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Aktuális Információk
Tisztelt Lakótársaim!
Az év eleji interjúban a 2015. évi feladatokról, az elfogadott települési költségvetésben megfogalmazott célkitûzésekrõl adtam
tájékoztatást, mint akkor a legaktuálisabb minden lakótársamat
érintõ és gondolom érdeklõ eseményrõl.
Az interjú óta eltelt idõszakban a fõ hangsúlyt elsõsorban a napi
aktuálisan jelentkezõ feladatokra helyeztük és ennek megfelelõen
végeztük munkánkat.
Településüzemeltetés
• Sor került a tavaszi „nagytakarításra”
Ennek keretében valamennyi buszváró lemosását,
környékének rendbetételét elvégeztük. A buszvárók napi takarítása továbbra is prioritást kap.

Újra mûködik a szökõkút

A parkok rendbetételével egyidejûleg a Fõ utcai parkban levõ szökõkút beüzemeltetése is megtörtént.
• Közterületen levõ veszélyt jelentõ fák kivágását végeztük el több helyszínen. Elsõként említeném az iskola elõtti fát, azért, mivel voltak olyan észrevételek, hogy
rossz döntés volt a fa kivágása. Tudom, ez a fa a település arculatának szerves része volt. Mégis, aki arra járt a kivágás óta, láthatja a földben maradó tuskó részen, hogy mennyire korhadt és szinte „haldokló” fa
volt már, egy nagyobb vihar beláthatatlan következményeket idézhetett volna elõ emberi életben, de a mellette levõ épületben is. A döntés tehát kényszerû, de preventív volt, a nagyobb bajok megelõzését kívánta elhárítani.

Rendszeres a buszvárók takarítása

• Virágosítás: A képviselõ-testület pályázat útján választotta ki a parkok virágosítását végzõ kertészeti céget. A szerzõdést, úgy kötöttük a vállalkozóval, hogy az
év közbeni virágpótlások, új fajták telepítése szintén a
nyertes vállalkozó feladata.
Az iskola elõtti fa megmaradt tönkje – újrahasznosítva

A virágos Fõ tér
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• A Polgármesteri Hivatal elõtt, közvetlenül a játszótér
mellett 2 db jegenyenyár kivágására került sor. Elég öregek voltak, látszott rajtuk, hogy nem élnek már sokáig, de
a kivágás után ezt igazolta a felaprított törzs állaga is, ami
szintén erõsen korhadt volt. A játszótéri gyermekekre jelentett komoly veszélyt a két fa. Tudom, hogy egy-egy jellegzetes fa szorosan hozzátartozik a településhez, annak
arculatához. Mégis vannak elkerülhetetlen esetek, amikor
az idõ eljár a fák felett és a kényszerû döntést meg kell
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hozni eltávolításukra, hiszen ezzel nagyobb bajt elõzünk
meg. Ez történt az említett estekben is. Természetesen a
kivágott fák pótlására újakat ültet önkormányzatunk.
• Az Alexandra Pavlovna sírkápolna körüli évszázados
fák megmentésére, gyógyítására kerül sor a 2015-2016-os
évben. Úgy gondolom, örülhetünk, hogy ezeket a fákat még
meg lehet menteni. A sírkápolna környékén lakók kezdeményezték egy vizsgálat elvégzését, melyet Üröm Önkormányzata felkarolt. Ugyanis a vizsgálat eredménye az volt,
hogy a fák jelentõs része még megmenthetõ. A képviselõtestület a javasolt beavatkozásnak megfelelõen 12 fa soron
kívüli kezelésére ez évi költségvetése tartalékalapja terhére
biztosította a szükséges költségeket, a fennmaradó további szám szerint 17 fa kezelésének költségét a 2016-os költségvetésben fogja a testület tervezni és biztosítani.
Ezúton is köszönetemet fejezem ki azoknak a Lakótársaimnak, akik elindították, felkarolták ezt az ügyet
és a vizsgálat költségét viselték a fák megmentése érdekében.

• Kátyúzási munkák elõkészítésének részeként megtörtént a kátyúk felmérése és a kivitelezõ pályázat útján
történõ kiválasztása. A kivitelezési munkák megkezdõdtek,
s mivel keretszerzõdést kötöttünk a vállalkozóval, így
lehetõség van arra, hogy a kivitelezés közben jelentkezõ
igényeket is figyelembe tudjuk venni.

Kátyúzás a Táncsics utcában

Gábor Áron utcai javítás

Alexandra Pavlovna kápolna fasora

Táborföldi kátyúzás
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• Nagy intenzitással folynak településünkön a
fûkaszálási, illetve gyommentesítési munkák a közterületeinken. Az esõs idõszak sok munkát ad, ugyanakkor az
idõ is sürget, mivel május végéig az elsõ kaszálással szeretnénk végezni.
• A Bécsi út - Tücsök utca gyalogos átkelõ létesítéséhez az illetékes szakhatóságok helyszíni bejárás során
– bizonyos feltételekkel és kikötésekkel – hozzájárultak.
Ez azt jelenti, hogy a tervezésre – kivitelezésre az árajánlatok bekérhetõek. Várhatóan a tervezés és engedélyeztetés ebben az évben lezajlik, így a tényleges kivitelezés a 2016-os évben indítható lesz.
• Erdõtelepítés – fenntartás:
A korábbi tájékoztatásaimban foglaltaknak megfelelõen
a közel 6000 m2-es területen megtörtént az erdõ telepítése. A telepítetett erdõ erdõként való nyilvántartásba vételére ez évben sor került, így önkormányzatunknak, mint
erdõgazdálkodónak további feladatai vannak. Gondoskodnunk kell a friss telepítés védelmérõl és gondozásáról. A
védelem elsõsorban a vadkár elleni védelmet jelenti, tehát
be kell keríteni a területet. Ezek a munkák rövid idõn belül
indulnak, a kivitelezõ kiválasztása már megtörtént. A fenntartási munkákat is el kell végezni, ez gyommentesítést,
kapálást jelenti és szükség esetén a vízpótlást is.
• A volt orvosi rendelõ melletti gyalogos átjáró kiépítésére kerül sor. Rövidesen indíthatóak a munkák, jelenleg
az elõkészítõ földmunkákat végezzük.

Elkezdõdött az átjáró kiépítése a Doktor utcai volt orvosi rendelõnél

Egyéb információk
• Tekintettel arra, hogy az óvodában a jelenlegi
óvodavezetõnek július hónapban lejár a megbízatása, így
a képviselõ-testületnek pályázatot kellett kiírnia és a tör-
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vényben elõírt eljárást le kellett folytatni. Ez megtörtént,
két pályázó nyújtott be pályázatát, az intézmény jelenlegi vezetõje és a jelenlegi bölcsõdevezetõ. A képviselõtestület, figyelemmel az óvodai nevelõ-testület és alkalmazotti értekezletének titkos szavazati eredményére, továbbá a pályázat elbírálására létrehozott elõkészítõ bizottság
javaslatára és nem utolsó sorban a szülõi szervezet és a
Német Nemzetiségi Önkormányzat véleményére és javaslatára, Csordásné Tõkés Katalin pályázatát fogadta el és
bízta meg 2015. augusztus 1-jétõl 2020. július 31-ig a
Napraforgó Óvoda vezetõi feladatainak ellátásával.
• Az elmúlt hetekben különösen felerõsödött településünkön a 2015/2016 tanév indításával összefüggésben az
iskolai férõhely bõvítés szükségességének terjesztése és
indoklása. A tisztánlátás és a téves információkat cáfolandóan a következõkrõl tájékoztatom lakótársaimat:
– Tény, hogy a 2015/2016-os tanévre 80 elsõ osztályos
gyermek beíratása történt meg.
– Az is tény, hogy az elsõ osztályos gyermekek elhelyezése + 1 tanterem kialakítását igényli. Bár 2013-tól a jelenleg
hatályos Nemzeti Köznevelési Törvény értelmében ennek a
problémának a megoldása nem az önkormányzat feladata,
mégis Üröm Önkormányzata – mint az iskola üzemeltetõje
– partnerként mûködik közre, és igyekszik segíteni a probléma megoldásában. Testületi döntés született arról, hogy
az épületen belüli 1 tanterem kialakításának költségeit 50%ban viseli, továbbá a zökkenõmentes tanévkezdés érdekében biztosítja a Mûvelõdési Ház ún. klub szobáját. Döntött a
képviselõ-testület arról is, hogy amennyiben a fenntartó KLIK
pályázni kíván, úgy az önkormányzat biztosítja a pályázati
önrészt. Miután-e döntéseket követõen újabb javaslat és kérelem érkezett az iskola vezetésétõl a képviselõ-testülethez,
így a május 27-i ülésen fogadta a testület az újabb javaslatot és kérelmet, melynek keretében támogatták a képviselõk
a konténerek telepítése során a közmû csatlakoztatási és a
többletüzemeltetési költségeit.
Üröm Önkormányzata minden ésszerû és támogatható
javaslatot megvitat és támogat, hiszen Üröm gyermekeirõl
van szó, nem tud viszont támogatni, olyan elrugaszkodott ötleteket, melyek 250 milliós bõvítést vizionálnak.
Ugyanis népesség nyilvántartási adataink szerint, továbbá az óvodavezetõ által az elkövetkezõ évekre prognosztizáltak szerint a gyermeklétszám nem nõni, hanem csökkenni fog településünkön. Úgy gondolom, mindezek mellett még a település lakosságának is rosszat akarnak. Ezt a
következõkkel tudom alátámasztani.
Mint ismert, 2013-tól az önkormányzatok finanszírozása
megváltozott, több száz millió forint forráscsökkenés történt
Ürömön is. Ezzel egyidejûleg tény, hogy az oktatás állami
feladat lett úgy, hogy a 3000 fõ feletti települések esetében
az iskola üzemeltetési feladatait az önkormányzat viseli saját forrása terhére, tehát központi támogatást nem kap. Maga a KLIK pilisvörösvári tankerületének Igazgatója szó szerint jelentette ki, hogy idézem:
„Szükség esetén a bõvítés a KLIK feladata, de ezt
együttmûködve az önkormányzattal lehet megvalósítani!”
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E témában a bõvítés ötletét felvetõk legkompetensebb
személy nyilatkozata ellenére el akarják érni, hogy az a biztonsági tartalék, amelyet Üröm Önkormányzata évek óta
gyûjt és felhalmozott, elköltessék az önkormányzattal és
olyan helyzetbe hozzák a település vezetését, hogy helyi adókat legyünk kénytelenek kivetni. Ezt támasztja
alá a szomszéd településsel, Budakalásszal való példálózásuk is. Budakalászon szinte minden kivethetõ adó kivetésre került, mivel az önként vállalt ilyen jellegû fejlesztések
csak így finanszírozhatóak. Üröm Önkormányzata továbbra
is a biztonságra törekszik, ennek megfelelõen irányítja gazdálkodását, és továbbra is el akarja kerülni azt a csapdát,
hogy a lakosság terheinek növelésére kényszerüljön. Mint
elöljáróban utaltam rá, 80 elsõ osztályos gyermek beíratása történt meg a 2015/2016-os tanévre. Információim szerint 3 osztályt kell indítani. Ez azt
jelenti, hogy egy tanterem kialakítását szükséges megoldani, ennek költségét, amennyiben nincs
a KLIK-nek forrása, az önkormányzat felvállalja. A 2016/2017es tanévre 2016. június 15-tõl –
amennyiben indokolt és szükséges lesz – a jelenlegi tagóvoda
Körforgalmi leágazás
épületét átadjuk a KLIK-nek oktatási feladatok ellátásához. Ebben
is döntött a képviselõ-testület.
Mindaddig, míg 400 fõig nem csökken le a tanuló létszám,
az átadott épületet használhatják, illetve míg végleges megoldás nem történik. Úgy gondolom, hogy a rövid összefoglalóm is igazolja, hogy az önkormányzat eddigi döntései iskolaügyben nem elutasító, hanem az ésszerû problémamegoldás felé igyekezett terelni az érintetteket.
Úgy tûnik az iskola „ürügy” kapcsán, hogy a hangadó
ellencsapatnál még mindig nem fejezõdött be a kampány és
minden alkalmat megragadnak, hogy rossz színben tüntessék fel a település jelenlegi vezetését. Ide kívánkozik még
egy gondolat, egy alaklommal már kifejtettem ezzel kapcsolatos véleményem, nevezetesen azt, hogy addig végezzük jól a munkánkat, míg ezek a jóravaló emberek mocskolnak, mert ha egyszer „dicsérnének”, az régen rossz, mivel
ez azt jelentené, hogy akkor már nem úgy dolgozunk, mint
ahogy tettük azt eddig.
Természetesen azt is tudom és megtapasztaltam, hogy
van, akit ténylegesen a jó szándék vezérel, pld. az SZMK
alelnökét, Garzó Péter urat, õ valóban azt szeretné, hogy
jobb legyen és ezt nem saját imidzse miatt teszi, hanem önzetlenül.
Visszatérve az iskola 2015/2016-os tanévének indításához, minden kedves érintett szülõt, gyermeket megnyugtatok, és biztosítok arról, hogy Üröm Önkormányzata önként vállalt feladatként továbbra is támogatja, segíti az iskolavezetést, a fenntartó KLIK-et abban,
hogy Ürömön zökkenõmentes legyen a tanév kezdése
és folytatása.
A rosszindulatú, hozzá nem értõ bajkeverõk riogatását pedig ne vegyék komolyan.

• Ürömi Körforgalom
Valamennyien, akik közlekedünk szenvedõ alanyai vagyunk a körforgalmi csomópont kiépítése alatt elõállt közlekedési káosznak. Ezzel egy idõben folynak még az Esztergom - Budapest vasút korszerûsítési munkák is, így sokszor valóban órákba telik, míg otthonunkat, munkahelyünket elérjük. Több olyan e-mail érkezik az önkormányzathoz,
hogy kritikaként fogalmazzák meg felénk a jelenlegi helyzetet. Ezúttal is jelzem, ezt a beruházást nem az önkormányzat felügyeli, hanem a Nemzeti Infrastruktúra Zrt. Mi is csak
elviseljük és soron kívül döntünk, amikor közmûveink, vagy
közterületeink igénybevételét kéri a beruházó remélve, hogy
segítjük a munkát. Információink szerint a körforgalmat június hónapban átadják a forgalomnak. Ezzel kapcsolatos tájékoztatását a 8. oldalon olvashatják el. (NIF)

• A Deák Ferenc utcai terület megszerzése még folyamatban van, eddig több millió forintot fizetett ki az önkormányzat a megkötött adásvételi szerzõdésekre. Jelenlegi kimutatásunk szerint 11 esetben kell kisajátítást indítanunk közérdekû célra. Ennek elindításáról a júniusi testületi ülésen dönt a képviselõ-testület, mivel a kisajátítási
terv készítésével az ezzel megbízott földmérõ eddig még
nem készült el. A kisajátítási tervet a jogszabályban elõírt
mellékéleteivel együtt még várhatóan július hó folyamán
felterjesztjük a hatáskör címzettjéhez, nevezetesen a Pest
Megyei Kormányhivatalba. Emlékeztetõül szeretném megemlíteni, hogy itt egy több évtizede húzódó probléma megoldásáról van szó, az önkormányzat viszont magántulajdonban lévõ ingatlanokon önkényesen nem végezhet útépítési munkálatokat.
Tisztelt Lakótársaim!
Igyekeztem a leglényegesebb információkat, történéseket összefoglalva átadni Önöknek. Bízom abban, hogy bizonyos dolgokban világosabb és tisztább információhoz jutottak.
A képviselõ-testület július-augusztus hónapokban tart
ülésszünetet, de halaszthatatlan döntést igénylõ ügyekben
– az eddigi gyakorlatnak megfelelõen – soron kívüli ülést
tart.
Minden kedves Lakótársamnak kellemes és örömteli nyaralást kívánok!
Üröm, 2015. június hó
Laboda Gábor
polgármester
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Német tábor
2015. április 19 – 25.

Vasárnap reggel 7 óra. Üröm alszik még, de mi készen állunk az útra: irány Ausztria, Obersammelsdorf. Idén
Karintia egyik csodaszép tavánál, a Turnersee partján volt
az ürömi József Nádor Általános Iskola 26 táborozó diákjának és a csoport 3 kísérõjének szállása. Ebben az évben is csatlakoztak hozzánk Fertõrákosról, onnan 17 tanuló és 2 pedagógus jött velünk. Elsõ állomásunk (még
vasárnap) a Graz melletti csinos kisváros, Bärnbach volt,
ahol megcsodálhattunk egy pompás templomot, mely
a híres osztrák építész, festõ és filozófus, Friedensreich
Hundertwasser nevéhez fûzõdik és az egymás iránti tiszteletet és elfogadást hirdeti.
Hétfõtõl csütörtökig 15 németóra várt a gyerekekre. Az
anyanyelvi tanárok azonnal a szívükbe zárták õket és leszögezhetjük, hogy a gyerekek nagyszerûen vették az
akadályokat. Csütörtökön mindenki kiselõadással vett le
minket végleg a lábunkról.
Délutánonként a szabadban elköltött ebéd és önfeledt játék után kirándulni mentünk. Hétfõn a Wörthi-tó keleti partján, Klagenfurtban jártunk, ahol többek között harangjátékot hallgattunk és láttunk. Kedden St. Primusban,
egy madárparkban voltunk, este pedig – már vacsora után
– kisvonattal bejártuk a környezõ tavak lenyûgözõ vidékét. Még arra is adódott lehetõségünk, hogy szarvasokat,
õzeket etessünk. Szerdán a világ leghíresebb épületeit
nézhettük meg kicsiben, hiszen a klagenfurti Minimundusban töltöttük a hét legforróbb délutánját. A sok-sok csoda

6

IV. – V. – VI.

Bärnbach Hundertwasser templom

Ürömi Tükör
ISKOLA
között megtaláltuk a másnapi célpontunk 1:25-ös léptékû
makettjét is. Így már nagyon lelkesen vártuk, hogy csütörtökön felmehessünk a 175 méter magas dolomitsziklára épült Hochosterwitzi várkastélyhoz. Ide egy kanyargós, 14 kapun át vezetõ, csodálatos panorámával körülvett gyalogúton jutottunk fel. A napot egy a Wörthi-tó nyugati partján elterülõ hangulatos kisvárosban, Veldenben,
egy kiadós fagylaltozással zártuk. Pénteken egész nap kirándultunk. Délelõtt hajóval elmentünk Maria Wörth meseszép félszigetére, délután pedig 441 lépcsõfok leküzdésével feljutottunk Európa legmagasabb fa kilátótornyába,
a Pyramidenkogel-be. Lélegzetelállító látványban volt részünk. 6 bátor diákunknak azonban nemcsak a lenyûgözõ
kilátás, hanem az 52 méter hosszú csúszda is biztosította
a feledhetetlen élményt. Lent aztán hatalmas játszótér fogadta a gyerekeket, ahol igazán jókedvû játékkal és soksok nevetéssel búcsúztatták az egy hetes német tábort.
Szombaton már csak a hazafelé vezetõ út várt ránk és
fél hat körül mindenki boldogan, élményekkel teli mosollyal
ölelhette magához az iskola elõtt várakozó szüleit, testvéreit. Nagyon szép volt ez az egy hét! Köszönet jár érte Mindenkinek, aki segített és biztatott minket, valamint kedves
szüleimnek, Nagy Tibornénak és Nagy Tibornak, akik vállalták, hogy velünk jönnek és vigyáznak ránk.
Szabó Zoltánné Nagy Tímea

Hochosterwitz vár

Országos Festészetverseny
A képzõ- és iparmûvészeti tagozatunk pályázott és
döntõbe jutott, az Emberi Erõforrások Minisztériuma által
az Alapfokú Mûvészeti Iskolák számára meghirdetett VI.
Országos Festészetversenyre. A két napos versenyen, a
helyszínen alkotott munkájukért, két tanítványunk, Muzslai
Veronika, korcsoportjában I. díjat, Szántó Sarolta III. díjat
kapott.
Gratulálunk Nekik és felkészítõ tanáruknak, Gyantár
Bertának a szép eredményért!
Boross Gitta
Igazgató-h.
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Ürömi Tükör
Közérdekû

Tájék o z t a t ó
AUGUSZTUS 20-TÓL TELJES VONALON
JÁRNI FOG A VONAT ESZTERGOM
ÉS A NYUGATI PÁLYAUDVAR KÖZÖTT
Az Északi Vasúti Duna Híd és a Pilisvörösvár közötti 14,3 km-es szakaszon elkészült a vasúti pálya. Jelenleg
még a befejezõ munkálatokat végzi a kivitelezõ. A peronok,
perontetõk építése Aquincumban, az Aranyvölgyi megállóhelyen, Ürömön, Solymár állomáson, Szélhegy megállóhelyen, Vörösvárbánya megállóhelyen, valamint a P+R
parkoló építések Óbudán, Ürömön, Solymáron, Szélhegynél, Vörösvárbányán és Pilisvörösváron folyamatban vannak. Ezen felül Solymáron, Pilisvörösváron és Piliscsabán
is zajlik még az állomásépületek felújítása. A biztosítóberendezések telepítése például a térköz jelzõk, tengelyszámlálók sorompó jelzõinek, hajtómûveinek telepítése,
vizsgálata, jelfeladási rendszer kiépítése, valamint a peronok utastájékoztató berendezéseinek kiépítése szintén folyamatban van. A teljes telepítést és kiépítését követõen
kezdõdhet meg a rendszer élesztése és tesztelése. A tesztek sikeres befejezését, a biztonságos mûködés igazolását
követõen kezdõdhet meg a próbaüzem. A próbaüzem alatt
már normál menetrendben közlekedhetnek vonatok augusztus 20-tól.
A 10-es úton az ürömi körforgalom építése miatt kialakult
napi torlódások és dugók miatt a NIF Zrt. még a körforgalom végleges július 3-ai elkészülte elõtt, 2015. június 20-tól
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Ürömi elágazás felé

megnyitja a körforgalom mindkét ívét a közlekedõk elõtt. Mind
az ürömi körforgalom, mind a vasúti pálya korszerûsítése, új
megállóhelyek kialakítása, a ráhordási feltételek javítása a
P+R, B+R parkolók létesítésével több évtizedes elmaradást
pótol a térségben lakók számára. A beruházás 85% uniós és
15% hazai forrás felhasználásával valósul meg, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium megbízásából, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. beruházásában.
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Bemutatkozik az új Óvodavezetõ
Interjú Csordásné Tõkés Katalinnal
P.Á.: Engedje meg, hogy sok szeretettel gratuláljak az
óvodavezetõi kinevezéséhez. Már bizonyosan sokan ismerik,
de megtenné, hogy pár mondatban bemutatkozik?
CS.T.K.: Nagyon köszönöm, igazán megtisztelõ, hogy képesnek
éreznek egy ilyen szép feladat ellátására! Csordásné Tõkés Katalinnak hívnak. 1977-ben születtem Szerencsen. Gyermekkorom meghatározó éveit egy borsodi kistelepülésen, Monokon töltöttem, majd
az ottani – akkori – szokásoknak megfelelõen azzal, hogy egy miskolci szakközépiskolába jelentkeztem, 14 éves koromtól kollégiumban laktam. Mivel ez egy pedagógiai szakközépiskola volt, így egyenes út vezetett a pedagógus hivatás irányába. Így kerültem Hajdúböszörménybe a Wargha István Pedagógiai Fõiskola hallgatói közé, ahol az óvodapedagógián kívül még a szociálpedagógia szakot is elvégeztem. A fõiskola utolsó évében már álláslehetõséget
kaptam a zuglói Játékszín Óvodában, ami akkor még Csoki oviként volt elhíresült. Nagyon szerettem ott dolgozni, mai napig nagyon jó kapcsolatot tartok az ottani dolgozókkal és vezetõimmel.
Az sodort Ürömre, hogy idõközben férjhez mentem és annak rendje-módja szerint megérkezett az elsõ gyermek a családunkba, így
kerestünk egy olyan települést, ahol el tudjuk képzelni további életünket. A férjem építészmérnök, 15 éve élünk házasságban. Jelen
pillanatban három kisgyermek édesanyja vagyok. A legidõsebb lányom Dorottya (14) már a Szentendrei Ferences Gimnázium tanulója. A középsõ gyermekem Panna (9) és a legkisebb Imre (8) az ürömi József Nádor Általános Iskola padjait koptatják. 9 éve élünk Ürömön, öt éve pedig az Ürömi Hóvirág Bölcsõde vezetõjeként dolgozom. A szabadidõmet eddig is a folyamatos önképzésre fordítottam.
Így szereztem meg többek között egy mérlegképes könyvelõi szakmát, valamint a közoktatatás-vezetõi diplomát. Jelen pillanatban pedig fontolgatom a német nemzetiségi óvodapedagógusi végzettség
megszerzését.
P.Á.: Hogyan jutott arra a döntésre, hogy a jól mûködõ
bölcsõde vezetõi posztját hátrahagyva megpályázza az
óvodavezetõi állást?
CS.T.K.: Mint minden más döntésemet, ezt is nagyon át kellett
gondolnom. Nem jellemzõ ugyanis rám a folyamatos változtatás. Hiszen ez a második munkahelyem volt. Ráadásul nagyon jól éreztem
magam a bölcsõdében. Öt év alatt olyan csapat formálódott, amilyet
tényleg csak elképzel magának az ember. Természetesen adódtak
konfliktusok, mint minden más munkahelyen, de mégis reggelente
öröm volt hozzájuk bemenni. Viszont azt is éreztem már egy ideje,
hogy bármennyire szeretem, bármennyire minden az elképzeléseim szerint alakul, bizony a szívem nincs itt. Ha igazán mélyen magamba nézek én „csak” egy óvó néni maradtam. Amikor ez tudatosult, akkor döntöttem úgy, hogy a bölcsõdét átadnám egy olyan ember irányítása alá, aki szakmailag hitelesebb, aki innen fogja megtalálni a fejlõdés felé az utat, hiszen van még hova fejlõdni! Én pedig
visszatérek oda, ahonnan nem tudok elszakadni.

P.Á.: Hogyan képzeli el az óvoda arculatát a következõ öt
évben?
CS.T.K.: Mindenképp azt az irányt képviselném, amit már a
bölcsiben is. A szülõket partnernek tekintem, a közös cél a gyermek, hogy Õk maximálisan jól érezzék magukat az óvodában.
Lehetõségeinkhez mérten a legjobb fejlesztést kapják meg, a legnagyobb odafigyelésben részesüljenek. Nálam mindenki elõtt nyitva van az ajtó, nem kell idõpontot egyeztetni, hiszen azért vagyok,
hogy akárki jön, az minden kérdésére megnyugtató választ kapjon. Amennyiben nem volt közös álláspont, azon igyekeztem, hogy
mielõbb egyfajta kompromisszumos megoldást találjunk. Nagyon
fontosnak érzem azt, hogy egy kisgyermeket nevelõ intézmény barátságos, mosolygós, vidám hangulatot árasszon. Ehhez szükségem van az óvodában jelenleg is dolgozó emberekre. A Napraforgó
Óvodában kialakult gárda van. Nekem kell velük megtalálni az összhangot, és az idõ folyamán úgy alakítani a csapatmunkát, hogy az
minden fél számára a lehetõ legelfogadhatóbb legyen. Elsõ feladatom a bizalom kiépítése. Annak a bizonyítása, hogy felnõttem erre a feladatra. Úgy gondolom, olyan mértékû támogatásukról biztosítottak az óvoda dolgozói a pályáztatás idõszaka alatt, ami mindenképp jó alapja lesz a közös munkának. Bízom benne, hogy néhány év múlva, egy esetleges beszélgetésünkön, büszkén mondhatom majd, hogy együtt, közösen sok mindent megvalósítottunk az
elképzeléseinkbõl. Valóban nagyobb a feladat, hatványozottan több
a gyermek, több a dolgozó, ezáltal több a probléma, ugyanakkor azt
is gondolom, hogy rendelkezem azokkal a képességekkel és készségekkel, amikre vezetõként szükségem van ezek megoldásához.
P.Á.: Végezetül, mit üzen az olvasóinknak?
CSTK: Aki a bölcsõdébõl ismer, tudja, milyen vagyok, mit tartok
fontosnak a munkám során. Aki még nem ismert meg, attól nem kérek mást, csak egy kis türelmet és bizalmat.
P.Á.: Sok sikert kívánok a munkájához!
CS.T.K.: Köszönöm szépen!
Üröm, 2015-06-01
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Újra itt az év vége
A sok éves megkopott asztalok és székek kerültek kicserélésre a „Hangyácska” csoportban. A gyerekek nagy boldogsággal vették birtokukba az új bútorokat, két csoportban, valamint a Tagóvodában tudtuk a székeket kipótolni. Nem csak székeket kaptunk
nagy örömünkre, hanem terítõket, kötényeket és új
törölközõket, amit ezúton is köszönünk a fenntartónak.
Idén is megünnepeltük az Anyák napját, amelyre nagy
izgalommal készült minden gyermek és óvodapedagógus.
Ebben az évben vidám mesejátékkal és csodálatos táncokkal, versekkel, dalokkal, és a gyerekek által készített
ajándékokkal, virágokkal köszöntöttük az anyukákat és
nagymamákat. Az Idõsek Otthonának lakóit is felköszöntötte a „Pillangó” csoport, reméljük szép emlékekkel gazdagodtak az ott élõk mûsorukat látván.
Hagyományainkhoz híven idén is az iskolában búcsúztatjuk a ballagó nagycsoportosainkat.
Ebben az évben 76 gyermek búcsúzik az óvodától, kisebb társaiktól és az óvoda dolgozóitól nemzetiségi vise-
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letben. A gyerekek magyar és német táncokkal, dalos játékokkal vesznek érzékeny búcsút a csoportjuktól, ahol
„Tütét” (egy kis ajándékot) kapnak emlékül minden csoportban.
Kovácsné F. Ildikó
óvodavezetõ-helyettes

IV. – V. – VI.
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Búcsú a bölcsõdétõl
Immáron öt éve, hogy az elsõ „kisfecskék” kirepültek a
bölcsõdénkbõl. Minden évben május elején rácsodálkozunk, milyen gyorsan nõnek a gyerekek. Hiszen megint újra ballagás.

ládjaitokba azáltal, hogy mi is nevelhettük a gyermekeiteket. Megszerettük õket, napi 5-8 órában minket szórakoztattak olyan mondatokkal, mint pl. Lottika, amikor nagyon szeretett volna átmenni a másik csoportba játszani egy kismozEbben az évben 33 kisgyermektõl köszönünk el a nyár donnyal és sóvárogva állt az ajtóban: „Érzem a Thomas szaés õsz folyamán. Sokak közülük még szinte csecsemõként, gát”, vagy amikor „hallotta a hangokat” – kiskocsin tolták a látipegõként
kerültek
a
nyok az uzsonnát. Milán pebölcsõdébe. Voltak, akik kidig mindig putykát hozott maVárkonyi Katalin: Mezei csokor
csit megszeppenve, fégával. Rékáért hosszú heteTarka kendõ virágai lilák, sárgák, kékek
lénken, sírva lépték át a
kig Epe járt a bölcsibe. Banbölcsõde kapuját, mostanra
dikának pedig vigyázni kell
Had kötök most belõletek, búcsúcsokrot szépet
már bátran, óvodaérettként
a cipõjével, mert az „nagyon
Búzavirág,
pipacs,
láncfû
maradt
még
a
réten,
indulnak tovább az élet rökötõs”! Voltak persze kívángös útjain.
csiskodó gyermekek is: Piri
Búcsúzzunk a bölcsõdétõl, had búcsúzzam szépen.
Õket nem féltem az
néni, mi van ott? (Mutat a haelõttük álló megoldandó felsára). Kicsikém, a telefonom.
adattól. Biztos vagyok abban, hogy talpraesetten, maga- Nem! Ott bent! Ja, a hasam? Képzeld, én ilyen jól nézek ki!
biztosan fognak helyt állni az óvodában. Kicsit magunk mi- Matyi pedig még a beszoktatása elején, amikor nem tudta a
att aggódom. Ugyanis kedves Szülõk, befogadtatok a csa- gondozónõk nevét, de játékot szeretett volna levenni a polc-
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ról, így szólalt meg: Hölgyem, elvehetem azt az autót? Úriasszonyokból is van ám nálunk. Emma ugyanis elfelejtette
kidobni a szalvétát, amiért rászólt a gondozó néni, mire Õ:
Ó, elnézést kiment a fejembõl! Fáncsika, ha fázik, így szólal meg: Nagyon hidegem van Piri néni, és bizony annak örömére, hogy a kis barátnõjének testvére született úgy döntött,
hogy õ is kistestvért kér karácsonyra! És Õ volt az is, aki türelmesen megvárta a pelenkázó mellett, amíg a gondozónõ
„szobatisztává csinálta a többieket”. Marcikánk pedig annyira szerette volna mondani, hogy ha majd felnõtt lesz, hogy
a következõképp szólt a mondat: Ha Gabi néni leszek, én is
megfõzöm majd a reggelit. Bandika legszebb gyöngyszemei
pedig: „Marci, ha nem lesz jó az ebéd, ne puffogjál jó, mert
holnap nagyon puffogtál! Valamint a „nagyon kell sietnem a
kézmosással, mert nem akarom magamat itt hagyni”
Többek között ezek azok a pillanatok, amiért imádjuk a
munkánkat. Annyi örömöt és jókedvet sugároznak ezek a kicsik, hogy most fájó a gondolat. Csakis az vigasztal Bennünket, hogy a beiratkozáson találkoztunk az új csapattal, akik
legalább hasonló vicces mondatokkal és bûbájos jellemükkel fognak a következõ évben nevetést csalni az arcunkra.
Drága Kicsikéink! Érezzétek jól magatokat az óvodában!
Csordásné Tõkés Katalin
Bölcsõdevezetõ

Kicsik voltunk, nagyra nőttünk
Bölcsődéből el kell mennünk.
Vár minket a szép óvoda
Mindnyájunknak új otthona
IV. – V. – VI.
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Mákvirág csoport

Az ürömi gyermekfesztivál
margójára
Mikor március végén elhagyom Ürömöt a gyerekekkel, pontosan
úgy érzem magam, mint gyermekkoromban, a táborokból hazafelé
menet. A „még-még” érzése hatalmasodik el bennem, és valamit
mindig ott hagyok. Lehet a szívem, a lelkem!? Nem tudom, csak
azt, hogy nehéz szedelõzködni és elindulni, mert fog a hely. Fognak az élmények, a beszélgetések, a látottak, és 40-50 gyerek folyamatosan csacsogó hangja, amint az elõzõ nap után maradt érzéseit trillázza, persze egymás szavába vágva.
Üröm fogalom. Az éves munkaterv legbiztosabb eleme. Szeptemberben elsõként kérdezik meg a táncosok, hogy„ … – ugye, ebben az évben is megyünk Ürömre?...”.
Üröm. Nem kell sokat gondolkodnom, hogy mit is jelent nekünk. Találkozások, ölelések, beszélgetések, mélységek, magasságok, szeretet, gondoskodás, alázat, türelem, gyermekközpontúság,
biztonság, nyugalom, pörgés, … Kívülálló lehet nem érti mire is gondolok, gondolunk, mert ezek nem csak az én szavaim. A velünk tartó szülõknek mindig vannak érzései, észlelései mikor elindulunk. Jó
ott lenni és vágyunk vissza.
Üröm. A szépséges iskola is csuda, de a legnagyobb csoda,
ahogy ki van bélelve végtelen emberi szeretettel. Nem kell „velkám”
tábla, mert már messzirõl sugárzik az emberi ölelés, amikor még a
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karok meg sem mozdulnak. Titkon tudom, mennyi munka, szervezés
van az elmúlt hetek, napok mögött, mégis emberi, õszinte, egyszerû.
Régi ismerõsként ölel vissza mindenki, és kölcsönös a szeretet, a
bizalom, a kíváncsiság, és a „megérkezõskortypálinka”…..Olyan érzése van az embernek, mintha csak a vidéki rokonlátogatást ejtené meg. Mindenki ismer mindenkit, tánc, mulatság eszem – iszom,
anekdotázás, esti borozgatás, éneklés….valóban. Ilyen bárhol

A zsûri
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Tulipán csoport

Tubarózsa csoport

és bármikor megeshet. Azonban az évek alatt olyan szellemiség
társult a rendezvény mellé, mögé, köré, amely nem mindennapi.
Olyan beszélgetések, szakmázások, megnyílások, amelyek emberileg is hozzátesznek hozzánk pedagógusokhoz, tánctanítókhoz,
alkotókhoz is. Sok fesztiválról térünk haza kritikákkal a tarsolyunkban, szakmaisággal telítve, az ember viszont lemarad.
Ürömön fontos a gyerek, az ember, a pedagógus is. A gyerekek egész idõ alatt a paradicsomban érzik magukat, és nem
megterhelõ, nem munka számukra a fellépés, mert a körítés nem
azt sugallja. A tánctanítók pedig, ha belevetik magukat a mûsor utáni
közös gondolkodásba, azt sem veszik észre, hogy elrepül az idõ….

Napraforgó csoport

Tubarózsa csoport

IV. – V. – VI.
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Mákvirág csoport

az idõ, ami mindig kevés. Kevés, mert egymásból merítkezünk, töltekezünk ilyenkor, magunkba szívjuk a másik gondolatait, véleményeit, észrevételeit, gyõzködünk, elfogadunk, ötletelünk, álmodozunk. Kevesen gondolják végig, hogy a munkánk nem csak a táncok hiteles tanításáról szól, hanem éves szinten 4-5 koreográfia
elkészítésérõl is. Ehhez ihlet kell, kreativitás, elszántság, tudás. (Ez
olyan, mintha a zenetanároknak évente 4-5 szimfóniát kellene írni.) Ilyenkor sokan töltekezünk a másikból és az együttgondolkodásokból.
Összegezve. Majd minden alkalmon itt voltunk az elmúlt sok-sok
évben. Az idei év azonban meghatározó volt számomra. Szellemiség. Eddig is itt volt, de most összeállt, talán egybe- gyúrták a kezek
és a szeretet, nem tudom, de erõs volt és tiszta.
Kívánom a szervezõknek, a községnek, hogy õrizze meg szeretettel ezt a tisztaságot, ezt a szellemiséget, mert szükségünk van
rá, mert érték. Az Alföldrõl jövünk el minden évben, hogy magunkba
szívjuk, hogy táplálkozzunk belõle. Köszönjük.
Herczegh Kata – tanító
Kisújszállás, 2015. 04. 17.
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Köszönet a zsûri évek óta önzetlen munkájáért:
Végsõ Miklós, a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola Néptánc
Tanszék adjunktusa, Harangozó Gyula díjas táncos
Varga Zoltán, a Cédrus Táncegyüttes mûvészeti vezetõje
és koreográfusa
Hortobágyi Gyöngyvér, a Táncmûvészeti Fõiskola tanára
Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje 2007. Harangozó Gyula díjas táncos
Papp Ágnes, a Magyar Pedagógiai Társaság Hagyomány
mûvészeti Szakosztály Elnökségi Tagja
Hercegh Kata, a Kisújszállási Mûvészeti Iskola néptánc tanára
Tóth Albert, a Tiszta Formák Alapítvány volt képviselõje,
volt hivatásos táncos,
Sára Ferenc, a Gyimesközéploki Hagyományõrzõ Néptánc
együttes vezetõje
Kádár Ignác, Örökös aranysarkantyús táncos, a
Népmûvészet Ifjú Mestere, a Zagyva Banda harmónikása,
énekese
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Oktatók és a zsûri – Legényes

Kisújszállás

Magonc Együttes

Antal K.és Vallér
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Soós Réka és tanítványai

Pipacs csoport

Köszönet a Gyimesközéplokról érkezett adatközlõ táncosoknak
Antal Károlynak (Rudi Karcsi) és feleségének Valériának (Vallér) a
gyönyörû táncot, a tojásfestést és a jó hangulatot.
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IV. – V. – VI.

Ürömi Tükör
HATÁROZATOK

A Képviselõ-testület 2015. március, április és május havi ülésének döntései
• Módosították a képviselõk az 5/ 2014 (II.20.) számú önkormányzati rendeletet a 2014. évi költségvetésrõl és jóváhagyták
a 2014. évi gazdálkodási, valamint a pénzmaradvány elszámolásáról szóló beszámolót.

• Az Üröm, Fõ utca 80, 82 között, a Doktor utca irányába kialakított átjáró megmaradása és megszüntetése iránti lakossági kérelmekben döntött a testület úgy, hogy az átjáró megmaradását támogatta.

• Elfogadta a testület az önkormányzat vagyonáról szóló tájékoztatót.

• Határoztak a képviselõk Sztupkay Zsolt és Sztupkayné Csibráki
Zsuzsanna ingatlanvásárlási kérelmében.

• Módosította a testület a 12/2014 (VI. 27.) önkormányzati rendeletet a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól, valamint
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirõl. A módosítás
elsõsorban a tûzgyújtási idõszakok meghatározására terjed ki.

• Gerzson László csatorna hozzájárulási díj támogatási kérelmében döntött a képviselõ-testület.

• Elfogadták a képviselõk a 10/2005 (VI.06.) önkormányzati rendelet módosítását (HÉSZ).
• Jóváhagyta a képviselõ-testület a 2014. évi belsõ ellenõrzési
terv végrehajtásáról szóló tájékoztató jelentést, megállapítva,
hogy a 2014-es ellenõrzés sem tárt fel súlyos hiányosságokat a
hivatal mûködésében.
• Döntöttek a képviselõk az elkészítendõ új Helyi Építési Szabályzat tervezõi munkáira beérkezett árajánlatokban.
• Ugyancsak döntöttek a képviselõk a 2015. évi kátyúzási munkákra beérkezett árajánlatokban.
• Jóváhagyta a testület az önkormányzat 2014-2019–ig szóló
gazdasági programját. A program 5 évre határozza meg azokat
a kiemelt gazdasági és településfejlesztési feladatokat, melyek
megvalósítását célul tûzte ki a testület.
• Eseti bizottságot hoztak létre a képviselõk a bölcsõdevezetõi
pályázatra beérkezett pályázatok elõzetes véleményezésére.
• Üröm, Úttörõ utca és Úttörõ köz közterületek új elnevezésrõl határoztak a képviselõk, tekintettel arra, hogy az utca régi elnevezése nem felelt meg az új önkormányzati törvény elõírásainak.

• Jóváhagyták a képviselõk az Idõsek Napközi Otthona 2014. évi
beszámolóját.
• Pályázatot írt ki a képviselõ-testület a gyermekjóléti családgondozó vezetõi munkakör betöltésére.
• Megtárgyalták a képviselõk a Global Green Energy Kft. ajánlatát LED-es közvilágítás-korszerûsítésre és kivitelezésre.
• Jóváhagyta a testület a József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola igazgatójának kérelmét a Mûvelõdési
Házban lévõ kisterem tartós igénybevételére, oktatási célokra
2015/2016-os tanévre.
• Állásfoglalást alakított ki a testület a 021/24, 021/71 és a 021/75
hrsz-ú ingatlantulajdonosok belterületbe vonási kérelmében.
• Óvodai férõhelybõvítésrõl testületi állásfoglalást alakított ki a
testület. Az állásfoglalás lényege, hogy a népesség nyilvántartás adatai nem támasztják alá a férõhelybõvítés szükségességét az elkövetkezendõ években.
• Az önkormányzat által telepített erdõ védõkerítésének kiépítésére beérkezett árajánlatokban döntöttek a képviselõk, a vadkár elleni védelem miatt.

• Jóváhagyta a testület a polgármester két ülés közötti idõszakban
hozott intézkedéseit.

• Részben támogatták a képviselõk a református egyházközség
2015. évi támogatási kérelmét, a további igényeket forráshiány
miatt el kellett utasítani.

• Árajánlatok elbírálásáról döntöttek a képviselõk Üröm játszótereinek folyamatos karbantartására.

• Nem támogatta a testület az ürömi fiúgyermekek 2015. évi HPV
oltására beterjesztett javaslatot.

• Döntés született Üröm parkosított területeinek virágosítására
beérkezett árajánlatok elbírálásában. A pályázatot a Klorofil Kft.
nyerte.

• J óváhagyták a képviselõk a rendõrség 2014. évben végzett
munkájáról, Üröm közbiztonsági helyzetérõl szóló tájékoztatóját.

• Döntöttek a képviselõk a 1057-2/2015 számú közgyógyellátást
elutasító polgármesteri döntés elleni fellebbezésben.

• Javaslatot alakított ki a testület a 3152/4 hrsz-ú ingatlan értékesítésére.

• Szabó Imréné ingatlanára bejegyzett elõvásárlási jog, elidegenítési terhelési tilalom törlése iránti kérelmében határozatot hozott a testület, a kérelmet jóváhagyta.

• Jóváhagyták a képviselõk Velki Miklós szippantós vállalkozó a
nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz elszállítási
költségére vonatkozó árkalkulációját.

• Határozatot hoztak a képviselõk az önkormányzat által üzemeltetett általános és mûvészeti iskola épületében riasztórendszer
kiépítésérõl és bõvítésérõl.

• Rendeletet alkotott a képviselõ-testület a nem közmûvel
összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtésérõl, Ürömön erre
a szolgáltatásra Velki Miklóssal szerzõdött a testület.

IV. – V. – VI.
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Ürömi Tükör
HATÁROZATOK
• Jóváhagyták a képviselõk a 2014. évben végzett gyermekvédelmi munkáról szóló éves beszámolót, és a családsegítõ
szolgálat vezetõjének beszámolóját a 2014. évben végzett
tevékenységrõl.
• Jóváhagyták a képviselõk az iskola mûködtetésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló polgármesteri tájékoztatót. Megállapította a testület, hogy 2014-ben 60 millió Ft-ot meghaladó ös�szeget fordított az önkormányzat az iskola mûködtetésére.
• Jóváhagyták a képviselõk a közösségi együttélés szabályairól, ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirõl alkotott önkormányzati rendelet hatályosulásának tapasztalatairól szóló
jegyzõi tájékoztatót.
• Ugyancsak jóváhagyta a testület az Önkormányzat jegyzõjének
beszámolóját a hivatal 2014. évi tevékenységérõl.
• Az ELMÛ Hálózati Kft. és az Önkormányzat között a közmûvek
közterületen történõ elhelyezésére kötendõ igénybevételi megállapodás-tervezet jóváhagyásáról döntöttek a képviselõk. A
megállapodás elsõsorban a körforgalmi csomópont kiépítése
során igénybevett közterületekre vonatkozik.
•F
 elkarolta a testület az Üröm, Patak utca, valamint a Doktor
Sándor utca lakói kérelmét, az Alexandra Pavlovna sírkertjében levõ évszázados fák karbantartását illetõen. A testület
2015-2016 évekre biztosítja az 1300 e/Ft-ot a beteg fák kezelésére.
• Engedélyezte a testület Mayer József, a Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke által beterjesztett kérelmet címer használatára hivatalos mûködésük során.
• Elutasították a képviselõk a Zimax Kft. ajánlatát az önkormányzat tulajdonában lévõ 036/1 hrsz-ú anyagbánya feltöltésére.
• Döntést hoztak a képviselõk Üröm kiemelt közterületeinek
rendbetételérõl.
• Az egyik pályázó kérésére zárt ülés keretében bírálta el a
képviselõ-testület az óvodavezetõi pályázatra beérkezett pályázatokat, meghatározták a nyertes pályázó vezetõi pótlékát.
• Zárt ülésen döntöttek a képviselõk az ürömi állandó lakóhellyel
nem rendelkezõk óvodai felvételét elutasító intézményvezetõi
határozat ellen benyújtott fellebbezésekben. Valamennyi fellebbezésnek helyt adott és utasította az intézmény vezetõjét új eljárás lefolytatására.
• Felkarolta a testület a József Nádor Általános Iskola igazgatójának kérelmét iskolabõvítés tárgyában. A testület hozzájárult a
konténer tantermek telepítéséhez és viseli a többletmûködési
költségeket.
• Elfogadták a képviselõk az ürömi új orvosi rendelõben szabad
felhasználású helyiségekre kiírt pályázatra beérkezõ pályázati anyagot, a pályázati kiírást érvényesnek és eredményesnek
nyilvánították. A nyertes pályázó gyógyszertár céljára veszi bérbe a helyiséget.
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• Döntöttek a képviselõk az Interwork Kft. kérelmében az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévõ temetõben szóró
parcella kialakítására.
• Módosították a képviselõk a temetõkrõl és a temetkezés
rendjérõl szóló önkormányzati rendeletet és beiktatták a szolgáltatások közé a szóró parcellás temetési lehetõséget.
• Módosították a képviselõk a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet.
• Döntés született Hegyi András kérelmében a 3193 hrsz-ú, természetben árokként funkcionáló 262 m2-es terület használatáról.
• Dr. Huber Eleonóra kérelmében döntöttek a képviselõk a 469/5
és 469/9 hrsz-ú közterület burkolattal való ellátásáról.
• Döntés született a nyári gyermekétkeztetés támogatására a
központi forrásból, illetve a pályázat benyújtásáról.
• A SICONTRA Kft. kérelmében határozatot hoztak a képviselõk
és hozzájárultak a kért közterület igénybevételéhez.
• Üröm, Külsõ Bécsi úton gyalogos átkelõ kiépítésére – a tervezésre és kivitelezésre ugyanazon vállalkozótól - árajánlatok
bekérésérõl döntött a testület.
• Jóváhagyták a képviselõk a polgármester beszámolóját a vagyonrendeletben elõírt kötelezettségérõl.
• Árajánlatok bekérésérõl határoztak a képviselõk a felszíni vízelvezetés I. ütemének koncepciójának elõkészítésére.
• Jóváhagyta a testület a Szociális Családügyi és Egészségügyi
Bizottság tájékoztatóját az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekrõl.
• Jóváhagyta a képviselõ-testület az Ürömi Egészségügyi alapellátás helyzetérõl szóló összefoglaló tájékoztatót.
• Új gépjármû vásárlására bekért árajánlatokban döntöttek a
képviselõk, a döntés értelmében 1 db. Skoda típusú gépkocsi
vásárolható.
• Váradi Ibolya kérelmében döntés született jelzálogjog és visszavásárlási jog törlésérõl.
• Módosította a testület a Hóvirág Bölcsõde, Napraforgó Óvoda,
Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház és Könyvtár, Idõsek Klubja, Polgármesteri Hivatal és a Gyermekjóléti Szolgáltatás alapító okiratát az új kormányzati funkciók besorolásának megfelelõen.
Üröm, 2015. június
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Dr. Halász Mónika
jegyzô

Ürömi Tükör
rendeletek
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 5/2015 (III.
31.) önkormányzati rendelete a 11/2014 (VI.27) számú önkormányzati rendelettel módosított 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendelet
módosítására az önkormányzat 2014. évi költségvetésérõl
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § (1) bekezdésben, valamint az ennek végrehajtására kiadott 368/2011.
(XII. 31.) Korm. számú rendeletben foglalt felhatalmazás alapján a 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

ba.)	Beruházások kiadásai: 429 315 000 Ft-ban (azaz négyszázhuszonkilencmillió háromszáztizenötezer forintban)
bb.)	Felújítások kiadásai 39 823 000 Ft-ban (azaz harminckilencmillió nyolcszázhuszonháromezer forintban)
bc.)	Egyéb felhalmozási kiadások 38 647 000 Ft-ban (azaz harmincnyolcmillió
hatszáznegyvenhétezer forintban) állapítja meg.
c)	Finanszírozási kiadások 387 086 000 Ft-ban (azaz háromszáznyolcvanhétmillió nyolcvanhatezer forintban)

1. §
(1) Az Ör. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
2. Az önkormányzat összesített 2014. évi módosított bevételei és kiadásai
/1/	A Képviselõ-testület a 2014. évi költségvetési módosított bevétel
fõösszegét: 2 032 613 000 Ft-ban (azaz kettõmilliárd harminckettõmillióhatszáztizenháromezer forintban) állapítja meg a jelen rendelet 1. mellékletben részletezett források szerint.
/2/	Az önkormányzat összesített 2014. évi módosított költségvetési bevételén
belül kiemelt elõirányzatonként:
a)	Intézményi mûködési bevételeit 119 743 000 Ft-ban (azaz száztizenkilencmillió- hétszáznegyvenhárommillió 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
37 037 000 Ft-ban (azaz harminchétmillió-harminchétezer forintban)
b)	Mûködési és felhalmozás célú támogatások államháztartáson belüli bevételét 299 875 000 Ft-ban, (azaz kettõszázkilencvenkilencmillió nyolcszázhetvenötezer forintban)
da.)	mûködési célú támogatások 299 875 000 Ft.
db.)	felhalmozás célú támogatások 0 Ft.
a)	Felhalmozás és tõkejellegû bevételeit 5 000 000 Ft-ban (azaz ötmillió forintban)
b)	Pénzforgalom nélküli bevételek 773 142 000 Ft-ban (azaz hétszázhetvenhárommillió négyszázhetvenötezer forintban)
c)	Intézményfinanszírozás bevételei 377 012 000 Ft-ban (azaz háromszázhetvenhétmillió tizenkettõezer forintban)
d)	Támogatások, kölcsönök visszatérülése 38 983 000 Ft-ban (azaz harmincnyolcmillió kilencszáznyolcvanháromezer forintban)
/3/	Az önkormányzat összesített bevételeibõl:
a)	a kötelezõ feladatok bevételei:
b)	önként vállalt feladatok bevételei:
c)	állami, államigazgatási feladatok bevételei:

b)	Felhalmozási költségvetés kiadás 507 785 000 Ft-ban (ötszázhétmillió
hétszáznyolcvanötezer forintban)

1 215 488 000 Ft
817 125 000 Ft
0 Ft

/4/	A /2/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok a-d) pontjai
az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 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 kiadások fõösszegét
2 032 613 000 Ft-ban (azaz kettõmilliárd harminckettõmillió hatszáztizenháromezer
forintban) állapítja 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 877 981 000 Ft-ban (azaz nyolcszázhetvenhétmillió kilencszáznyolcvanegyezer forintban)
aa.)	Személyi juttatások kiadásai 344 251 000 Ft-ban (azaz háromszáznegyvennégymillió kettõszázötvenegyezer forintban)
ab.)	Munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adó 84 583
000 Ft-ban (azaz nyolcvannégymillió ötszáznyolcvanháromezer forintban)
ac.)	Dologi és egyéb folyó kiadások 370 142 000 Ft-ban (azaz háromszázhetvenmillió száznegyvenkettõezer forintban)
ad.)	Ellátottak pénzbeli juttatásai 62 825 000 Ft-ban, (azaz hatvankettõmillió
nyolcszázhuszonötezer forintban)
ae.)	Egyéb mûködési kiadások 16 180 000 Ft-ban (azaz tizenhatmillió száznyolcvanezer forintban)

ca.)	belföldi finanszírozási kiadás 387.086.000 Ft-ban (azaz háromszáznyolcvanhétmillió nyolcvanhatezer forintban)
/3/ Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a)	kötelezõ feladatok kiadásai 877 981 000 Ft-ban (azaz nyolcszázhetvenhétmillió kilencszáznyolcvanegyezer forintban)
b)	önként vállalt feladatok kiadásai 507 785 000 Ft-ban (azaz ötszázhétmillió
hétszáznyolcvanötezer 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 további kiemelt elõirányzatok
meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében jogosult dönteni.
/5/ A helyi önkormányzat nevében végzett:
a)	beruházási kiadások beruházásonként
aa)	Polgármesteri Hivatal elõtti tér kialakítása
ab)	Gördeszkapálya melletti zajvédõ fal megépítése
ac)	Új orvosi rendelõ beruházása
ad)	Ingatlanvásárlás ( Deák F. utca)
ae)	Térfigyelõ rendszer bõvítése
af)	Út-járdaépítés
ag)	Erdõtelepítés
ah)	Gépek berendezések vásárlás(orvosi rendelõ bútor)
ai)	Szellemi termékek tervek
af)	Beruházások áfája
ag)	Kert utca villanyhálózat kiépítés
b)	Felújítási kiadások felújításonként:
ba)	Intézmények felújítása
bb)	Cigány-árok 50 mart támfal
bc)	Polgármesteri Hivatal homlokzat felújítása
bd)	Önkormányzati utak felújítása
be)	Gépjármûvek felújítása
bf)	Könyvtár
bg)	Felújítások áfája

17 809 000 Ft
2 500 000 Ft
250 000 000 Ft
10 000 000 Ft
8 210 000 Ft
20 000 000Ft
5 000 000 Ft
9167 000 Ft
10 500 000 Ft
90 329 000 Ft
5 800 000 Ft
943 000 Ft
2 000 000 Ft
3 000 000 Ft
28 314 000 Ft
378 000 Ft
300 000 Ft
4888 000 Ft

/6/ Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások szociális rászorultság jellegû ellátásai:
a)	Idõskorúak járadéka
b)	Rendszeres szoc.segély (nem fogl szem.)
c)	Lakásfenntartási támogatás Normatív
d)	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás
e)	Ápolási díj (fogyatékosok, tartósan beteg kiskorúak)
f)	Ápolási díj (tartósan beteg felnõtt)
g)	Egyéb rászorultságtól függõ ellátás (önk. segélyek)
– átmeneti szoc.segély
– átmeneti gyermekvédelmi támogatás
– temetési segély
– közlekedési támogatás
– utalvány ( élelmiszer)
h)	Foglalk. Helyettesítõ támogatás
Természetben nyújtott szoc.ellátás
a)	Köztemetés
b)	Közgyógyellátás
c)	Természetben nyújtott egyéb ellátás
– kedvezményes étkeztetés
– egyéb / burgonya, hagyma/

1 392 000 Ft
11 210 000 Ft
1 000 000 Ft
5 000 000 Ft
3 523 000 Ft
1 000 000 Ft
700 000 Ft
46 000 Ft
13 088 000 Ft
5 305 000 Ft
300 000 Ft
7 000 000 Ft
3 000 000 Ft
10 261 000 Ft

/7/ a 2014. évi gazdasági évben az önkormányzat nem tûzött ki olyan fejlesztési célokat, melyek magvalósítása a Magyarországi gazdasági stabilitásról szóló 2011.
évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetõ ügylet megkötése válna szükségessé.
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3. §
Az Ör. 6. §-a helyébe az alábbi új 6. § lép:
„6. §(1) Az önkormányzat település szintû költségvetésében a módosított általános
tartalék 41 377 000 Ft, a módosított céltartalék 218 384 000 Ft.
6. § (2) A módosított céltartalék felhasználásáról év közben dönt az önkormányzat.
4. §
/1/ Az Ör. egyéb rendelkezései nem változnak.

kettõszázkettõmillió-nyolcszázhetvenhétezer forintban) hagyja jóvá, és
megállapítja, hogy a felhalmozási kiadásokon belül a felújítási kiadásokat célonként a rendelet 16. számú melléklete tartalmazza.
g.)	hitel-törlesztés kiadás fõösszegét 38 647 000 Ft-ban (azaz harmincnyolcmillió-hatszáznegyvenhétezer forint)
h.)	finanszírozási kiadások fõösszegét 387 086 000 Ft-ban (azaz háromszáznyolcvanhétmillió nyolcvanhatezer forintban) hagyja jóvá a jelen
rendelet 2.számú mellékletében részletezettek szerint.
2.a.) P
 olgármesteri Hivatal összkiadását 121 224 000 Ft (azaz Egyszáz
huszonegymillió-kettõszázhuszonnéegyezer
forint)
fõösszeggel
hagyja jóvá a rendelet 2/A. és 19-es számú mellékletében részletezettek szerint.

/2/ Jelen rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
/3/ A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:

Üröm, 2015. március 30.
Laboda Gábor
polgármester

–

Dr. Halász Mónika
jegyzô

–

Üröm Község Önkormányzat 6/2015.(III.31.) önkormányzati rendelete a település 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
(Zárszámadás)

–

Beterjesztve: A képviselõ testület 2015. 03. 30. ülésére
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló
2011. évi CXCV törvény 88 § (1) bekezdésében és a 91. §-ban, továbbá ennek
végrehajtására kiadott 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 158. §, 162. §-ban foglalt rendelkezések figyelembevételével a 2014. évi költségvetése végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

b.)

1. §

–

2. §

–

–
–
–
–

(1)
A település 2014. évi pénzmaradványát 508.575.000 Ft-tal /azaz ötszáznyolcmillió-ötszázhetvenötezer forinttal/ hagyja jóvá, a jelen rendelet 11.) 12.)
számú mellékleteiben foglalt részletezéssel.

–
c.)

3. §

 z Önkormányzat kiadását 958 377 000 Ft (azaz kilencszázötvennyolcA
millió-háromszázhetvenhétezer forint) fõösszeggel hagyja jóvá a 2/A,
valamint a 19 számú melléklet szerint.

A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:

–

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a település 2014. évi költségvetésének végrehajtását 1.956.696.000.-Ft /azaz Egymilliárd-kilencszázötvenhatmillió-hatszázkilencvenhatezer forint/ bevételi fõösszeggel, és 1.448.121.000.Ft /azaz Egymilliárd-négyszáznegyvennyolcmillió-egyszázhuszonegyezer forint/ kiadási fõösszeggel jóváhagyja.

 zemélyi jellegû kiadásait 85 077 000 Ft-tal (azaz nyolcvanötmillió-hetS
venhétezer forinttal)
Munkaadói járulékokat: 22 657 000 Ft-tal (azaz huszonkettõmillióhatszázötvenhétezer forinttal)
Dologi és egyéb folyó kiadásait 13 378 000 Ft-tal (azaz tizenhárommillió-háromszázhetvennyolcezer forinttal)
Áfa 112 000 Ft-tal (azaz egyszáz-tizenkettõezer Ft) hagyja jóvá.

(1)
A jelen rendelet 1.§.-ban rögzített 2014. évi bevételek forrásonkénti alakulását a jelen rendelet 1. számú mellékletében részletezettek szerint hagyja jóvá.

 zemélyi jellegû kiadásokat 39 758 000 Ft-tal, (azaz harminckilencmilS
lió-hétszázötvennyolcezer forinttal)
Munkaadói járulékokat 6 826 000 Ft-tal (azaz tízmillió hatmillió-nyolcszázhuszonhatezer forinttal)
Dologi és egyéb folyó kiadásokat 205 866 000 Ft-tal (azaz
kettõszázötmillió- nyolcszázhatvanhatezer forinttal)
Pénzeszköz átadás és támogatás értékû kiadásokat 77 501 000 Ft-tal
(azaz hetvenhétmillió-ötszázegyezer forinttal)
Felhalmozás és tõkejellegû kiadásokat 202 693 000 Ft-tal (azaz
kettõszázkettõmillió-hatszázkilencvenháromezer forinttal)
Hiteltörlesztés kiadását 38 647 000 Ft-tal, (azaz harmincnyolcmillió- hatszáznegyvenhétezer Ft-tal)
Finanszírozási kiadások 387 086 000 Ft-tal, (azaz háromszáznyolcvanhétmillió-nyolcvanhatezer Ft-tal)
 ózsef Nádor Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
J
mûködtetési kiadását 12 595 000 Ft-tal (azaz tizenkilencmillió ötszázkilencvenötezer forint) fõösszeggel hagyja jóvá a rendelet 2/A., valamint a
19. számú melléklete szerint.

(2)
Ezen belül:
a.)	Az önkormányzat mûködési, saját folyó és átengedett bevételeit 420 796
000 Ft-ban /azaz négyszázhúszmillió-hétszázkilencvenhatezer forintban/
b.)	Felhalmozás és tõke jellegû bevételeit 1 460 000 Ft-ban (azaz egymillió-négyszázhatvanezer forintban)
c.)	Támogatások bevételeinek teljesítését 299 875 000 Ft-ban (azaz
kettõszázkilencvenkilencmillió-nyolcszázhetvenötezer-forintban)
d.)	Társadalombiztosítástól és egyéb átvett pénzeszközt 33 670 000 Ft-ban
(azaz harminhárommillió-hatszázhetvenezer forintban)
e.)	Támogatás, kölcsön, visszatérülés fõösszeget 38 983 000 Ft-ban (azaz
harmincnyolcmillió-kilencszáznyolcvanháromezer forintban)
f.)	Finanszírozás,önkormányzati támogatás összegét 388 770 000 Ft-ban
(azaz-háromszáznyolcvannyolcmillió-hétszázhetvenezer-forintban) állapítja meg.

A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:

(3) Az önkormányzat 2014. évi bevételeinek alakulását, gazdálkodónkét a rendelet 1/A. számú melléklete tartalmazza.

–

–
–
–
d.)
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A
Napraforgó Óvoda kiadását 186 197 000 Ft-tal (azaz
egyszáznyolcvanhatmillió-egyszázkilencvenhétezer forinttal) hagyja
jóvá a 2/a. sz. melléklet szerint.

A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
–

–

4. §
(1) A Képviselõ-testület a jelen rendelet 1. §-ában rögzített kiadási fõösszegen belül:
a.)	személyi juttatások kiadási fõösszegét 328 469 000 Ft (azaz háromszázhuszonnyolcezer-négyszázhatvankilencezer forintban)
b.)	munkaadót terhelõ járulékok fõösszegét 81 498 000 Ft (azaz nyolcvanegyezer-négyszázkilencvennyolc forint)
c.)	dologi és egyéb folyó kiadások fõösszegét 332 043 000 Ft (azaz
háromszázharminckettõmillió-negyvenháromezer forint)
d.)	mûködési célú pénzeszközátadás fõösszegét 16 769 000 Ft (azaz tizenhatmillió-hétszázhatvankilencezer forint)
e.)	társadalom és szociálpolitikai juttatás 60 732 000 Ft (azaz hatvanmillióhétszázharminckettõezer forint)
f.)	felhalmozási kiadások fõösszegét 202 877 000 Ft (azaz

 zemélyi jellegû kiadásait 10 098 000 Ft-tal (azaz tízmillió-kilencvenS
nyolcezer forinttal)
Dologi kiadásait 837 000 Ft-tal (azaz nyolcszázharminchétezer forinttal)
Munkaadókat terhelõ járulék 1 660 000 Ft-tal (azaz egymillió-hatszázhatvanezer Ft-tal(

e.)

 zemélyi jellegû kiadását 111 103 000 Ft-tal (azaz egyszáztizenegymillióS
egyszázháromezer forinttal)
Munkaadói járulékokat 28 893 000 Ft-tal (azaz huszonnyolcmillió-nyolcszázkilencvenháromezer forinttal)
Dologi kiadásait 46 201 000 Ft-tal (azaz negyvenhatmillió-kettõszáz
egyezer forinttal)
 Hóvirág Bölcsõde kiadását 44 002 000-Ft-ban (azaz negyvennégymilA
lió kettõezer forintban) hagyja jóvá a rendelet 2/A mellékletében részletezettek szerint.

A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
–
–
–

 zemélyi jellegû kiadását 26 076 000 Ft-tal (azaz huszonhatmillió-hetS
venhatezer forinttal)
Munkaadói járulékokat 7 139 000 Ft-tal (azaz hétmillió egyszáz
harminckilencezer forinttal)
Dologi kiadásait 10 787 000 Ft-tal (azaz tízmillió-hétszáznyolcvanhétezer forinttal) hagyja jóvá.
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f.)

 Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház és Könyvtár kiadását 23 784 000 Ft
A
(azaz huszonhárommillió-hétszáznyolcvannégyezer forint) fõösszeggel
hagyja jóvá a 2/A. számú melléklet szerint.
(2)

A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
–
–
–
–
g.)

 zemélyi jellegû kiadásait 10 109 000 Ft-tal (azaz tízmillió egyszázkiS
lencezer forinttal)
Munkaadói járulékokat 2 626 000 Ft-tal (azaz kétmillió hatszázhuszonhatezer forinttal)
Dologi kiadásait 10 992 000 Ft-tal (azaz tízmillió-kilencszázkilencven
kettõezer Ft-tal)
Felhalmozási kiadásait 57 000 Ft-tal (azaz ötvenhétezer forinttal) hagyja
jóvá.
 özséggazdálkodás településüzemeltetés, köztemetõ fenntartási költK
ségeit 55 548 000 Ft (azaz ötvenötmillió-ötszáznegyvennyolcezer forint)
összegben hagyja jóvá a rendelet 19. mellékletében részletezettek szerint.

Ezen belül:
–
Személyi jellegû kiadásokat 17 875 000 Ft-tal (azaz tizenhétmillió-nyolcszázhetvenötezer forinttal)
–
Munkaadói járulékokat 5 069 000 Ft-tal (azaz ötmillió hatvankilencezer
forinttal)
–
Dologi kiadásokat 32 604 000 Ft-tal (azaz harminckettõmillió hatszáznégyezer forinttal) hagyja jóvá.
h.)

radvány elszámolást és felhasználást a rendelet 9-es, 10-es, 11-es, 12 és 13.
14. 17. számú mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.

 Védõnõi Szolgálat kiadását 18 767 000 Ft (azaz tizennyolcmillió-hétA
százhatvanhétezer forint) fõösszeggel hagyja jóvá a 2/A. számú melléklet
szerint.

8. §
A képviselõ-testület megállapítja, hogy a 2014-es gazdasági évben az ütemezett
fejlesztési céloknál volt feladatelmaradás, mivel az új orvosi rendelõ beruházási munkálatai nem voltak indíthatóak. Szoros gazdálkodás mellett ugyan, de likviditási gondok nem merültek fel. Az eredeti költségvetésében megfogalmazott
célkitûzéseket az új orvosi rendelõ kivételével teljesítette, illetve a módosított költségvetésekben megjelölt többletfeladatokkal túlteljesítést is megvalósított.
9. §
A képviselõ-testület a 2014. évi költségvetés végrehajtását alátámasztó szöveges
indokolást elfogadja
10. §
(1)

 Képviselõ-testület megállapítja, hogy több éves kihatással járó kötelezettA
ségvállalásai nincsenek.

(2)

 egállapítja, hogy a 2014-as gazdasági évben közvetett támogatások köréM
be tartozó adóelengedés 1 970 000 Ft, azaz egymillió kilencszázhetvenezer
forint volt.

(3)

Megállapítja, hogy 2014.-ban kedvezményes étkeztetés címén 17 785 000
Ft (azaz tizenhétmillió hétszáznyolcvanötezer forint) felhasználására, illetve kifizetésére került sor.

A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
–
–
–
i.)

 zemélyi jellegû kiadásait 13 412 000 Ft-tal (azaz tizenhárommillióS
négyszáztizenkettõezer forint)
Munkaadói járulékokat 2 352 000 Ft-tal (azaz kettõmillió háromszázötven
kettõezer forinttal)
Dologi kiadásait 3 003 000 Ft-tal (azaz hárommillió-háromezer forinttal)
hagyja jóvá.
Idõsek Napközi Otthona (Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés) kiadását 21 401 000 Ft (azaz huszonegymillió-négyszázegyezer forint)
fõösszeggel hagyja jóvá a rendelet 2/A. számú melléklete szerint.

 z éves zárszámadás elemzését tartalmazó Pénzügyi bizottsági jelentést a
A
jelen rendelet 16-os melléklete szerinti tartalommal megismerte és tudomásul vette.

11. §
(1)

A jelen zárszámadási rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)

A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Üröm, 2015. március 30.

A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
–
–
–
–
j.)

 zemélyi jellegû kiadásait 10 679 000 Ft-tal (azaz tízmillió hatszázhetS
venkilencezer forinttal)
Munkaadókat terhelõ járulékokat 2 721 000 Ft-tal (azaz kettõmilliókétszázhuszonegyezer forinttal)
Dologi kiadásait 7 986 000 Ft-tal (azaz hétmillió kilencszáznyolcvanhatezer forinttal) hagyja jóvá.
Felhalmozási kiadását 15 000 Ft-tal (azaz tizenötezer forinttal) hagyja
jóvá.
 Gyermekjóléti szolgálat kiadásait 4 382 000 Ft-tal (azaz négymillió
A
háromszáznyolcvankettõezer forinttal) hagyja jóvá a rendelet 2/A. számú
melléklete szerint.

A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
–
–
–

 zemélyi jellegû kiadásait 3 379 000 Ft-tal (azaz hárommillió háromS
százhetvenkilencezer forinttal)
Munkaadókat terhelõ járulékokat 908 000 Ft-tal (azaz kilencszáznyolcezer forinttal)
Dologi kiadását 95 000 Ft-tal (azaz kilencvenötezer forinttal/ azaz
nyolcvankettõezer forinttal)

Laboda Gábor
polgármester

Üröm Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 7/2015.
(III.31.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló
10/2005. (VI.06.) önkormányzati rendelet módosításáról
Üröm Község Képviselõ-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (2) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997.
évi LXXVIII. 62. § (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (1) bekezdés a.) pontjában és Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1.
pontjában kapott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrõl szóló 314/2012. (XI.8.)
Kormányrendelet 37.§ (2) és 38.§ (2) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörben eljáró partnerek és államigazgatási szervek véleményének kikérésével a
következõket rendeli el:
Módosító rendelkezések
1. §

5. §
Tudomásul veszi, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadása 2 027 485
Ft /azaz kettõmillió huszonhétezer négyszáznyolcvanöt Ft/ volt.

A helyi építési szabályzatról szóló 10/2005. (VI.06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 11. §-a a következõ e) ponttal egészül ki:
„e)

6. §
A képviselõ-testület az önkormányzat vagyonának, adósságállományának jövedelmi és létszámhelyzetének, költségvetési feladatmutatóknak és feladattámogatások
alakulásának elszámolását a rendelet 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
7. §
(1)

Dr. Halász Mónika
jegyzô

 képviselõ-testület a könyvviteli mérleget, a mûködési bevételek és kiadáA
sok, a mérlegadatokat alátámasztó táblázatokat, az egyszerûsített pénzma-

 mennyiben a b) pont szerinti 5 méteres elõkert mögött építési helynek keveA
sebb, mint 12 méter marad, az elõkert mérete 3 méterig csökkenthetõ.”
2. §

A R. a következõ 12/A § rendelkezéssel egészül ki:
12/A §:
A hátsókertre vonatkozó elõírások
„a)
Két hátsókerttel rendelkezõ telkek hosszoldalán lévõ hátsókertje minimum
3m.”
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7. §

3. §
A R. 17. § helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17. §
A védõterületekre vonatkozó elõírások
a)
Külterületen a külterületi állami közutak 50 méteres védõsávjában kerítés 20
méteren túl, épület 30 méteren túl helyezhetõ el.
b)
Külterületen a külterületi önkormányzati közutak, mezõ- és erdõgazdasági
üzemi utak, magánutak esetén az út tengelyétõl mért 15-15 m-en belül épület, építmény nem helyezhetõ el.”
4. §
A R. 27. §-a a következõ (4a) és (5a) rendelkezésekkel egészül ki:
„(4a)
a)
a.a)
a.b)
a.c)
b)

 beépítendõ telek legalacsonyabb eredeti terepszintjétõl
A
10%-os átlagos teleklelejtés alatt legfeljebb 1,0 méterrel,
10%-os és 15%-os átlagos teleklelejtés között legfeljebb 1,5 méterrel,
15%-os átlagos teleklelejtés fölött legfeljebb 2,0 méterrel lehet magasabban
a földfeltöltés szintje.
Az épülethez csatlakozó járdavonal legalacsonyabb szintjéhez képest a gerincmagasság nem haladhatja meg a 8,0 m-t. A pince vagy alagsori szintre
vezetõ rámpa, lépcsõ épülethez való csatlakozási szintjét nem kell ebben az
esetben figyelembe venni.„

„(5a)
a)
A beépítendõ telek legalacsonyabb eredeti terepszintjétõl
a.a) 10%-os átlagos teleklelejtés alatt legfeljebb 1,0 méterrel,
a.b) 10%-os és 15%-os átlagos teleklelejtés között legfeljebb 1,5 méterrel,
a.c) 15%-os átlagos teleklelejtés fölött legfeljebb 2,0 méterrel
lehet magasabban a földfeltöltés szintje.
b)
Az épülethez csatlakozó járdavonal legalacsonyabb szintjéhez képest a gerincmagasság nem haladhatja meg a 8,0 m-t. A pince vagy alagsori szintre
vezetõ rámpa, lépcsõ épülethez való csatlakozási szintjét nem kell ebben az
esetben figyelembe venni.”

A R. 27. § (8) és (9) bekezdés helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(8)
Lke-8 jelû építési övezet – Péterhegy
beépítési mód
szabadon álló
kialakítható legkisebb telekterület (m2)
kialakult
legnagyobb beépítettség (%)
20
legnagyobb építménymagasság (m)
6,0
az utcai (saroktelek esetében a Kárókatona vagy a Fülemüle utca felé nézõ) homlokzat legnagyobb magassága (m)*
4,5
legkisebb zöldfelületi arány (%)
50
*a kizárólag a Kárókatona utca zsákutcáihoz közterületi kapcsolattal rendelkezõ telkekre nem érvényes elõírás
(9)
Lke-9 jelû építési övezet – Péterhegy
beépítési mód
szabadon álló
kialakítható legkisebb telekterület (m2)
kialakult
legnagyobb beépítettség (%)
30
legnagyobb építménymagasság (m)
7,5
az utcai (saroktelek esetében a Kárókatona vagy a Fülemüle utca felé nézõ) homlokzat legnagyobb magassága (m) *
6,0
legkisebb zöldfelületi arány (%)
50
*a kizárólag a Kárókatona utca zsákutcáihoz közterületi kapcsolattal rendelkezõ telkekre nem érvényes elõírás"
6. §

b)
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8. §
Hatályát veszti a R. 48. § e) pontja.
9. §
Hatályát veszti a
a)
13/2005 (VII.25.) Kt. számú,
b)
32/2005 (XI.30.) Kt. számú,
c)
4/2006 (III.02.) Kt. számú,
d)
10/2006 (VI.30.) Kt számú,
e)
27/2007 (XII.20.) Kt. számú,
f)
21/2008 (XI.27.) Kt. számú,
g)
9/2010 (III.29.) Kt. számú,
h)
6/2011 (II.24.) Kt. számú,
i)
8/2011 (II.24.) Kt. számú
önkormányzati rendelet.
10. §
A R. 1. számú mellékletét képezõ 2013. decemberi dátumú SZ-1 jelû szabályozási
terv kiegészül jelen rendelet 1. számú mellékletét képezõ 2015. 02. dátumú SZ-1/
M2 jelû tervlappal. Ugyanakkor az SZ-1/M2 jelû tervlap által lefedett terület az SZ-1
jelû tervlapon hatályát veszti.
Záró rendelkezések
11. §
(1)
(2)

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.
A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Kelt: Üröm, 2015. március 30.

5. §

A R. 41. § a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5)
Z-5 jelû övezet
(út menti maradványterületek)
a)
Övezeti elõírások
beépítési mód
kialakítható legkisebb telekterület (m2)
legnagyobb beépítettség (%)
legnagyobb építménymagasság (m)
legkisebb zöldfelületi arány (%)

Hatályát veszti a R. 46. § c) pontjában a
„a szomszédos telekhatártól minimum 5 méter széles oldalkertet és” szövegrész.

Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 41 § (4) bekezdése
alapján kihirdetve és kifüggesztve:
2015. március 31. nap
Dr. Halász Mónika
jegyzô
Üröm község Önkormányzat Képviselõ-testületének 8/2015. (IV.30.)
önkormányzati rendelete a 12/2014 (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosítására a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirõl.
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX törvény 8. § (2) bek., 143. § (4) bekezdés d) pontjában, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 48. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól, ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirõl alkotott rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §
Az önkormányzati rendelet 5. § helyébe a következõ rendelkezés lép:
1.)	Kerti hulladék égetése a tulajdonos, valamint ingatlan használó számára a
hét keddi napján 8.00 – 20.00 óráig engedélyezett, kivéve a keddi napra esõ
ünnepnapot.

*
0
90

* telekhatárrendezés, telekösszevonás végezhetõ, a kialakult telekméretnél
kisebb telek kizárólag közmû és közlekedési építmény létesítése céljából lehetséges
Az övezetben kizárólag pihenést és testedzést szolgáló építmény (sétaút,
pihenõhely, stb.), közmû és közlekedési építmény helyezhetõ el."

2.)	A temetõben a sírokon elszáradt virágok és koszorúk égetésére a korlátozás
nem terjed ki.
3.)	A kerti hulladék égetésével összefüggõen a közösségi együttélés alapvetõ
szabályait sértõ magatartást követ el az az ingatlan tulajdonos, valamint ingatlan használó, aki:
a)	kerti hulladéknak nem minõsülõ veszélyes anyagot éget,
b)	ünnepnapon végzi az égetést,
c)	külterületen való égestést úgy végez, hogy ahhoz nem szerezte be az illetékes tûzvédelmi hatóság engedélyét.

IV. – V. – VI.

Ürömi Tükör
RENDELETEK
2. §

5. A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerzõdés egyes tartalmi elemei
5. §

1.) Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései nem változnak.
2.) A módosított rendelet kihirdetést követõ napon lép hatályba.

A közszolgáltató az igénybevevõkkel külön szerzõdést nem köt. A köztük fennálló
jogügylet a közszolgáltató szolgáltatása révén jön lére.

Üröm, 2015. április 29.
Laboda Gábor
polgármester

6. §

Dr. Halász Mónika
jegyzô

(1)

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 9/2015. (IV.30.)
önkormányzati rendelete a nem közmûvel összegyûjtött háztartási
szennyvíz begyûjtésérõl
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontja, a 45. § (6) bekezdés, a 42. § 1.
pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény 44/C. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a következõket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
(1)

(2)

 rendelet személyi hatálya kiterjed: Üröm közszolgáltatásba bevont belteA
rületén található minden olyan közcsatornára rá nem kötött vezetékes vagy
saját ivóvízellátással nem rendelkezõ ingatlan tulajdonosára, akinek ingatlanán a számlázott, illetve a rendelet szerint számított ivóvíz felhasználásnak
megfelelõ nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz keletkezik.
 rendelet tárgyi hatálya kiterjed az ingatlan használatával kapcsolatban
A
keletkezett nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz folyamatos
begyûjtésére, rendszeres elszállítására és ártalommentes végleges elhelyezésére, valamint az ezekre vonatkozó közszolgáltatás ellátására, a közszolgáltatás ellenértékének a megtérítésére, valamint a közszolgáltatás díjának
meghatározására.
2. Általános rendelkezések

(2)

(3)

6. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei
7. §
(1)
a)

 törvényben meghatározottakon kívül a szerzõdés tartalmazza:
A
a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz gyûjtésének módját, valamint az elszállításnak a bejelentéstõl számított maximális határidejét,

b)
c)
d)

 közszolgáltató által igénybe vehetõ háztartási szennyvizet befogadó létesíta
mény pontos címét,
szerzõdés módosításának lehetséges alaki és eljárási rendjét,
nem rendeltetésszerû teljesítésbõl fakadó kötbérfizetési kötelezettséget.

(2)
a)
b)
c)
d)
e)

 közszolgáltatási szerzõdés megszûnik:
A
a benne meghatározott idõtartam lejáratával,
a közszolgáltató jogutód nélküli megszûnésével,
elállással,
felmondással,
közös megegyezéssel.

(3)

 közszolgáltatási szerzõdést mindkét fél írásban felmondhatja. A felmondáA
si idõ 6 (hat) hónap. A felmondási idõ alatt a képviselõ-testület köteles új közszolgáltatót keresni a közszolgáltatás zavartalan fenntartása érdelében.

2. §
(1)

(2)

(3)

 röm Község Önkormányzata e rendeletben foglaltak szerint a közüzeÜ
mi csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz
begyûjtésére közszolgáltatást szervez a településen.
 közszolgáltató megnevezése: Velki Miklós szippantós vállalkozó székhelye:
A
2011 Budakalász, Bethlen Gábor u. 10., aki az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatást folyamatosan biztosítja a település teljes közigazgatási
területén. A háztartási szennyvíz ártalmatlanítás céljából történõ átadás helye: a DMRV Zrt. Szentendrei szennyvíztisztító telepén hatóságilag engedélyezett leürítõ helyre, engedélyszám: KTVF: 7134-3/2012.
 település területén az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkezõ a közA
üzemi csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz közszolgáltatónak történõ átadásáról az e rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni.
3. Az ingatlantulajdonos kötelezettségei
3. §

Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkezõ a 2.§ (3) bekezdésben meghatározott módon keletkezõ háztartási szennyvizet a 2. § (2) bekezdés szerinti közszolgáltatónak a 6. § (2) bekezdésben megadott szállítási napon átadni, illetve a
közszolgáltatási díjat kiegyenlíteni.
4. A közszolgáltatás ellátásának rendje, a közszolgáltatás kötelezõ
igénybevétele

6. A háztartási szennyvíz begyûjtésének rendje
8. §
(1)

 háztartási szennyvíz elszállításának megrendelése személyesen, vagy teA
lefonon a közszolgáltatónál rendelhetõ meg. A megrendeléseket a közszolgáltató azok sorrendjében, a soron következõ szállítási napon köteles teljesíteni.

(2)

 közszolgáltató a megrendelésekrõl szállítólevelet állít ki, melyet a munka
A
elvégzését követõen megrendelõvel igazoltat.

(3)

 szolgáltató részére az elszállított szennyvíz díját az ingatlan tulajdonosa
A
számla ellenében köteles megfizetni.

(4)

 z ingatlantulajdonos a közszolgáltatást a havonta felhasznált háztartási vízA
mennyiség mértékéig jogosult igénybe venni.

(5)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

 szállítólevélen fel kell tüntetni:
A
megrendelõ nevét, lakcímét,
az elszállított háztartási szennyvíz mennyiségét,
a szállítás dátumát,
a szállítást végzõ gépjármû rendszámát,
a gépjármû vezetõjének aláírását, és
a megrendelõ aláírását.
7. A közszolgáltatás díja
9. §

(1)

 közszolgáltatási díj megfizetésére az ingatlantulajdonos köteles, aki a díA
jat közvetlenül a közszolgáltató felé, legkésõbb a számla kiállítási dátumától
számított tizenöt napon belül köteles megfizetni.

(2)

 közszolgáltatási díj mértékét a jelen rendelet 2. számú melléklete tartalA
mazza.

(3)

 közszolgáltatási díj egy tényezõs, amelyben benne foglaltatik az ártalmatA
lanítás költsége is.

4. §
(1)

 közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötA
ti jogviszonyt az a tény hozza létre, hogy a közszolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll.

(2)

 közszolgáltatás teljesítésének feltételeirõl a közszolgáltató az ingatlantulajA
donost írásban köteles értesíteni vagy felhívás közzététele útján tájékoztatni.

 képviselõ-testület a közszolgáltatási szerzõdést a nem közmûvel
A
összegyûjtött háztartási szennyvíz begyûjtését végzõ (R. 2. § (2) bek.) közszolgáltatóval határozott idõre, de legfeljebb 5 (öt) évre szólóan köti meg.
A közszolgáltatási szerzõdés célja, hogy a közszolgáltatás teljesítése érdekében a képviselõ-testület és a közszolgáltató közötti kapcsolatokat szabályozza a közszolgáltatást igénybe vevõk jogos érdekeinek védelmére tekintettel.
A közszolgáltatási szerzõdés tartalmára vonatkozóan a 455/2013 (XI.29.)
Korm. rendelet 6. § - 9. § szabályait kell alkalmazni.
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8. A személyes adatok kezelésérõl szóló rendelkezés
10. §
(1)

 z ingatlantulajdonosok nyilvántartásáról külön jogszabályban meghatároA
zottak szerint a közszolgáltató gondoskodik.

(2)

 közszolgáltató köteles a személyes adatok kezelése során a mindenkor haA
tályos adatvédelmi szabályokat betartani.

pott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 32. §
(1) bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1)(3) bekezdésében, 48.
§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

9. Idõlegesen használt és a nem használt ingatlanokra vonatkozó szabályok
11. §
(1)

(2)

 z ingatlantulajdonos kérheti írásban a közszolgáltatótól a kötelezõ közszolA
gáltatás szüneteltetését a beépítetlen használaton kívüli, illetve használt lakott ingatlan esetében (a továbbiakban: üres ingatlan), ha ingatlanától megszakítás nélkül legalább 30 napig távol van, és a távollétet megelõzõen legalább 15 nappal korábban írásban a közszolgáltatónak bejelentette.
 z üres ingatlanok tulajdonosaira az e rendelet 1-8. §-aiban foglalt szabályoA
kat kell alkalmazni, az (1) bekezdésben foglaltak kivételével.
10. Záró rendelkezések

Ez a rendelet kihirdetése napját követõ napon lép hatályba.

(2)

A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Laboda Gábor
polgármester

„A rendelet személyi hatálya kiterjed Üröm község közigazgatási területén érvényes lakó- illetve tartózkodási hellyel rendelkezõ és életvitelszerûen lakó, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (1) – (3) bekezdésében megjelölt személyekre.”
2. §
Az önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„a.) személyi azonosító igazolását”
3. §
Az önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az e rendeletben meghatározott feltételek hiányában vagy e rendelet megsértésével nyújtott szociális ellátást meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és
rosszhiszemûen igénybevevõt kötelezni kell
a.)
a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére,
b.)
természetben nyújtott szociális ellátás esetén a szolgáltatásnak megfelelõ
pénzegyenérték megfizetésére.”

12. §
(1)

Az önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

Dr. Halász Mónika
jegyzô

4. §
Az önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 10/2015 (V.
28.) önkormányzati rendelete a többször módosított 5/2011 (II.24.)
számú önkormányzati rendelet módosítására a temetõkrõl és a temetkezés rendjérõl
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a temetõkrõl és a temetkezésrõl
szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Ttv.) 6. § (4) bekezdésében, 16. §, 40.
§ (1), (2), (3) bekezdésében, továbbá a 41. § (3) bekezdésében és a 42. §-ban kapott felhatalmazás alapján rendeletét a következõk szerint módosítja:
1. §

„2.) Az 1.) bekezdésben meghatározott települési támogatás egy naptári évben
pénzbeli ellátásként és természetbeni juttatásként állapítható meg, illetve adható.”
5. §
Az önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7.) Kivételesen indokolt esetben (rendszeres és tartós gyógykezelés) az 1.) bekezdésben meghatározott települési támogatás összege – a 2.) bekezdésre is figyelemmel – egy naptári évben a Szociális és Családügyi Bizottság javaslata alapján
legfeljebb 45 000 Ft lehet. „

Az önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése kiegészül egy új c) ponttal:
„c) szóró parcellába történõ temetés
ca) vízbemosással
cb) mûtárgyban történõ szétszórás
cc) elhunyt nevének megörökítése táblán, vagy emlékoszlopon.”

6. §
Az önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„b.) aki ahhoz a lakáshoz kéri a támogatást, amelyben ténylegesen lakik”
7. §

2. §
(1)

Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései nem változnak.

Az önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése helyesen:

(2)

Jelen rendelet kihirdetése napját követõ napon lép hatályba.

(3)

A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

„1.) Az önkormányzat mérlegelési jogkörében a szociális rászorultság figyelembe
vételével ápolási támogatást állapíthat meg az ápolási többletkiadások kiegészítésére, aki a településen élõ tartósan beteg személy ápolását végzi:”
8. §

Üröm, 2015. május 27.
Laboda Gábor
polgármester

1.) Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései nem változnak.

Dr. Halász Mónika
jegyzô

2.) Jelen rendelet kihirdetése napját követõ napon lép hatályba.
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 11/2015 (V.28.)
önkormányzati rendelete a 3/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet
módosítására a szociális ellátásokról

3.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Üröm, 2015. május 27.

Üröm Község Önkormányzatának képviselõ-testülete a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában ka-
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Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Ürömi Tükör
ÓVODA
Ürömi Óvodások Alapítványa 2014. évi beszámolója
Köszönjük szépen mindenkinek, aki adója 1%-ával megtisztelt bennünket.
A tavalyi évben az alapítványnak még egy bevétele volt a
szülõk által szervezett Napraforgó Nap (családi nap) bevétele
is a számlára került, illetve egyéb céges és magán támogatásokat is kaptunk.

Ezúton köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz,
hogy szép és jól felszerelt óvodánkat tovább szépítsük, és a
gyermekeknek örömet okozzunk az ajándékokkal, a sok-sok
játékkal, amit karácsonyra vásároltunk nekik. A tavalyi ében ez
az egy kiadásunk volt, illetve a szolgáltatási díjak, ami a banki
költségekkel és a könyvelési díjból tevõdik össze. A részletes
pénzforgalmi kimutatást mellékeljük.
Üröm, 2015. május 28.
Ivanov Ildikó, a kuratórium elnöke
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FELH Í V Á S
T i s z t e l t i n ga t l a n t u l a j d o n o s o k !

2015. május 01-jén lépett hatályba Üröm község Önkormányzat Képviselõtestületének 8/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete, mely kimondja, hogy
a belterületi ingatlanok használata során keletkezett kerti hulladék égetése
a tulajdonos, valamint ingatlan használó számára a hét keddi napján 8.00 –
20.00 óráig engedélyezett, kivéve a keddi napra esõ ünnepnapot, amikor is
a tilalom szintén fennáll.
A kerti hulladék égetésével a közösségi együttélés alapvetõ szabályait sértõ
magatartást követ el továbbá az az ingatlan tulajdonos, valamint ingatlan
használó, aki külterületen való égestést úgy végez, hogy ahhoz nem szerezte be
az illetékes tûzvédelmi hatóság engedélyét.
Tekintettel arra, hogy a rendelet megsértése komoly pénzbüntetési szankcióval
jár, így kérjük az ingatlantulajdonosokat a rendelet elõírásainak betartására.
Üröm, 2015. június hó
dr. Halász Mónika
jegyzõ

Impresszum:

FELNÔTTRENDELÉS
ÜRÖM, ORVOSI RENDELô,
Üröm, Dózsa György út 34.
Dr. Fehér Eszter
26/550-135

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

Hétfõ
08.00 – 12.00
12.30 – 15.00
Kedd
15.00 – 18.00
08.00 – 11.00
Szerda
08.00 – 12.00
14.30 – 18.00
Csütörtök
14.00 – 18.00
07.30 – 11.00
Péntek			
Páros hét
08.00 – 11.00
14.00 –17.00
Páratlan hét 14.00 – 17.00
08.00 – 11.00

14.00 – 17.00
12.00 – 15.00
08.00 – 11.00
11.00 – 14.00
11.00 – 14.00

Fekvõ beteghez házhoz hívás hétköznaponként reggel 8-9 óra között.

Fekvô beteghez házhoz hívás
hétköznaponként reggel 8-9 között.
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Megjelenik 3000 példányban
Kiadó: Üröm Község Önkormányzata
Telefon: 06/26/350 054 • Fax: 06/26/350-187
Felelôs kiadó: Kultúrális és Sportbizottság
Szerkesztés, nyomdai elôkészítés: Gamma Komm Kft.
Szerkesztôség vezetôje: Csizmadia Gizella
Tel.: 06/30/630-8980
A lap ISSN azonosító száma: 2060-4637

Hirdetésfelvétel:
e-mail: mediamax@hu.inter.net
Nyilvántartási szám: 2.2.4/812/2003.
Csak névvel ellátott, aláírt cikkeket áll módunkban közölni.
A szerkesztôséghez küldött írásokat
nincs lehetôségünk megôrizni vagy visszaküldeni.
Az Olvasói levelek oldalon megjelenô írások nem feltétlenül
tükrözik a szerkesztôség álláspontját.
Azokért szerkesztôségünk felelôsséget nem vállal.
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Közeledik a parlagfû „szezon”. Mint ismeretes, a

ellenõrzést belterületi ingatlanok esetében

parlagfû allergén növény és sok embernek teszi

az önkormányzat végzi, külterületi ingatlanok

szinte elviselhetetlenné a napjait. A parlagfû

esetében pedig az illetékes földhivatalok

magról szaporodik, március hónapban kel ki, a

végzik el az ellenõrzést. Amennyiben az

porzós virágai július elején – közepén jelennek

elvégzett ellenõrzés során megállapítást

meg. A virágpor 100 km távolságra is eljut, a
por szóródásának legnagyobb tömege júliusban
jelentkezik. Egy közepes növény több ezer, de
akár több tízezer magot érlel. Igen ellenálló a
mag, 30 évig is csíraképes marad. Nem véletlen,
hogy a parlagfû pollenre allergiás népesség évrõl
évre nõ, ma már a népesség több, mint 30%-a
szenved ettõl az allergén gyomnövénytõl.
Ezért is Magyarországon egyetlen olyan

nyer,

hogy

az

ingatlan

tulajdonosa

(használója) elmulasztotta az irtást, úgy
ebben az esetben el kell rendelni a közérdekû
védekezést. Ez azt jelenti, hogy határozatban
történik a közérdekû védekezés elrendelése
az ingatlantulajdonos (használó) költségére.
A közérdekû védekezés zárt területen is
elvégezhetõ. Amennyiben az érintett a

allergiát okozó növény, melynek irtásának

közérdekû védekezés költségét nem fizeti

elmulasztását

pénzbüntetéssel

meg, úgy az adók módjára behajtható.

szankcionálja a törvényhozó. A parlagfû

Ürömön az elmúlt évek tapasztalatai azt

irtását folyamatosan kell végezni. A növényt

mutatják, hogy a parlagfû irtást illetõen

a virágzása elõtt kell elpusztítani azért,

is

hogy ne szórhasson virágport és ne érleljen

tanúsítanak az érintett ingatlantulajdonosok

magokat. Az irtás legcélravezetõbb módja az

(használók). Bizonyára a 2015-ös évben

idõben elvégzett kaszálás, melyet legalább

is ez a tendencia folytatódik, és nem kell

még kétszer meg kell ismételni, a vegetáció

az eljáró hatóságnak a 2008. évi XLVI. tv.,

komoly

végéig. Az irtás a földtulajdonos, illetve a
földhasználó kötelessége. Az irtást június 30ig minden érintettnek el kell végeznie, mivel
ennek elmulasztása esetén 15 ezer Ft-tól 5
millió Ft-ig terjedõ pénzbüntetés szabható ki
azzal szemben, aki nem irtja ki a parlagfüvet

többségében

parlagfû

mentesítésrõl.

magatartást

illetve a vonatkozó végrehajtási rendeletek
alkalmazásával a mentesítési munkálatokat
kikényszeríteni,

illetve

a

közérdekû

védekezést elrendelni.
Üröm, 2015. június hó

ingatlanáról, illetve nem gondoskodik a
folyamatos

jogkövetõ

Az
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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
06-26-350-165
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
az alpolgármester I. :
minden páros hét szerdáján
az alpolgármester II.:
minden páratlan hét szerda
a jegyzõ:
minden 2.hét szerdáján
tart félfogadást.

Gyermekrendelés

Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Kedd
Szerda
Csütörtök

09.00 – 12.00 óráig

Üröm, Dózsa György út 34.
26/550-078
Tanácsadás telefonon elõre egyeztetett idõpontban.
I. Körzet: Kazinczy Edit
06 20 383 61 33
II. Körzet: Pribuszné Szabó Krisztina
06 20 354 70 98
III. Körzet: Schieszlné Zsedényi Beatrix
06 20 383 11 66
IV. Körzet: Horváth Katalin
06 20 382 86 89
A doktornô kéri kedves betegeit, hogy a rendelés elôtt telefonon egyeztetett
idôpontban jelenjenek meg a rendelésen.
ÜRÖM ÉS PILISBOROSJENô KÖZSÉG ÖSSZEVONT
HÁZIORVOSI ÜGYELETI BEOSZTÁSA
Éjszakai ügyelet Este 17 órától reggel 7 óráig
Hétvégi ügyelet: Péntek 17 órától hétfõ reggel 7 óráig
Pomáz, Kossuth u. 21.
Orvosi rendelõ ügyeleti telefonszám: 06 30 992 9257
Gyermekorvosi ügyelet
Üröm és Pilisborosjenô 18 éven aluli gyermekeit ügyeleti idôn kívül a két gyermekorvos látja el a következô beosztás szerint:
Hétfô:
Kedd:
Szerda:

Telefon

Körzeti megbízott rendôrök fogadóórája minden szerdán 16-18 között
a Polgármesteri Hivatal helyiségében.
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07–12 óráig
12–17 óráig
07–12 óráig
12–17 óráig
07–12 óráig
12–17 óráig
07–12 óráig
12–17 óráig
07–12 óráig
12–17 óráig

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

dr. Gaál Gabriella:
dr. Kerekes Ildikó:

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

Fogászat
Üröm, Dózsa György út 34.
26/550-126

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

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

26/550-097, 26/550-117
26/536-033

Védônôi szolgálat

10.00 – 13.00 óráig

hétfõ
kedd
szerda
csütörtök
péntek

Üröm – Dr. Kerekes Ildikó
Pilisborosjenõ
Üröm – Dr. Gaál Gabriella

Üröm, Dózsa György út 34.
Pilisborosjenõ, Fõ u. 18.

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

11.30 – 14.00
14.00 – 16.00
11.30 – 14.00

Rendelôk

Péntek:

09.00 – 12.00 óráig,

Dr. Gaál Gabriella
26/550-117
14.00 – 17.00
Üröm
08.00 – 11.00
Üröm
14.00 – 17.00
Üröm
08.00 – 11.00
Üröm
14.00 – 17.00
Üröm

Tanácsadás

Csütörtök:

13.00 – 16.00 óráig,

Dr. Kerekes Ildikó
26/550-097
08.00 – 11.00
Üröm
15.00 – 18.00
Pilisborosjenõ
08.00 – 11.00
Üröm
15.00 – 18.00
Pilisborosjenõ
08.00 – 11.00
Üröm

Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek:

14.00 – 19.00
8.00 – 13.00
14.00 – 19.00
8.00 – 13.00
Iskolafogászat

Sürgõsségi orvosi ellátás
Ürömön hétköznap reggel 7 órától 17 óráig sürgõs orvosi ellátás elérhetõ a 26/ 550-135,
26/ 550-071, 26/ 550-082 telefonszámokon. (Ürömi orvosi rendelõ)
Pilisborosjenõn minden hétköznap reggel 7 órától 17 óráig a nappali sürgõsségi orvosi ellátást Dr. Kovács Levente biztosítja. Tel.: 06 20 77 35 365
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Hírek a reformátusok háza tájáról…
Így szól az Úr: „Hívj segítségül Engem a nyomorúság idején, Én
Megszabadítalak téged és te dicsõítesz Engem!” Zsoltárok 50:15
Mennyire nagy igazság ez az Ige! S milyen sokszor
megtapasztaltam már ennek igazságát földi életemben!
Akárhányszor is voltam padlón, amikor kiöntöttem Elõtte a
szívemet, s bizony sokszor a kudarcaimmal szembesülve Õ
nem maradt tétlen! Mert Jézus Krisztus Szeretete valóság!
Mert Pünkösdkor kitöltetett a Szentlélek! Sokszor futkos a
ma embere fûhöz-fához, hogy segítsenek neki ebben vagy
abban a problémában (ebbõl élnek nem rosszul a kuruzslók
és pszichológusok), vagy épp az tûnik jó megoldásnak, hogy
elássuk a problémáinkat, nem beszélünk róla senkinek, s
bele menekülünk a munkába,a fiatalok talán a szerelembe, a
bulizásba, csak ne kelljen foglalkozni a szomorú valósággal,
s zúzzuk az egyre stresszesebb életet, s aztán csak egyszer
nem bírja tovább a szervezetünk és összeomlik a lelki teher
alatt, amiket hordozunk, s jönnek a betegségek, s bizony a
lánc végén ott áll a nagy Kaszás, szomorú munkaadóm, az
Utolsó Ellenség… Sajnos az elmúlt idõben ezért is tarol a halál,
különösen döbbenetesen szûkebb és tágabb környezetünkben.
Valamit nagyon nem jól csinálunk, nem jól csinál a ma embere…

Hol hibázunk? Egyértelmûen ott, hogy nem hívjuk Õt! Hívjuk
ugyan a barátainkat, családtagjainkat vagy akikrõl azt gondoljuk,
hogy szeretnek minket, s talán még oda is eljutunk, hogy kiöntjük
a szívünkbõl mindezeket a lelki terheinket, de ettõl még nem
változik alapvetõen az életünk. Lehet, megkönnyebbülünk, mert
kimondtuk legalább, mert bizony ehhez is nagy bátorság és
alázat kell: kimondani, kibeszélni a bajainkat, de ez még nem
ad megoldást. Az igazi megoldás a fenti Igében van elrejtve, s
hál Istennek nem valami megfejthetetlen kódolt üzenet, s nagyon
egyszerû: Hívd segítségül az Istent! Az Isten Fia eljövetele óta az
imádságaink nem csak a plafonig jutnak, hanem Rajta keresztül
célba érnek, ezért van akkora erõ a Jézus Krisztus Nevében
mondott imádságnak! Öntsd ki Elõtte a szívedet, ne tarts benn
semmit és hívd segítségül Õt, hogy oldja meg a számodra
lehetetlennek tûnõ problémáidat, bajaidat, s tudod Õ nem hagy
cserben, mint az életünk folyamán annyi ember! Ha belegondolok,
hogy eddigi életem során hányan mondták, hogy szeretnek… és
most hol vannak? Na ez a különbség az Élõ Isten és az ember
között, hogy Õ nem hagy el, nem hagy magadra… ezért is jött
ebbe a világba emberi testben, ezért áldozta fel a Fiát, ezért adta
a szívünkbe az Igéit és a Szentlelket, hogy mi emberek, te és én
soha ne maradjunk a padlón és a lehetetlenben, hanem miénk
legyen a mi Mennyei Atyánk Szeretete! Akinél van a mi életünk
minden lehetetlen helyzetére, bajára és nyomorára a tökéletes

Leventéék esküvõje templomunkban

Templomtakarítás utáni ebéd

Holland testvéreinkkel

Almádi konfitábor
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Kirándulás Tihanyba

megoldás! S bizony ehhez nem kell semmi mást tenni, mint
õszintén a belsõ szobánkban imádságban letenni ezeket az Õ
Kezébe, s õ úgy Megszabadít, Felszabadít… és mi lesz ez után?
Az, hogy csak kapkodod a fejedet, hogy ezt is megoldotta, azt
is… és megérted végre, hogy amikor a templomainkban Isten
Szeretetérõl, csodáiról beszél a lelkész vagy a pap az nem
duma, hanem átélhetõ valóság! Testvér! Öntsd ki Elõtte, hívd
segítségül az Õ Nevét és Õ nemcsak Megszabadít a bajodtól, de
meg is oldja! S tudod miért? Mert Szeret! Ámen.
Nagyon hálás az Élõ Isten felé a szívem, hiszen
gyülekezetünkben tavasz óta újabb komoly megerõsödésen ment
keresztül. Rengeteg gyülekezeti missziós megmozdulásunk volt,
többek között volt hittanos családos nap, játszóház, s a Tegez
Lajos Énekkarunk debütálása Húsvétkor. Idén is szeretnénk
meghívni nyáron a gyülekezeti Nagytáborunkba, Tarpára
Barnevelt-Voorthuizenben élõ református testvérgyülekezetünk
tagjait, hogy jöjjenek el hozzánk idén nyáron is. Remélem,
hogy éppúgy, ahogy ott Hollandiában, úgy az itteni református
híveink kinyitják érkezõ testvéreink elõtt nemcsak a szívüket,
hanem az ajtajukat is. Lehetõségünk van tehát július 25-a
estétõl augusztus 3-ig befogadni hajlékainkba egy-egy
holland családot és gondoskodni róluk. Örülnék, ha a kedves
református olvasóközönségbõl is lenne vállalkozó kedvû, aki
szívesen segítene ebben! Nálam, a parókián szállásoljuk el az
ottani gyülekezet vezetõ presbiterét: Erik Runhaart és népes
családját. Rajtuk kívül még 2-3 család jön, illetve fiatalok. Elõre is
köszönöm azok segítségét, akik szívesen fogadnak be házukba
egy-egy holland ideérkezõt! De aki ebben nem tud segíteni,
örömmel veszünk minden egyéb felajánlást is, akár étkezéssel,
programmal kapcsolatosan!
Örömmel számolok be arról, hogy a minden hónap elsõ
vasárnapján 10:00 órától zajló játszóház, nagy sikerrel futott,
amelyet ovisaink és iskolás alsósaink nagyon nagy lelkesedéssel
látogattak. Nagy könnyebbség úgy jönni Istentiszteletre a
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gyermekes családoknak, hogy immár a mûködõ „játszóházas
foglalkozás” zajlik a babák és ovisok szobájában, illetve tavasztól
a kertben is. Nagy álmunk, hogy azok a játékok, amik ilyenkor
kölcsönbe vannak nálunk, azok sajátjainkká legyenek, s jó
lenne, ha idén õsszelez már így lehetne! Ezért erre a célra is
lehet adományozni a lentebbi bankszámlánkra, a „játszóházas
játékokra” megnevezéssel. S e helyen köszönöm meg a Turi,
a Kaiser és a Csürke családok, valamint a Dávid Ifi segítségét
abban, hogy a hátsó kertben nem csak sikerült egy kis játszóteret
kialakítani,hanem immár rengeteg gyümölcsfa és szõlõ is
gazdagítja, ami megint csak segíti azt, hogy a szülõk nyugodtan
tudjanak Isten Igéjére figyelni az Istentiszteletek alkalmával, míg
gyermekeik a kertben játszanak felügyelet mellett.
Szeretnék beszámolni arról is, hogy nagyon szépen sikerült
az ürömi majális is, hiszen gyülekezetünkbõl is számosan
látogattak ki a különbözõ programokra, s én magam is részt
vettem a hagyományosan megrendezésre kerülõ fõzõverseny
zsûri elnökeként! Nagy élmény és megtiszteltetés volt ez
nemcsak számomra, hanem gyõztes csapatokban számos
helyen részt vevõ reformátusaink számára is! Lehet, hogy jövõre
csinálunk gyülekezeti és ifis bográcsot is!
A következõ amirõl szólnék a komolyzenei áhítatos
koncertsorozatunk, amely „Az I. Világháború hõseinek
emlékezetére” kerül megrendezésre. Ennek mûfaja zenés áhítat.
A koncertek programja igen változatos: Haydn, Piazzola, Liszt,
Bartók stb. mûvek hangzanak fel zongorán, csellón, hegedûn,
fuvolán és trombitán. A fellépõ mûvészeket részben Nemes Réka
szervezi. Másrészt Bárdy Judit, aki a pilisborosjenõi általános
iskolában tanít. Nagy szeretettel hívunk ezen alkalmakra is
minden ürömi és pilisborosjenõi zenekedvelõ polgárt! A fentiek
mellett „jótékonysági koncert” is lesz egyben, hiszen az omladozó
és csúnya református templomtornyunk felújítására gyûjtünk.
Köszönjük, ha részvételükkel és adományaikkal Önök is segítik
ezen szépnek ígérkezõ alkalmat!
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Idén harmadik alkalommal emlékeztünk meg Istentisztelet
keretében június 4-én országunk gyászos megcsonkításáról.
Imádkoztunk elszakított és az anyaországban élõ népünk
Megtéréséért, hogy valódi változás legyen a Kárpátmedencében, hiszen az itt élõ népek is a testvéreink, s ha
elkezdjük õket Isten Szeretetével Szeretni, annak komoly
hatása lehet a jövõre nézve!
A konfirmáció a következõ, amirõl szeretnék nagy
hálaadással beszámolni, többek között azért is, mert amikor
ideérkeztem a gyülekezetünkben nem volt ifjúsági élet, most
pedig az elsõs konfirmációs évfolyamban 4 fiatal, míg a második
évfolyamban 22 fiatal és felnõtt tett és tesz konfirmációi vizsgát
és fogadalmat május 24, 25-én Pünkösdkor, illetve május
31-én. S a felnõttek közül heten részesednek a keresztség
sákramentumában, azaz e szentségében is! Ráadásul a
konfirmáló gyerekek közül szervezõdik az új „Konfisifi”.
A felnõttek pedig vagy a „Babakocsis” Istentiszteletre, vagy
keresztelõ kapcsán jelentkeztek. Ráadásul két konfirmációs
tábor is volt, hogy minden kérdést jól értsenek és tudjanak,
illetve meg tudják fogalmazni reformált keresztyén hitüket. Az
Élõ Isten áldja meg életüket és töltse be õket Szentlelkével!
Tegye áldássá õket családjukban, közösségeikben és
mindnyájunk számára itt Ürömön és Pilisborosjenõn!
Nagy örömmel hirdetem, hogy a 2015/2016-os tanévre
Ürömön az elsõ osztályba 32 gyermeket írattak be református
hittanra, az ötödik osztályba 15 fõt. Pilisborosjenõn elsõ
osztályba 4 fõt, ötödik osztályba 4 fõt. A meglévõ csoportokkal
együtt így az órarendbe vett hittanra már több mint százan
járnak majd szeptembertõl. Köszönjük ezúton is a szülõk
bizalmát! Igyekszünk a hitoktatókkal közösen rá is szolgálni
erre! Amúgy szeretném azt is hirdetni, hogy akik még nem
döntöttek, szeptember 1-ig dönthetnek, hogy beíratják-e
gyermeküket hozzánk! Szeretném eloszlatni a félreértéseket:
erkölcstannal egy idõben lesz a református hittan az iskola
keretei között, tehát nem lehet mindkettõt választani! Vagy
erkölcstan, vagy hittan. Heti egy órában lesz ez a tantárgy. Így
remélem mindenkinek minden világos. Ha további kérdéseik
vannak bátran hívjanak!
Szeretnénk felhívni azon szülõk figyelmét, akik szeretnék
gyermeküket református hittanra beíratni, de gyermekük nincs
megkeresztelve vagy más felekezethez tartozik, hogy a magyar
hatályos törvények lehetõséget adnak a neveltetéshez való jog
alapján, hogy a szülõk döntsék el, gyermekük melyik hittanra
írattasson be. További információkért bátran keressenek meg!
A nyári hittantáborokba is várjuk a hittanos vagy érdeklõdõ
gyermekeket mindkét községbõl!
Elérhetõségek:
E-mail: norbiteso@gmail.com
Mobil: 06 30 526 80 10, Tel: 06 26 350 686,
Számlaszámunk: Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet:
65700093-10116577

Az Üröm-Pilisborosjenõi Református Egyházközség nyári progjamjai
(2015.május 24-tõl-augusztus 24-ig)
Június 14.	10:00: Iskolás tanévzáró Istentisztelet és családi
vasárnap és „Játszóház” (Becker Norbert Gyula és
Kis András)
Június 14.	18:00 „Emlékezés az Elsõ Világháborúra,
hõseinkre” Komolyzenei Koncert VI. (Csürke Károly,
Nemes Réka)
Június 21.	10:00 Istentisztelet Üröm, 16:00 Pilisborosjenõ Istentisztelet (Nánási Éva)
Jún. 22-27.	„Konfirdmannus” hét Almádiban (A most konfirmáltak) (Becker Norbert Gyula)
Június 28.	10:00 Istentisztelet Üröm, 16:00 Pilisborosjenõ Istentisztelet (Becker Norbert Gyula)
Jún. 28-júl. 4.	I. Rákóczi György Református Cserkészcsapat
Nagytábora Balatonalmádiban (Becker Norbert
Gyula – Balázs Zsófia)
Július 5.	10:00 Úrvacsorás Istentisztelet Üröm, 16:00
Pilisborosjenõ Istentisztelet (Becker Norbert Gyula)
Július 5-11.	Református Missziós Hét „Bandázós Ifi”(Becker
Norbert Gyula) (9-12.osztály szakiskola és szakközép)
Július 12.	10:00 Istentisztelet Üröm, 16:00 Pilisborosjenõ Istentisztelet (Becker Norbert Gyula, Csürke Elek)
Július 19.	10:00 Istentisztelet Üröm, 16:00 Pilisborosjenõ Istentisztelet (Becker Norbert Gyula, Csürke Elek)
Júl. 19-25.	Almádi Felsõs-hittanos és Nagy Csillagász Hét (57.o.) (Becker Norbert Gyula)
Július 26.	10:00 Istentisztelet Üröm (Becker Norbert Gyula)
Júl. 26 - Aug. 1.	Almádi Gyülekezeti Családos Nagytábor
Tarpán 2015 (Becker Norbert, Kis András,
Csürke Elek)
Augusztus 2.	10:00 Úrvacsorás Istentisztelet Üröm, 16:00
Pilisborosjenõ Istentisztelet (Becker Norbert Gyula)
Aug. 2-8.	Almádi Alsós Missziós Csillagász Hét (1-4.o)
(Becker Norbert Gyula, Szalai Attila, Szalai Marcsi,
Frey Tímea)
Augusztus 9.	10:00, 16:00 Pilisborosjenõ Istentisztelet (Becker
Norbert Gyula, Csürke Elek)
Aug. 9-15.	Almádi Refifi és Nagy Csillagász Hét (Becker Norbert Gyula, Kapuvári Évike)
Augusztus 16.	10:00 Istentisztelet Üröm, 16:00 Pilisborosjenõ Istentisztelet (Becker Norbert Gyula)
Augusztus 20.	18:00 Közös Istentisztelet – Kenyérszentelés
(Becker Norbert Gyula)
Augusztus 23.	10:00 Istentisztelet Üröm, 16:00 Pilisborosjenõ Istentisztelet (Bajuszné Orodán Krisztina)
Alkalmainkra minden testvérünket, érdeklõdõt szeretettel várunk!
Áldás, békesség!
Norbert tiszteletes
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Télbúcsúztató – Tavaszköszöntõ

A Hagyományõrzõ Egyesület
számos rendezvényt tart minden évben, ezek közül a legnevezetesebb a szüreti felvonulás és a tavaszköszöntõ.
Ez utóbbira idén is a virágvasárnapot megelõzõ napon
került sor.
Miután
a
Mûvelõdési
Házban
összegyûltek
az
érdeklõdõk, elsõként a telet
jelképezõ ún. kiszebábot kivittük a Fõ térre és ott jelképesen elégettük. Az „égetés”
után a lányok zöldággal a kezükben átbújtak az igencsak
látványos virágkapu alatt miközben a jelenlévõk hagyo-
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mányos tavaszi dalokat énekeltek, ezzel köszöntve a már igencsak várt tavaszt.
A
menet visszatért a
Mûvelõdési Házba, ahol látványos mûsor vette kezdetét. Fellépett az Ürömi Öröm
Néptáncmûhely
két csoportja (amiért külön köszönet nekik és tanáraiknak, hogy az
elõzõ napi Gyermek Népzenei
és Néptáncfesztivál után is volt
energiájuk a fellépéshez), az
ürömi Rocky gyermekcsapat, az
ürömi József Nádor Általános
Iskola 4. a osztálya, a budapesti
Öröm tánccsoport.
A vendégeket idén is házi süteményekkel és némi itallal vártuk. Sajnos az idõjárás ezúttal
nem volt túlzottan kedvezõ, így
az udvar nyújtotta lehetõségeket
kevésbé tudtuk kihasználni, de a
„sok jó ember kis helyen is elfér”
elv alapján szûkösen ugyan, de
elfértünk bent is.
A mûsor és a vendéglátás
idén is ingyenes volt.
A jól sikerült rendezvényt
követõen az Ürömi Öröm Nép
táncmûhely tartalmas folklór bemutatót és táncházat tartott, amelyen részt vettek a Hagyományõrzõ
Egyesület tagjai is.
Mûvelõdési Ház
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Hajósi kirándulás
2015. május 9-én és 10-én a Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésének keretében Kalocsára, majd
Hajósra kirándultunk.
Szombaton Kalocsán megtekintettük a helyi nevezetességeket. Elsõnek a Püspöki Palotában található érseki könyvtárat néztük meg. A fõszékesegyházi könyvtárat
báró Patachich Ádám érsek alapította nagyváradi püspök korában összegyûjtött magánkönyvtára, és a kalocsai
székeskáptalani gyûjtemény egyesítésével. A könyvtár
és kabinet faburkolata rokokó stílusú. Akkor a gyûjtemény
17.000 kötetbõl állt, amelyek kézzel írott és rajzolt könyvek voltak. Késõbb az állomány bõvítésével az ország
legnagyobb bibliotékáinak egyike lett. Ma 140.000 kötetes, ennek fele hittudományi mû, kódex õsnyomtatvány és
hungaricana. A kiállított könyvek között láthattunk a hangjegyírás alapjait bemutató könyvet. A mai hangjegyírás
alapjait Arezzói Guido szerzetes vetette meg 1000 körül. A
kiállított könyvek között van olyan kötet, melyet négy szerzetes 20 évig írt. A könyvtár után megnéztük a Püspöki
Palotát, amely a római katolikus érsek székhelye és ma is
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a fõegyházmegye székhelye. A palotát Batthyány József
érsek kezdte építtetni 1775-ben. Az egykor itt állt vár bástyáját (lakótornyát) beépítették a mai, barokk stílusú palotába. A palota kápolnáját és dísztermét Maulbertsch freskói díszítik. A palota dísztermében áll többek között Liszt
Ferenc zongorája, amelyen több hangversenyt adott. A
palota azokhoz a hazánkban rendkívül ritka kastélyok és
kúriaépületek közé tartozik, melynek berendezése többékevésbé eredeti állapotában fennmaradt. Ellátogattunk a
porcelánfestõ manufaktúrába, melyet 1971-ben alapítottak. Az itt készített mintegy 200 különféle kézzel festett
díszmûáru magas színvonalon ötvözi Kalocsa és környéke
több száz éves, világhírû, színvonalas népmûvészetének
hagyományait a porcelánfestés mûvészetével. Kirándulásunk következõ állomásai a Paprika Múzeum, majd a
Kincstár voltak. A Paprika Múzeumban kisfilmet láthattunk
a kalocsai paprikatermesztésrõl és annak feldolgozásáról,
majd az ezekhez szükséges eszközöket is megnéztük. Ezután átsétáltunk és magtekintettük az Érseki Kincstárat. Az
1980-as években gyûjtötték össze a fõegyházmegye területén, a kalocsai fõszékesegyházban és az érseki palotában található, bemutatásra érdemes mûtárgyakat. Ezek a
kézmûves mûalkotások, arra szolgálnak, hogy szebbé varázsolják az istentisztelet, az imádság, a vallási élet, a ta-
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nulás és az emlékezés helyeit. Az idõk során a papi hagyatékokból is számos mûvészi megmunkálású tárggyal gazdagodott a gyûjtemény. Kalocsán utolsó állomásként a Tájházat néztük meg, ahol a „tiszta szoba” sarokpadján és a
búbos kemence párkányán megpihenve hallottunk a régi
szokásokról, a korabeli használati tárgyakról. Végigjárva a
tájházat gyönyörködtünk a csodaszép kalocsai mintákkal
hímzett terítõkben, ágytakarókban és a nagyanyáink által
is használt korabeli eszközökben.
Kalocsáról Hajósra mentünk, itt kis pihenés után a borász házigazdánk a borkészítés fortélyait mesélte, miközben finom borait kóstolgattuk. Ezután kellemes sétát tettünk a nagyon hangulatos Hajósi Pincefaluban. A napot a
szálláshelyünkre érkezõ, a helyi óvónõkbõl álló kis kórus
és az Ürömi Heimat Singkreis kórus közös éneklésével fejeztük be /talán kicsit elfáradva/.
Vasárnap a német nemzetiségi tájházat néztük meg.
Itt a kiállított tárgyak között láthattunk korábban Ürömön
is használt asztal- és ágytakarókat, bölcsõt, sparheltet,
csuprokat, tálakat, bútorokat, gombos tangóharmonikát,
hajósi német nemzetiségi viseleteket. Nagyon érdekes volt
mindannyiunk számára.
Innen átsétáltunk a hajósi Barokk Kastélyba. A hajósi kastély elsõ változatát és melléképületeit Gróf Patachich
Gábor kalocsai érsek építtette 1740-ben. Többszöri átépítés

után nyerte el a mai formáját. A kastélyban 1907-tõl 1998ig gyermekotthon mûködött. A kastély teljes felújítása /a
díszlépcsõház, valamint az alsó rózsás Sala terrana terem/
2009-2010-ben valósult meg. Visszakerültek a felsõ díszterembe Mária Terézia családját ábrázoló festmények. Az
enteriõrök pedig az érseki rezidencia mindennapjait idézik. A
falakon lévõ falfestmények eredeti állapotukat idézve, csodálatos szépségûek. A kert sétányokkal és dísz- kutakkal vis�szanyerte eredeti barokk szépségét. Az ablakok és erkélyek
kovácsoltvas rácsai eredeti szépségükben pompáznak.
Vasárnap délután kicsit elfáradva, de rengeteg élmén�nyel gazdagodva értünk haza.
A kirándulás résztvevõi nevében ezúton is köszönjük a
szervezõk munkáját.
Falvai Józsefné

Felhívás!
Sok szeretettel várjuk az énekelni szeretõ és akaró Hölgyeket és Urakat, kortól függetlenül, a négy
éve fennálló ürömi HEIMAT SINGKREIS kórusunkba. Próba hetente egy alkalommal. Német nyelvismeret hasznos.
Érdeklõdni az alábbi telefonon: 06/30/364-31-46
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Majális 2015.
Üröm

A kialakult helyi tradícióknak megfelelõen ebben az
évben is a hivatal elõtti téren került sor a Majálisra,
alapvetõen kedvezõ idõjárási körülmények között hiszen 22-23 fok volt szinte egész nap, amelyet csak
egyszer szakított meg egy rövid délutáni esõ.
Már a kora reggeli órákban megkezdõdött a készülõdés
a fõzõversenyre. Amíg a csapatok fõztek, addig több önkéntes részvételével került sor a Májusfa felállítására az
ürömi civil szervezetek harmonikus munkamegosztásával
(Hagyományõrzõk, ÜSC, Néptáncmûhely, ÜFE és SZMK)
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Ugyancsak a civil szervezetek segítségével került sor
az elmaradhatatlan kötélhúzásra.
A kisvasút, az ugrálóvár mellett idén is volt körhinta és
a gyerekek nagy lelkesedéssel játszottak az ingyenes játékokkal. Volt arcfestés is, arcfestõnk folyamatosan dolgozott, hiszen a gyerekek között ez mostanában nagyon
„menõnek” számít.
Az önkormányzat sátraiban folyt a mulatozás, a zenérõl
Kaiser Zoltán gondoskodott.
A Becker Norbert református lelkipásztor vezette zsûri
most is szigorú volt, ebben az évben a következõ eredmények születtek:
I. ÜSC – Áfonyás Vadmalacpörkölt burgonyafánkkal
II. Nosztalgia Klub – Csülkös Gulyás
III. Ürömi Hagyományõrzõ Egyesület – Slambuc
Különdíj I.: Ürömi Öröm Néptáncmûhely – „Mindent
bele paprikáskrumpli”

Különdíj II.: ÜSC – Marhapörkölt babbal
(A két különdíj a pontozás alapján IV. illetve V. helyezésként is értelmezhetõ.)
Az eredményhirdetés után a résztvevõ gyerekekkel
száz lufit engedtünk a magasba, szintén igen népszerû
programként.
Az Önkormányzat hagyományosan egy tál étellel és
egy pohár itallal látta vendégül a résztvevõket.
A rendezvény összességében családiasan, jó hangulatban és rendzavarás nélkül zajlott.
Köszönet minden résztvevõnek, támogatónak és az
önkénteseknek, elsõsorban a fõzésben résztvevõ családanyáknak és nagymamáknak, nagypapáknak, valamint a
Polgármesteri Hivatal munkatársainak.
Mûvelõdési Ház
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Debreceni kirándulás
Egyesületünk újabb tartalmas kiránduláson vett részt,
ezúttal Debrecenbe látogattunk május 7-én.
Megtekintettük az Egyetem épületét és kívülrõl
az új Stadiont is.
A Déri Múzeumban a sok kiváló mûalkotás mellett láthattuk Munkácsy Mihály: Krisztus Pilátus
elõtt címû képét. Betértünk a debreceni Református Nagytemplomba is, amelyhez nemzeti történelmünk sok jeles eseménye fûzõdik.
A városnézésben helyi idegenvezetõ segített
minket.
Visszafelé a hajdúsámsoni Sándor vendéglõben
ebédeltünk.
A szervezésben jelentõs segítséget nyújtott
Huszti Gábor klubtársunk, akinek ezért külön köszönet.
Hagyományõrzõ Egyesület
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Anyák napja
Az Idõsek Klubjában május 6-án ünnepeltük az Anyák napját.
Dr. Bodó Tibor alpolgármester úr jókívánságokkal és egy szál virággal köszöntötte az anyukákat. Az óvodás- és iskoláskorú gyerekek meghitt szép mûsora hol mosolyt, hol könnyeket csalogatott a
nagymamák arcára. Ezúton is köszönjük a felkészítõ pedagógusoknak Krausz Ferencné, Sajerli Zita óvónõknek és Bajcsi Sándorné
tanítónõnek. A rendezvényre a fiatalabb nagymamák süteményekkel készültek. Az idõsek kis mûsorral, mi pedig egy terített asztalnál szendviccsel és süteményekkel leptük meg az idelátogatókat
Szemerei Mihályné
Intézmény vezetõ

Anyai szív
„Van-e olyan drágaköve a világnak
Amilyen a szíve az édesanyának?
Ér-e annyit annak hideg ragyogása
Mint az édesanya szelíd mosolygása?
Senkinek sem lehet olyan drágagyöngye,
Mint az édesanya értünk hulló könnye.
Mint az édesanyánk féltõ, óvó karja,
Mely testünket, lelkünket védõn betakarja.”
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NÉMET ÖNKORMÁNYZAT

Az ürömi svábok kitelepítésének emléknapjára
Ha valaki április utolsó napjaiban a templom elõtti világháborús emlékmû környékén jár, szép virágokból kötött koszorút láthat itt. Az emlékezés ideje ez, ám sokan nem is tudják, mire emlékezünk ilyenkor. Nem hirdeti külön emlékoszlop a tragikus eseményeket, melyek a második világháború után történtek a falunkban. Ezekrõl nagyon sokáig nem is szabadott beszélni, majd mikor már lehetett volna,
addigra megfogyatkozott azoknak a száma, akik még emlékeztek. Õk sem szívesen idézik fel még most
sem, mi történt akkor az életükben, mert a kegyetlen csapás örökre megváltoztatta az életüket, és nehéz errõl még ma is beszélni.
Talán az is jelképezi ezeknek a történéseknek abszurd voltát, hogy az elsõ és második világháború hõsi halottainak
emlékmûvén elhelyezett kis tábla jelzi - itt tragédia történt, ám
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mai napig sem mondjuk ki: magyar állampolgárokról van szó,
akik néhány hónappal azelõtt még hõsi halált haltak szeretett
hazájukért, de azután elûzték õket, mint idegeneket.
A történet nálunk 1946. április 25-én
kezdõdött. Magyarországról a 27. transzport volt az ürömieké, 793 helyi polgárt zsúfoltak kis csomaggal a solymári vasútállomáson várakozó, 27 marhavagonból álló
szerelvényre. A 28. csoport április 27-én indult, ekkor 16 vagonba rakták a 450 ürömit,
gyerekeket, öregeket, asszonyokat, és kevés férfit. Õk ugyanis a háborúból, a hadifogságból még nem érkeztek meg, nem is
értesültek semmirõl. Összesen 1243 embert fosztottak meg mindenüktõl, és ûzték
el a szülõföldjükrõl, a falu lakosságának 97
százalékát.
Az itthon maradottak sorsa szintén keserves volt, mindenüktõl, legfõképpen
szeretteiktõl megfosztva, naponta megalázva várták, hogy sorsuk jobbra forduljon.
Anyanyelvüket sem használhatták, ezerféle
módon adták értésükre, hogy másodrendû
állampolgárok.Toleranciából mégis példát
mutatnak nekünk, akik nem tudhatjuk, milyen lelkierõ kell ahhoz, hogy úgy menjen el
valaki a szülõháza elõtt egész további életében, hogy tudja - mások költöztek be abba. Soha többet nem szedhet cseresznyét
kedves fájáról, melyet nagyapa ültetett. Tegnap még nevetve játszott gyerekként a pajtásaival, másnap azonban idegenek lépnek
ki a kertkapun.
Emlékezzünk rájuk, és tanuljunk tõlük
türelmet, méltóságot, megbocsájtást.
Tölgyesi Lászlóné
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Könyvajánló az ürömi könyvtár új könyveibõl
Jonathan Franzen: Javítások
Jonathan Franzen amerikai író volt az idén a könyvfesztivál
díszvendége.
2001-ben megjelent regénye, a Javítások, eddigi legsikeresebb és a kritika által legméltatottabb mûve.
Akárcsak a korábban megjelent Szabadság, ez is családregény. Az amerikai Középnyugaton, St. Jude városában lakik a
hetvenes éveiben járó Lambert házaspár, a gyerekek már rég kiröpültek a családi fészekbõl. Alfred, az öreg zsarnok Parkinsonkórban szenved, szinte mindenben az eddig elnyomott feleségére kell támaszkodnia. Enidnek, a feleségének egyetlen vágya, hogy még egyszer utoljára összegyûljön a család karácsonyra, és úgy lehessen tenni, mintha semmi baj sem lenne.
Ez azonban nem ilyen egyszerû. Minden gyerekének megvan a maga problémája. Franzen ahol kell vicces, ahol kell véresen komoly. Tökéletes pontossággal tapint rá a problémák gyökerére és mutatja be õket, igen élvezetes módon.

Marina Fiorato:
A velencei szerzõdés
A történet Konstantinápolyban kezdõdik. Feyra fiatal lány létére a szultána
legfõbb bizalmasa, és egyben a hárem orvosa. A
szultána megdöbbentõ titkokat oszt meg
vele, majd arra kéri,
hogy utazzon Velencébe.
Titokban el is jut a városba, ahol csak egy négylovas gyûrûre és orvosi ismereteire számíthat. A városban dúl a pestis és a
legnevesebb orvosok babonákkal próbálnak gyógyítani.
A valós történelmi események alapján írt regényben a
lenyûgözõ 16. századi Velence és Isztambul magával ragadó
világa tárul elénk.
Khaled Hosseini: Papírsárkányok
Afganisztán, 70-es évek, a béke utolsó évei. Egy gazdag és
egy szegény családból származó kisfiú együtt tölti gyerekkorát.
Összekötik õket közös élményeik és kedvenc idõtöltésük, a sárkányeregetés. Egy szörnyû esemény azonban örökre megváltoztatja a két fiú életét. Amir cserbenhagyja barátját, Haszant.
A gondtalan gyerekkor ezzel véget ér. Amir hazájától távol, az
Egyesült Államokban
kezdi felnõtt életét,
ám nem tud szabadulni egykori tette miatti
bûntudatától. Visszatér
a tálibok uralta háborús
Afganisztánba. A megtépázott, vérzivatarok
áztatta ország romjain végre jóváteheti azt,
amit elrontott, és megszabadulhat a bûntudat
és a fájdalom terhétõl.
A hol izgalmas, hol
szívszorító fordulatokban bõvelkedõ regény
tényfeltáró módon ábrázolja az afgán történelem nemzetiségi, vallási és társadalmi hát-
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terét.
R. J. Palacio:
Csodácska
August
szó
szerint félelmetesen néz ki, pontosabban az arca,
miután súlyos genetikai rendellenességgel született. Szemei sokkal lejjebb kerültek és az állkapcsa is deformált,
fülkagylói
hiányoznak. Eddig szó sem volt
róla, hogy iskolába járjon, miután egymást érték a mûtétei, most viszont, 10 évesen akár el is kezdhetné az
ötödiket. A szülei és a nõvére sem rendelkeznek egyöntetû véleménnyel a dologról, viszont Auggie némi hezitálás után úgy
gondolja, ideje belevágni, meg kell próbálnia.
A Beecher Prep iskolában elkezdi az ötödik osztályt, de képes lesz-e meggyõzni osztálytársait, hogy külseje ellenére közéjük tartozik?
Humoros, felemelõ és hihetetlenül megható regény.
Rotraut Susanne Berner: Misu, a kisnyuszi
Rövid történetek egy dacos kisnyusziról az évszakos
böngészõk rajzolójától.
Misunak hol nehéz napja van, hol rosszat álmodik, máskor
meg nincs kedve
felöltözni,
hiába szeretne
kimenni hógolyózni. Szerencsére mindig
ott van mellette anya és apa,
akik válaszolnak a kérdéseire és terelgetik a világ érthetetlen szabályai között.
Nyúlfar knyi
történetek a négyéves
Misuról négyéveseknek.
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Eric Elfman – Neal
Shusterman:
Tesla padlása
A tizennégy éves Nick
Slate apjával és öccsével új városba költözik.
Egy tragédia emléke elõl
menekülnek. Új otthonuk
padlása tele van különös
tárgyakkal. Nick garázsvásárt rendez, hogy eladja a látszólag teljesen
hasznavehetetlen kacatokat, melyekrõl azonban szépen lassan kiderül, hogy mind valamilyen
különleges tulajdonsággal bír.
A könyvben megvan minden, ami egy ifjú olvasót a fotelhez
szegezhet: fantáziadús találmányok, titokzatos tudósok – akik a
zsenialitás sötét oldalát képviselik – egy csapat elszánt középiskolás, izgalom, humor, még egy csepp romantika is.
Ezeken kívül még közel ötven új könyvünk van. Képeiket
megtekinthetik a könyvtár facebook oldalán /Könyvtár Üröm/.
Szeretettel várunk minden régi és új olvasót!

A könyvtár nyitva tartása:
Hétfõ:

13.30–19.30

Kedd:

8.30–12.30

Szerda:

13.30–19.30

Csütörtök:

8.30–12.30

Péntek:

8.30–12.30
Telefon:
06 30 458 7615
06 26 350 199

e-mail: konyvtarurom@freemail.hu
www.urom.hu (intézmények – könyvtár)
Szekeresné Juhász Éva könyvtáros
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(adóproblémák kezelése)

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

VI
;

(adóproblémák kezelése)

INGATLANIRODA

MOLNÁR ÁLLATGYÓGYÁSZAT
ÉS HOMEOPÁTIA

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

+

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

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

Ünnepnapokon telefonos ügyelet: 06 30 9642-160

ZEKE ÉS FIA BT.
GÉPI FÖLDMUNKA
TEHERFUVAROZÁS

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

LA-PE BT.

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

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

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

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

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

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

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

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

Alapítva:
lfj. Dr. Molnár
Attila 1980
Szolgáltatásaink:

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

Pilis Motor Bt.

– Új és használt

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

valamint vállaljuk
értékesítés
és olasz
szerelés

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

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

wuhrlservice@t-online.hu
technológiával

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

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

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

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

ZÖLDKÁRTYA

KÉZI AUTÓMOSÓ

H–P.: 8–17,Mobil
Szo.:
8–13
1

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

takarítást, ablaktisztítást,
HÉTF�–PÉNTEK:
7.00 –munkát.
17.00
vasalást,
egyéb háztartási
Üröm, F� út 1. TEL: 26/ 550 - 140
06-30/713-3150
Trikitále és

MINDEN AUTÓ TÍPUSRA

kis bálás szalma
eladó
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Tel: 06 26 350-304
Munkájára
igényes
nyugdíjas
bejárónõ, családoknál takarítást,
házvezetést,
gépkocsival ügyintézést valamint
idõskorúak ellátását, felügyeletét
vállalja.
Tel.: 36-70-316-1530
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BIZTOSÍTÁS
KÖTÉS ÉS VÁLTÁS
SZEMÉLYESEN

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

www.tutibiztositok.hu

T
runk
építőanyag forgalmazó

és fuvarozó vállalkozás.

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

Érdeklődés és konténer rendelés:

0630/934-2838
www.trunk-epitoanyag.hu
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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.
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A kupon 3000 Ft feletti
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ételfogyasztás esetén váltható be.

