben arról adtunk tájékoztatást, hogy igénybe vehetik az ingyenes védõoltást. A 95 

családból 50 szülõ döntött úgy, hogy szeretné a gyermekét beoltatni.

Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy az Önkormányzat a Silgard védõoltást alkalmazza, ezért 

a fiuk is tudnak részesülni a megelõzés szempontjából igen fontos oltóanyagból.

Az oltásra jelentkezõk közül 30 lány és 20 fiú volt.

Az oltási sorozat már elindult április 16-án, június 16-án megkapták az elsõ két oltást, a 

harmadik oltás október hónapban lesz, errõl telefonon értesítjük a kedves szülõket.

Az oltást Dr. Gaál Gabriella végezte.

Buzás Katalin

Szociális Családügyi és Egészségügyi 

Bizottság Elnöke 

Impresszum:
Megjelenik 3000 példányban

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

Szerkesztés, nyomdai elôkészítés: Gamma Komm Kft. 
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Az Olvasói levelek oldalon megjelenô írások nem feltétlenül 
tükrözik a szerkesztôség álláspontját. 

Azokért szerkesztôségünk felelôsséget nem vállal.

FELNÔTTRENDELÉS

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

Fekvô beteghez házhoz hívás
hétköznaponként reggel 8-9 között.

 Dr. Fehér Eszter       dr. Somogyi András       Dr. Gelencsér Tamás

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



VII.28

OlVASÓI leVÉl
Ürömi Tükör

Újabb finomságok csábításában…

Ürömi sétáim során, a Leszicskov cukrászdától egy 
macskaugrásra, „esmételten” bûnbeestem! A orrom 
után menve, ínycsiklandozó illatok „húztak” az Álta-
lános Iskola tõszomszédságában álló kicsinyke Pecse-
nye- és Lángossütõ felé. A májusi napsütésben szín-
pompás virágágyás mellett haladtam el. Begóniák tu-
catjai ontották az illatot, kápráztatták el a szememet. 
Valahogy nem zavart a „két illat”, a virágé és a pecse-
nyéé, így együtt!

Mialatt a kétféle illatot szaglószervem „nyugtázta”, azalatt 
az emlékezetemben egy 16. századi francia tanmese elevene-
dett meg. Ritkítottam lépteimet, már a címe is eszembe jutott: 
„A pecsenyeillat” – ugrott ki a számon. Ideírom rövid tartalmát:

A középkori Párizsban történt, amit írandó vagyok jámbor 
olvasó – kezdte a mese szerzõje: Francois Rabelais.

Történt, hogy egy szegény ember, kis karéj kenyérbõl álló 
ebédjét, egy pecsenyesütõ elõtt álldogálva fogyasztotta el, na-
gyokat szippantva az éppen akkor sülõ csirke illatából. A tulaj-
donos megvárta amíg befejezte a szegény az evést, majd kö-
vetelte tõle a „pecsenyeillat árát”.

– Nem fogyasztottam egy falatot sem a sült csirkédbõl – ér-
velt –, miért fizessek?

– A kenyered ízletesebb lett az én sült csirkém illatától – 
vágott vissza a pecsenyesütõ, tehát fizetned kell valamennyit.

– A vita az utcán folyt. Éppen arra járt a kerület ismert bo-
londja. Elmondták neki, hogy min vitatkoznak. A bolond kért 
három fém garast a szegénytõl, két tenyerét kidomborítva, 
marka közzé fogta a garasokat, megcsörgette és így szólt a 
pecsenyesütõhöz:

– Hallod a garasok csengését?
– Hallom – felelte a pecsenyés.
– No, ez a „fizetséged”, ennyi az a valamennyi, amennyi 

„jár neked” a sült csirkéd illatáért, amit ez a szegény ember 
„elfogyasztott”.

Amíg az érdekes és tanulságos történet újrapergett elõttem 
– sok évtizede, fõiskolás koromban olvastam-, azalatt odaér-
tem a lángossütõ ablaka elé, és mosolygós Irénke viszont-üd-
vözlését fogadhattam.

A megrendelt lángos sült, és mi beszélgettünk.
Kaiser Józsefné, Irénke pecsenye- és lángossütõ vállalko-

zó, 1978-ban (!) nyitotta üzletét a férjével – akinek vendéglá-
tós képesítése volt – a község központjában. Az engedélyt és 
a telket az akkori néptanács illetékes osztálya bocsátotta ren-
delkezésükre. Ide húzatták fel az épületecskét egy községbé-
livel. Férje 1978-as tragikus halála óta – egy baleset áldoza-
ta lett-, Irénke egyedül viszi az üzletet. Szomorúság ül kis mo-
solygós, kedves arcára, a több mint negyed százada történt 
halálesetre emlékezve. Hogy is ne lenne bánatos, hisz 14 év 
boldog, kiegyensúlyozott házasság után veszítette el, kiváló 
tulajdonságokkal megáldott férjét. A veszteség pótolhatatlan, 

de az apai értékeket két felnõtt gyermeke Edina és Zoli, és 
aranyos unokái, Mercike és Lacika örökítik, hordozzák tovább: 
A férjére emlékezteti az indulás, az épület, a berendezés, a jó 
hangulatú munka, a sikerek – egyszóval minden…

Az egyik helyiség a pecsenye, a hurka-kolbász, a csir-
ke, a csülök, az oldalas stb. birodalma. A jó „öreg” Lehel 
hûtõszekrényekbõl kerülnek az infravörös lámpák fénye- és 
melege alá, a meleg vizes tartóban elhelyezett tepsikbe, az 
ínycsiklandozó, kész finomságok. Puha kenyér és savanyú-
ság dukál a sültféleségek mellé, no meg kávé, esetleg hûsítõ, 
igény szerint. A kifogástalan minõségû nyersanyag garantált 
– mondja Irénke, hisz évek óta ugyanazon feldolgozó cégek 
a szállítói:

A szomszédvár a lángos- és a palacsinta, a hamburger és 
szendvicsek törzshelye…

Sorra veszem a kellékeket, a rekvizitumokat. Méretes tep-
sifélében pihen a kelt tészta, a krumplis lángos alapanyaga, 
mellette a kerek olajsütõ-edény. Elnézem Irénke rutinos moz-
dulatait. Rendelésre kiszakít két lángosnak valót a masszá-
ból, széthúzza kicsit, majd a forró olajba csúsztatja. Egy-két 
perc lehet a sülés ideje, meg-megforgatja és a világosbarna 
lángost lecsorgatja. Következik az ízesítés fokhagymával, sajt-
tal, tejfellel, túróval, mustárral, a vevõ gusztusa szerint. Vala-
mennyi mûvelet könnyed csuklógyakorlat beszélgetõ partne-
rem számára, jól látni a több évtizedes rutint, hozzáértést…

A csomagolt terméket vásárlója elviszi, az enyém is készül 
már – csak „úgy, üresen”, ízesítés nélkül kértem, hogy otthon 
elfogyasszam.

Végül a vendégkörrõl is ejtünk pár szót, ami lehetne na-
gyobb is mostanság. Valamikor a közeli iskola tanulói is gyak-
ran megfordultak nála. Mára elmaradoztak!

Távozásom elõtt a több mint három- és fél évtizede tartó 
lendületrõl munka- és szakmaszeretetrõl érdeklõdöm. Jól lát-
ható, hogy a fentebb emlegetett kezdeti lelkesedés, az öröm-
mel végzett munka, a vendég, vevõ megbecsülése, figyelmes 
kiszolgálása mindmáig töretlenül tart…

– Nem egyhangú munka ez – kérdem, bár látom az 
ellenkezõjét, hogy bírja az erõs illatot-szagot (!), amit Irénke 
egyszerûen „csak” szerethetõnek, elviselhetõnek minõsít!

Választását így összegezhetem:
Munkáját rajongásig szereti és érti. Reklamáció az eltelt 

sok-sok év alatt egy sem akadt! Vállalkozó-barát környezetben 
végzi munkáját, amit az önkormányzatnak és vezetésének kö-
szön. A telket, amin a pecsenyesütõ áll, megvásárolhatta…

Úgy látom ez alkalommal is, hogy gyümölcsözõ, jól mûködõ 
a kapcsolat a vállalkozó és a község vezetése között. Jó ezt 
leírni:

Caesar mondotta: „Szívesen hisz az ember abban, mit ten-
ni szeret…”

Üröm, 2014. májusa
Oroszy Kovács István



VII. 29

NéptáNcműhely
Ürömi tükör

Ürömi Öröm – 
szülõi szemmel
Üröm egyik fõ értéke számomra az a közösségteremtõ 
erõ és lehetõség, ami ötvözõdik a hagyomány ápolásá-
val, az értékközvetítéssel. Nagy örömmel tölt el, hogy 
kislányunk  révén mi is részesei lehetünk az Ürömi Öröm 
Néptáncmûhely kultúra átadó és értékteremtõ munkájá-
nak, sikereinek.

A 40 éves jubileumi elõadás igazi szívet-lelket melengetõ 
produkció volt. Csodálatos megemlékezésben volt részünk a 
kezdetektõl napjainkig. Megható képekkel, alázattal, tisztelet-
tel, szeretettel gondolva az alapítókra, tanárokra. Minden csoport 
lenyûgözött a táncával! Külön öröm volt, hogy a felnõtt korosztály 
is kibõvült és valódi örömtáncot mutattak be.

Igazi kuriózumnak számít a Válassz! címû táncdráma, me-
lyet Szilvási Károly (Szilva), Harangozó Gyula díjas táncos, a 
Néptáncmûhely vezetõje álmodott meg. Ezzel az elõadással is rá 

A Mákvirág csoport készülõdik az elõadásra

Ovis táncosok
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szeretne világítani a tánc egyetemes nyelvére, amit az egész vi-
lágon megértenek. Ebben a táncdrámában szeretné érzékeltet-
ni táncaink és hagyományaink szépségét, a láthatatlan, de min-
ket körülvevõ õsi szellemvilágot, õrangyalaink jelenlétét és a mai 
elidegenedõ, anyagias, embert sem kímélõ világot.

A választás a mi kezünkben van, hogy gyermekeinket melyik 
útra tereljük. Kell, hogy az ember talajt érezzen a lába alatt, hogy 
bárhol és bármikor biztosan megállhasson, hogy bárkivel határo-

zottan kezet foghasson, hogy megbecsülje, tisztelje szüleit, taná-
rait, társait, hogy megtalálhassa önmagát. Ebben a mai felgyor-
sult, elgépiesedett, információhalmozó világunkban észrevétle-
nül talajtalanná válhatunk mi magunk és gyermekeink is, ha nem 
alakítjuk tudatosan életünket és csak sodródunk az árral. – Min-
ket is segítve, velünk együtt, ebben a szellemben terelgetik gyer-
mekeinket úgy a hétköznapokban, mint a fantasztikus nyári tá-
borokban is. 

Köszönjük az óvónéniknek a mûsor közbeni felügyeletet Kisrókák
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Levendula csoport készülôdik az elôadásra

Pipacs

Csillag
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Válassz!

Válassz!

Csodálom Szilva, Ildikó, Bea, Ádám és minden segítõ ki-

tartását, töretlen jókedvét és lendületét, azt a folyamatos meg-

újulást, amivel mindig képesek bennünket meglepni. Egy idé-

zettel tudnám méltón kifejezni azt az érzést, ami az elõadásaik 

közben tölti el a szívemet:

„Az öröm olyan, mint a sötétben meggyújtott fény. (...) Az 

öröm felvidítja a borús hangulatot. Olyan, mint egy ék, ame-

lyet a szomorúság falába vertek. Az ék kettéhasítja a falat.” 

(AnselmGrün)
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Az elõadás elõtti pillanatok

SzarkalábBot-ladozók

Levendula
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Kisinóci Néptánc tábor
Idén új helyen, a Börzsöny szívében, Kisinócon táboroz-
tunk. 

A kicsik moldvai táncokat, a nagyok szatmárit tanultak. 
Hamar megszoktuk ideiglenes otthonunkat, nagymér-

tékben köszönhetõ volt ez a fantasztikus medencének, 
amely udvarunk sokat használt helyszíne lett.

Az étel házias és bõséges volt, vendéglátóink mindent 
megtettek, hogy kedvünkben járjanak.

A tánctanulás mellett most is jutott idõ rengeteg já-
tékra, szórakozásra. Kirándultunk a csodálatos erdõben, 
kisvasutaztunk Kismarosra, ahol megnéztük a helyi mú-
zeumot, patakot duzzasztottunk, fabatkáztunk, vetélked-
tünk, kézmûveskedtünk, fociztunk, kipróbáltuk a bátorsá-
gunkat, majd a tábor végén megmutathattuk, ki mennyit 
tanult a héten.

Köszönjük ezt a csodálatos élményt!
Ürömi Öröm Néptáncmûhely táncosai

A néptáncmûhely képei a 
www.uromiorom.fotoalbum.hu

oldalon találhatóak.

Az indulás izgalmai

Botfûtés

A patakban mosnak a lányok

Ki-mit-tud Gúla
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A XV. jubileumi nyári fesztiválra a 2014. évben június 13-
14-15-én került sor a polgármesteri hivatal elõtti téren.

A fesztiválozókat ebben az évben egy teljes egészében 
megújult tér fogadta: új gyepszõnyegek térburkolat, dísz-
növények megújult kandeláberek.

A tér megújulása persze lecsökkentette a vásárosok 
számát, de ez összességében inkább minõségi javulást 
okozott, hiszen csak a hagyományosan jó vagy megfelelõ 
minõséget nyújtó szolgáltatók maradhattak és nekik is al-
kalmazkodniuk kellett az új körülményekhez.

Pénteken a fesztivál megnyitója után az elsõ fellépõ a 
pilisvörösvári Atempo koncertfúvós zenekar volt, amelyet 
tavaly õsszel már láthattak az érdeklõdõk, amikor az Ale-
xandra Pavlovna kápolna kertjében komolyzenei koncer-
tet adtak. A Hoós Sándor karmester vezette együttes a 
mostani alkalommal inkább jazz számokat játszott (a nyá-
ri hangulathoz inkább a könnyedebb zene illik), de termé-
szetesen néhány komolyzenei mûvet is eljátszottak.

A pénteki nap legnagyobb sikere a Vegas Show Band 
zenekar volt akik világslágereket és ismert hazai dalokat 

Fesztivál 2014.

Viseletbemutató



VII.36

NyáRI FeSZtIVál
Ürömi tükör

énekeltek komplett zeneka-
ri kísérettel. A közönség õket 
többször visszatapsolta.

A nap zárásaként Bada-
csonyi László zenekara a TTT 
szórakoztatta a közönséget.

A szombati napon hagyo-
mányainknak megfelelõen 
fellépõk egész sora várta a 
közönséget, de az évfordu-
lós rendezvényre is való te-
kintettel a konferálás is pro-
fesszionális volt, hiszen Papp 
János színmûvész volt a 
mûsorvezetõ.

A Napraforgó óvoda év-
zárója után az Ürömi Öröm 
Néptáncmûhely gyermekcso-
portjai léptek fel, a legtöbb 
csoport táncolt.

Ezután a Hagyományõrzõkkel szoros partneri vi-
szonyban levõ seniorok álltak színpadra, akik egyéb-
ként Budapestrõl jöttek és tavasszal a mûvelõdési ház-
ban is felléptek.

Majd a Hagyományõrzõk és a 4 muskétás tornabe-
mutatója következett és a délután a pilisborosjenõi C vi-
tamin zenekar fellépésével ért véget.

Az est elsõ fellépõje Kaczor Feri volt, akit nyugod-
tan nevezhetünk korunk mulatós zenéi koronázatlan ki-
rályának. Õ rendkívül nagy sikert aratott, elsõsorban az 
idõsebbek körében.

Majd egy színpompás viselet bemutatót nézhettünk 

Emel Tribal csoport

Red Chicken zenekar

Retro buli Dj.Matteoval 
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meg, amely egy élõ kiállításként szervesen illeszkedett 
a Fesztivál programjába, látványos elemekkel tarkítva.

Majd a felnõtt néptáncosok (Végsõ Miklós tanár úr 
vezetésével) és a 40 éves évfordulóra alakult új Néptánc 
csoport léptek színpadra.

Este volt tornabemutató a tornászlányokkal, Zumba 
és az Emel Tribal legjobb számai.

Az est fõ fellépõi a Szinetár Dóra – Bereczki Zoltán 
páros és Megasztáros Tóth Vera voltak.

Tóth Verát többször visszatapsolták a nézõk.
A helyi Red Chikens zenekar zárta a hosszúra nyúlt 

szombati napot, amely után a közönség és az éjsza-
ka kellõs közepén csatlakozó fiatalok együtt mulattak és 
táncoltak önfeledten többek között az ABBA, a Bonnie 
M és más nemzetközi és hazai retro együttesek sláge-
reire, valamint a ’90-es évek mozgalmas zenéjére, DJ 
Matteoval, akit már az ÜFE partykról is ismertek az ürö-
miek.

Vasárnap a helyi mûvészeti iskola tanulóinak 
mûsorával kezdõdött a délutáni program. Ez a szokásos 
„zongora-mizéria” után kórusok és a népi hangszerek if-
jú tehetségeinek bemutatójából állt.

Eztán a Kolompos együttes, az ország egyik leg-
jobb gyermekzenekara következett, amelyet sokszor 
láthatnak a különbözõ Tv mûsorokban is. Az együttes 
nem csak a gyerekek körében aratott nagy sikert , de a 
felnõtteknél is elismerést váltott ki.

Majd hosszú évek után újra a pilisborosjenõi Kerekes 
néptáncegyüttes növendékei léptek fel több csoportban.

Ezután a 4 muskétás fiatal budapesti fellépõi, majd 
arab hastánc és a tavaly is nagy sikert aratott country 
bemutató következett.

Végül Hip-Hop is volt, mielõtt a Duna Karneválra sor 
került. Az idei karneválban szerb, török, moldáv és erdé-
lyi táncosokat csodálhattunk meg, ismét magas színvo-
nalú elõadások keretében. 

Amint az közismert Fesztiválunk nemzetköziségét 
elsõsorban a Duna Karnevál távoli és környezõ orszá-
gokból érkezett fellépõinek köszönhetjük.

Az est és az egész Nyári Fesztivál méltó zárása volt 
Horváth Charlie koncertje, aki 30 évvel ezelõtti hang-
jával és az ország egyik legjobb dobosával érkezett 
persze sok kiváló zenésztársa kíséretében. A veterán 
mûvészt a közönség többször visszatapsolta.

Reméljük jövõre is találkozunk a XVI. Nyári fesztivá-
lon.

Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház
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Konténeres, önrakodós darus és billenő-
platós autókkal sóder, homok, termőföld 
szállítás, gépi földmunka.
Építőanyag eladás kedvező áron.

Trunk
építőanyag forgalmazó 

és fuvarozó vállalkozás.

Érdeklődés és konténer rendelés:
0630/934-2838

www.trunk-epitoanyag.hu

BIZTOSÍTÁS

www.tutibiztositok.hu

KÖTÉS ÉS VÁLTÁS
SZEMÉLYESEN

Szûcs Gyula
2096 ÜRÖM

TÁNCSICS MIHÁLY U. 36.
Telefon:

06 30 699-19-42
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iskolakezdéshez

Várjuk a megunt, de még használható, 
jó állapotban levô iskolatáskákat, iskolai 

felszereléseket!

2014. Július 18-án 9-13 óra között
és Július 21-22-én 9-15 óra között

az Ürömi Gyermekjóléti Szolgáltatás 
Irodájában

2096 Üröm, Iskola utca 10.
a Polgármesteri Hivatalban.

Mindezeket augusztus elején továbbítjuk a 
következõ kis tulajdonosok számára.

Tel.: 06 20 289 8054
e-mail: gyermekjoletiurom@gmail.com

Papné Csonka Emõke
családgondozó

Mózesné Soltész Ágnes
gyermekvédelmi asszisztens

Nyári kung-fu tábor Ürömön
Minden kedves érdeklõdõt vár nyári táborunk július 21-25 között az 
Ürömi Mûvelõdési ház nagy termében, reggel 8-tól délután fél 5-ig!

A programról: minden nap 3 edzés lesz, közöttük játékok, kis csemege a 
kínai kultúrából. Mindenki kipróbálhatja magát a tradicionális kung-fu, a 
modern önvédelem és számos harci (nem veszélyes) játék során!
Táborunk bevezetést nyújt a kung-fu világába, ami ha elnyerte valaki 
tetszését, szeptembertõl szívesen látjuk edzéseinken is!
Néhány terület amit biztos, hogy érint a kung-fut tanuló a gyakorlás közben: 
mozgásmûvészet, önismeret, testünk mûködése, életmód, együttmûködés, 
egyedi fejlõdési út és ütem, fegyelem és figyelem, társas interakciók...

Érdeklõdni:
Botzheim György • Tel.: 3670/632-8259 • e-mail: guandi86@gmail.com

Bababörze
Már negyedszer kerül megrendezésre, a 2013 õszén indult Baba- és 
gyermekholmi vásár. A helyszínt minden alkalommal, az ürömi Kossuth 
Lajos Közösségi Ház biztosítja. A lelkes anyukák mindig nagy kedvvel 
készülnek, hogy a már kinõtt ruhák, cipõk és megunt játékok új gazdájukra 
találjanak.
A börzék mindig jó hangulatban telnek, némi alkudozás után mindenki
elégedetten tér haza új szerzeményeivel. A felajánlott adományokat
szétosztottuk, nagy örömet szerezve vele több rászoruló családnak is.
Ezeket egy külön asztalnál, továbbra is szívesen fogadjuk!

Tekintettel az eddigi sikerekre, ezután is szeretettel várunk minden kedves
érdeklõdõt!

Pappné Csonka Emõke-családgondozó és
Mózesné Soltész Ágnes-gyermekvédelmi asszisztens
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Üröm, Fô út 54. szám alatt 40 nm-es üzlet-
helyiség bérbeadó. (a volt Biobolt)

Érdeklôdni: 06-30/756-7741

LA-PE BT.
Építôanyag gyártó 

és értékesítô 
Betéti Társaság

2096 Üröm, 
Budakalászi út 0/64/7

Tel.: 06-20-9382-405 
06-26-350-247

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

– zsalukô
– gipszkarton

– egyéb építési anyagok
– gázcsere,

valamint egész évben 
kapható fabrikett és 

tûzifa!

Alapítva: 1980

SzolGÁlTATÁSAInk:
–  ÚJ éS HASZNÁLT 

GuMIABRoNCS 

éRTéKESíTéS éS SZERELéS

–  MÁRKAFÜGGETLEN 

AuTóSZERVIZ

–  MûSZAKI VIZSGÁZTATÁS

–  FuTóMûBEÁLLíTÁS 

CCD KAMERÁS 

TECHNoLóGIÁVAL

–  CoMPuTERES DIAGNoSZTIKA

CíM: 2096 ÜröM, 

ÜröMI úT 12.

nyITVA:

H–P.: 8–17, Szo.: 8–13

Tel.: 26/336-063

kÉzI AUTÓMoSÓ 
ÉS kozMETIkA

új minôség, új telefonszám:
+36 20 344 1884

Augusztus-Szeptember 47

LA-PE BT.
Épít�anyag Gyártó és 

Értékesít� Betéti Társaság

2096 Üröm, 
Budakalászi út 0/64/7

Tel.: 06-20-9382-405 
06-26-350-247

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

CSECSEMŐMÉRLEG BÉRLÉSE, ÉS 
FORGALMAZÁSA
Mérleglabor Kft. 

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

Mobil: 30/308-8939

ÁLLATORVOSI RENDEL�
Solymár, Terstyánszky u. 120.

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

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

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

M�tétnap: szerda 9-13h

ZEKE ÉS FIA BT.

GÉPI FÖLDMUNKA 
TEHER-

FUVAROZÁS

2096 Üröm, 
F� utca 1. (Ipartelep)

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

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

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

06/20/495-1170
Szolgáltatásaink:

- Ingyenes cégalapítás - ha nálunk 
könyveltet!

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

(adóproblémák kezelése)

INGATLANIRODA
ÜGYVÉDI   KÖZREM�KÖDÉSSEL 

INGYENES   NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL 

Bejelentkezés telefonon:
06 26 350 671

06 70/210 5896
ÜRÖM, 

Dózsa György út 47.

Pilis Motor Bt.
Aprilia motorszerviz,

valamint vállaljuk olasz
és japán robogók,

motorkerékpárok szervizelését,
javítását.

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

H-P.: 8-17-ig

Platán Idősek Otthona/Üröm
felvételre keres:

szakácsot, kézilányt, takarítót.
Jelentkezni lehet:

06/26/551-500

AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZER
tervezése, telepítése, karbantartása.

TELJES KÖRŰ KERTÉSZETI 
SZOLGÁLTATÁS

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

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

T O Y O T A J A V I T Á S

ZÖLDKÁRTYA KÉZI AUTÓMOSÓ

GYORSSZERVIZ

FUTÓM�ÁLLÍTÁS GUMISZERELÉS

Mobil 1

M I N D E N A U T Ó T Í P U S R A

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

Szennyvízszállítás, 
gépi és kézi földmunka.

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

ÁLLATORVOSI RENDEL�
Solymár, Terstyánszky u. 120.

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

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

vizsgálat, sebészeti m�tétek

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

M�tétnap: szerda 9-13h

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

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

Szolgáltatásaink:
Ingyenes cégalapítás, ha nálunk könyveltet!

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

APEH, TB elôtti képviselet
(adóproblémák kezelése)

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

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

jaavor@mail.tvnet.hu

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

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

SPORTKIPUFOGÓK
THULE termékek!

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

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

OlajcsereGyorsszerviz

V
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Szolgáltatásaink: 
• gumiszerelés és javítás (defekttűrő gu-

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

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

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

Elérhetôségek, nyitvatartás: 
2096 Üröm, Ürömi út 12. 

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

wuhrlservice@t-online.hu 

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

Elé h tô é k it t tá

ÜÜ fóliá á 0630 9 324 585

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

vagy takarítás vállalása.

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

házvezetőnő vállal
takarítást, ablaktisztítást,

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

Tûzifa kapható!

MolnÁr ÁllATGyÓGyÁSzAT 
ÉS HoMEoPÁTIA

Solymár, Pilisvörösvári u. 17.

(korona étteremmel szemben)

Hatósági feladatokra jogosult állatorvos.

Rendelési idõ: kedd, csütörtök 14–19 h

 hétfõ, péntek 17–19 h

 szombat 9–12 h

ifj.Dr.Molnár Attila 06 30 9642-160

Dr. Molnár Attila  06 30 9846-692

rendelõ: 06 26 360 919

Ünnepnapokon telefonos ügyelet: 06 30 9642-160

+
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Üröm község egyik legszebb fekvésû részén, a Rókahegy lan-

káin elhelyezkedõ telkeket a beruházó idén tavasztól teljesen új 

köntösben kezdte értékesíteni. A Rókahegy néven futó projekt-

hez az új arculat mellett egy teljesen megújult árképzés tartozik. 

Ennek köszönhetõen a 43 darab, összközmûves, csodálatos pa-

norámával rendelkezõ telek elérhetõvé vált minden olyan család 

számára, akik természetközeli környezetben, remek infrastruktú-

rával rendelkezõ (jó közlekedés, színvonalas óvoda, iskola) terü-

leten 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, néz-

zen 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.

Telekvásárlás 0% önerõvel? Lehetséges!
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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 

ételfogyasztás esetén váltható be.

"
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