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Év végi számadás
Tisztelt Lakótársaim!
Már hagyomány, hogy az év végéhez közeledve összegezzem
az adott évre tervezett célkitûzéseinket és számot adjak azok
teljesítésérõl. Tisztában vagyok azzal, hogy nem tudok sok újat
közölni e tájékoztató keretében, hiszen év közben folyamatosan
tájékoztattam a település lakosságát minden olyan közérdekû
történésrõl, eseményrõl, önkormányzati döntésekrõl, illetve
jogszabály miatt beálló változásról, mint például a szociális ellátórendszer változásai, melyek Lakótársaimat közvetve, vagy
közvetlenül érintették.
E rövid bevezetõ gondolatok jegyében lássuk tehát az
év legfontosabb történéseit.
• Mint minden évnek, így a 2015-ös gazdasági évnek is
meghatározó eseménye volt a település költségvetésének
elõkészítése, majd elfogadása. Az elfogadott költségvetés
fõ pozitívuma az, hogy az önkormányzat nem kényszerült
arra, hogy új adókivetéssel sújtsa az ürömi lakosokat,
mivel az évek során felhalmozott tartalék (a tervezett
összbevétel 37%-a) biztosította a költségvetés stabilitását.
A további bevételi forrásokat tekintve a központi támogatás
nagyságrendje 21,6% volt, a helyi adókból származó
bevétel pedig 23,5%-ot tett ki. A további bevételeket
a mûködési bevételek, illetve az átvett pénzeszközök

képezték. A kiadáso
kat tekintve prioritást
a
mûködés
és
fenntartás kiadásai
kaptak. Fejlesztésre,
nagy beruházásként
a mûvelõdési ház
rekonstrukciós felújí
tását, bõvítését vettük
számításba, e mellett
terveztük az útfel
újítások és a járda
építés költségeit is.
Az elfogadott költség
József nádor utca
vetés természetesen
tartalmazta a szo
ciális kiadások fede
zetét, illetve a település életében jelentkezõ községi
ünnepségek, fesztiválok, továbbá a támogatások költségeit.
Összességében úgy ítéljük meg, hogy az elfogadott
költségvetés a település folyamatos fejlesztéséhez,
jó színvonalon történõ mûködéséhez, az eddig elért
és biztosított szociális háló megtartásához az idei
költségvetés is hozzájárult.

A kitûzött célok teljesítése
Az év elsõ felében elsõsorban a településüzemeltetés
feladatai kaptak nagyobb hangsúlyt.
A településüzemeltetés keretében végeztük el:
• Tavaszi ún. „nagytakarítást”. Ennek keretében meg
történt a buszvárók lemosása, környékének rendbetétele,
a téli korom felhalmozott szennyezõdés eltávolítása.
• A település virágosítását, zöldterületek megújítását,
melyet pályázat útján kiválasztott vállalkozó kivitelezett, a
templom elõtti téren, a Fõ utcai parkban, a Polgármesteri
Hivatal elõtti parkban, stb.
• Lakossági kezdeményezésre és részben anyagi
hozzájárulásunkkal megtörtént az Alexandra Pavlovna sír
kápolna környezetében lévõ évszázados fák állapotának
felmérése és megmentésükre a szakvélemény elkészítése.
A 29 db beteg fa közül 12 fa soron kívüli kezelésére az
önkormányzat a 2015. évi tartalékalapjából biztosította a
költségeket, a 17 db fa kezelésének költségét a 2016. évi
költségvetésbe fogjuk tervezni.
• A közterületeink folyamatos felügyelete és
karbantartásának részeként végeztük el a veszélyes
fák kivágását, eltávolítását. Így például az iskola elõtti
beteg odvas fát kellett kivágni, valamint a Polgármesteri
Hivatal elõtt 2 db jegenyenyárfát, mivel a közvetlen
szomszédságban lévõ játszótéren játszó gyerekekre
jelentett nagy veszélyt.

A Templom tér virágosítása
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• Közterületeink gyommentesítése folyamatos volt, a
parlagfû-mentesítés úgyszintén.
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Buszvárók tavaszi letakarítása

Alexandra Pavlovna kápolna fasora

Településfejlesztési feladatok
• Lakossági kezdeményezésre folyamatba tettük a
Bécsi út–Tücsök utca gyalogos átkelõ szakhatósági
engedélyezési eljárását. Az engedélyeket megkaptuk,
jelenleg olyan kivitelezõt keres az önkormányzat, aki a
tervezés és a kivitelezést is elvégzi fõvállalkozásban.
Sajnos a bekért árajánlatokra eddig komplett ajánlatot
nem kaptunk. Feladatunk a továbbiakban a tervek
elkészíttetése, majd a kivitelezésre vállalkozói árajánlat
bekérése. A 2016-os év feladata kell, hogy a kivitelezés
is megtörténjen.
• 6000 m2-en megtörtént az erdõtelepítés, az erdõként
való nyilvántartásba vételre is sor került. Az újonnan
telepített erdõ védelmére, a vadkár elhárítására a kerítés
is elkészült. A továbbiakban, mint erdõgazdálkodónak
gondoskodnunk kell a friss telepítés szakszerû
gondozásáról, fenntartásáról. Erre a feladatra megfelelõ
szakképesítéssel rendelkezõ vállalkozót bízott meg az
önkormányzat.
• A nyár folyamán elkészült a Fõ utca–Doktor Sándor
utca közötti gyalogos átjáró. A viacolor járda 130 m hosszan,
120 cm szélességben kandeláber megvilágítással került
kivitelezésre.
• A tavaszi kátyúzási munkákat 12 utcában végeztük el
a szükséges járulékos munkákkal együtt. (szegélyépítés,
padkarendezés,
fed
lapok szintre hozása
stb.)
• Elkészült 240 m2-en
a temetõ melletti parkoló
aszfaltozása.

Doktor utcai átjáró

• A mûvelõdési ház
felújításával kapcsolatos
elõkészítõ munkákat in
dítottuk. Elkészült az
épületre a statikai szak
vélemény, mely nem
zárja ki az épület további

terhelhetõségét. Az építész véleményére is figyelemmel a
képviselõ-testület legutóbbi döntése az volt, hogy felkéri
az építészt egy olyan döntési javaslat kidolgozására, mely
választ ad arra, hogy a jelenlegi épület gazdaságosan
felújítható-e, amennyiben nem, úgy egy új épület
prognosztizált költségvetését kérjük. Várhatóan 2016os év elsõ felében a végleges döntést meg tudja hozni a
képviselõ-testület, ezt követõen pedig indítható a tervezés,
engedélyeztetés, illetve a kivitelezés. Természetesen ez
csak akkor valósítható meg, ha a prognosztizált költségek
elfogadhatóak lesznek. A jelenlegi épület területe igen
szûkös, tehát erre a területre több százmilliós közpénzt
csak megfontoltan és alapos mûszaki és gazdasági
elõkészítés után szabad kiadni.
• Az év során az új orvosi rendelõben meghirdetett
szabad felhasználású helyiség egyikére sikeres pályázatott
nyújtott be egy vállalkozó, melyben az év során megnyílt
az új gyógyszertár. A kisebb helyiségre is idõ közben
érkezett pályázat, melyet a decemberi soros ülésén
tárgyalt meg a képviselõ-testület. Mindez azt jelenti, hogy
a bérletbõl befolyt költségek szinte fedezik az új rendelõ
önkormányzatra háruló mûködtetési költségeit, tehát a
tervezett célunk megvalósult.
• 2015. augusztus hónapban nyílott lehetõsége az
önkormányzatnak arra, hogy a Kormány júliusi döntésének
megfelelõen az önkormányzat középületeinek energetikai
korszerûsítése tárgyú pályázati kiírásra pályázzon.
A pályázatot elõkészítettük az általános iskolára és a
Kossuth Lajos utcai tagóvoda épületére. A két épületre
összesen 108 601 806 Ft-ot nyert el az önkormányzat. Az
elnyert támogatásból valósult meg a József Nádor Általános
Iskola és tagóvoda korszerû hõszigetelése, ezáltal a két
épület épületenergetikai jellemzõinek korszerûsítését
biztosítottuk. Az elõzetesen elvégeztetett energetikai
számítások szerint a két épület esetében évente kb. 3-4
millió Ft engergia költség megtakarítható lesz.
• Komoly közlekedési nehézségeket jelentett az Ürömön
lakóknak az Ürömi út és a 10-es út keresztezõdésében
kiépített körforgalmi csomópont a kivitelezési munkálatok
idõszakában. Valóban folyamatos közlekedési „káosz”
alakult ki, mivel a körforgalom kiépítésével egy
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idõben zajlottak az Esztergom–Budapest vasúti pálya
korszerûsítési munkálatai is. A beruházó ebben az esetben
nem az önkormányzat, hanem a Nemzeti Infrastruktúra Zrt.
volt. Mára jelentõsen normalizálódott a helyzet. További
javulás az Aranyhegyi út átadása után várható.
• A körforgalom építésével függ össze az a lakossági
kezdeményezés, majd Képviselõ-testületi döntés, mely
elrendelte, hogy a József Nádor, Asztalos, Kalmár,
Határkõ felsõ és a Boglárka utcákba behajtani tilos táblák
kerüljenek kihelyezésre az utcák mindkét végénél, kivéve
célforgalom kiegészítõ táblákkal. Az ott lakókra az átmenõ
forgalom olyan elviselhetetlen terhet rótt, hogy életüket,
mindennapjaikat megkeserítette. Sajnos ez nem hozta
meg a várt eredményt, azonban, ha elkészülnek a Bécsi
úti munkálatok, akkor további szigorítás várható.
• Ebben az évben két intézmény élére is új vezetõt
bízott meg a Képviselõ-testület pályáztatási eljárás
keretében. Az óvoda vezetésére 5 éves idõtartalomra
Csordásné Tõkés Katalin kapott megbízást, míg a
bölcsõde vezetésére Király Veronikát bízta meg 5 évre
a Képviselõ-testület.
• Jelentõs változás volt ebben az évben a március
1-jétõl hatályba lépett új szociális ellátórendszer. Az
átalakítás érintette a rendszeres szociális segélyt,
adósságkezelési
szolgáltatást,
lakásfenntartási
támogatást, óvodáztatási támogatást. Ezek az ellátások
megszûntek, helyükbe új ellátások léptek be, ezzel egy
idõben átrendezõdtek a hatáskörök is, ugyanis egy sor
hatáskör a járási hivatalokhoz került. Az önkormányzatot
érintõen új segélyezési forma lépett be, települési
támogatás elnevezéssel.
• Üröm önkormányzata helyi rendeletet fogadott el,
melyben szabályozta a családok támogatásához kötött
szociális ellátás feltételeit, az új eljárásai szabályokat. A
törvényi szabályozás, így a helyi rendeletünk értelmében
a fõ szabály, hogy ezt a támogatást a rendkívüli
élethelyzetbe került és létfenntartási gondokkal küzdök,
kaphatják. Az önkormányzat rendelete úgy került
elõkészítésre és elfogadásra, hogy a lakosság széles
körét vette figyelembe, tehát gondolt a családokra,
gyermekekre, idõsekre, egyedülálló rászorulókra stb. Az
eltelt idõ alatt szerzett tapasztalataink azt mutatják, hogy
a helyi szociális ellátó rendszerünk jól mûködik. Ennek
alátámasztására említem meg, hogy ebben az évben
is támogattuk természetbeni juttatás formájában a 60.
életévüket betöltött ürömi lakótársainkat, a lakásfenntartási
támogatást felváltó lakhatási támogatás keretében
minden rászoruló és a jogszabályi feltételeknek megfelelõ
lakótársunk támogatásban részesült. A Karácsony
közeledtével pedig Üröm Község Önkormányzata az
elmúlt évek hagyományainak megfelelõen ebben az évben
is vásárlási utalványt biztosít a 60. életévüket betöltött
ürömi lakosoknak. Egyedülállók esetében 5000 Ft értékû
vásárlási utalványt, míg házaspár esetében 4000-4000
Ft-os vásárlási utalványt jutattunk el lakótársainkhoz. A
2016-os év költségvetésének elõkészítésével egy idõben
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Leszállításra került a burgonya- és hagyma

fogjuk megvizsgálni annak lehetõségét, hogy a volt
közgyógyellátás pótlására pld. a gyógyszertámogatást,
mint ellátást beépítjük a helyi rendeltünk be.
• 2015. november 25-én került sor képviselõtestületi ülés keretében az idei közmeghallgatásra.
A megtartott fórumon tájékoztatást kaptak a megjelentek
az
önkormányzat
2014.
évi
költségvetésnek
zárszámadásáról, a helyi adóbevételek alakulásáról,
az önkormányzati vagyonhelyzetérõl és nem utolsó
sorban a folyó évi települési költségvetésrõl. Ezt
követõen a lakosság tehette fel közérdekû kérdéseit,
melyre helyben kapták meg a kérdésfeltevõk a választ.
Ugyancsak a fórumon válaszoltuk meg azokat az elõre
megírt és az önkormányzathoz a fórum napján eljutatott
kérdéseket is, mely kérdések elsõsorban a KLIK hatásés feladatkörébe tartozó iskolabõvítésre vonatkoztak.
A közmeghallgatáson adtam tájékoztatást arról is, hogy
2016. január 1-jétõl a Képviselõ-Testület bevezeti a
telekadót, mely döntõen az elõzetes hatástanulmány adatai
szerint a nem ürömi lakosokat fogja érinteni. A telekadót
Üröm közigazgatási területén fekvõ épülettel be nem
épített kizárólag belterületen fekvõ földterület (telek) után
kell majd fizetni. Az adó alanya az, aki az év elsõ napján
a telek tulajdonosa. Az adó mértéke 100 Ft/m2/év. A helyi
önkormányzati rendelet a törvényi mentességen kívül is
állapított meg egy sor mentességet, továbbá a rendkívüli
élethelyzetekre beépítette rendeletébe magánszemély
esetére az úgynevezett szociális mentesség lehetõségét
is. A rendelet részletes ismertetését a jelen lapszámban
a „Telekadó Tájékoztató” cím alatt olvashatják
Lakótársaim.
• Örömmel tájékoztatom Lakótársaimat arról, hogy dr.
Dani Sándorné asszonytól ajándékba kapott Budapest III.
kerület Csillaghegyi ingatlanokat több éves folyamatos
hirdetés után sikerült az önkormányzatnak értékesíteni.
Egy alkalommal már volt egy pályázónk, de az végül
különbözõ okokra való hivatkozással elállt a szerzõdéstõl,
ezzel elveszítette a befizetett kaucióját. Az önkormányzat
költségeit is leszámítva az ajándékba kapott ingatlanért
így összesen 265 millió Ft bevétele származott az
önkormányzatnak. Ezúttal is köszönet az ajándékozónak.
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• Úgy gondolom, nem lenne teljes a jelen összefoglaló,
ha nem összegezném a településen az év során az
iskolabõvítéssel kapcsolatos eseményeket, e tárgykörben
meghozott Képviselõ-testületi döntéseket!
Mint ismeretes, a 2015/2016-os tanév indítása során
80 fõ elsõ osztályos gyermeket írattak be a szülõk az
ürömi iskolába. A jelenlegi tantermek számát figyelembe
véve a beíratott gyermeklétszám plusz 1 tanterem
kialakítását igényelte volna. Annak elõrebocsájtása
mellett, hogy a probléma megoldása nem elsõsorban
önkormányzati feladat, hanem a fenntartó KLIK feladata.
Üröm Önkormányzata részérõl javasoltuk az épületen
belüli megoldást, melyet megvalósítás esetén anyagilag
támogatott volna a Képviselõ-testület. Ez a javaslat az
iskola vezetése és a szülõi közösség részérõl is elvetésre
került. Ezt követõen felmerült konténer megoldás, melyhez
a kért segítséget szintén megadta önkormányzatunk, de
az kevésnek bizonyult, mivel a KLIK és a minisztérium
részérõl elmaradt az anyagi támogatás. Az önkormányzat
további megoldás lehetõségét vetette fel, így a mûvelõdési
házban 2 db terem átadásában döntött oktatási célokra,
vállalva a felújítás költségeit, illetve a könyvtár épületében
helyiségek átadását 2016-tól, mivel a könyvtár épületének
más célra történõ hasznosítására a lehetõség csak folyó
év december 31.-e után lehetséges. Elsõ körben ez a
javaslatunk is elutasításra került, majd a fenntartó KLIK
nyilatkozott, hogy a felajánlott épületet oktatási célra
alkalmasnak tartják. A javaslatok közt szerepelt még a
Pilisborosjenõ közigazgatási területén lévõ úgynevezett
AURA épület közös használata. Iskolaügyben jelenleg,
mint folyamatban lévõ alternatíva az épület mellett lévõ
telek és a jelenlegi épület összevonása – figyelve a
beépíthetõség százalékára, – két szinten megközelítõleg
1330 m2-rel lehetne bõvíteni az épületet. Erre vonatkozó
döntését a Képviselõ-testület november 25-ei ülésén
hozta meg. A testület úgy rendelkezett, hogy a tervezési
munkák elõkészítésére egy eseti bizottságot hoz létre,
továbbá 12 millió Ft erejéig vállalta a tervezés költségeit.
A tervezõ munka megkezdése és a lehetséges bõvítés
kimunkálása elengedhetetlen ahhoz, hogy adott esetben

Gábor Áron utcai javítás

iskolabõvítésre, fejlesztésre kiírt pályázatokon eséllyel
indulni lehessen. A Képviselõ-testület által létrehozott
eseti bizottság feladata a továbbiakban a munkák
koordinálása. Tehát ez azt jelenti, hogy a tervezés során
a felelõs tervezõ az adott területen, a meglévõ épület
és ezek adottságának figyelembevételével, továbbá az
érvényes szabványok és jogi elõírások betartásával fogja
elkészíteni a bõvítésre vonatkozó terveket. Nem kell tehát
még a tervezõ munka elõtt belemagyarázni azt, hogy mit
nem lehet, bízzuk a szakemberre, mert ehhez õ ért, nem
pedig az önkéntesen magukat polihisztoroknak kikiáltók.
Ez utóbbi gondolatokat azért voltam kénytelen leírni, mivel
a már megszokott módon ennek a testületi döntésnek is
vannak kritizálói. A tervezõi munka indításáról még annyit,
hogy úgy szeretnénk, hogy 2016. I. felében legyenek
kész tervek, így még 2016-ban lehetõség lesz a kiírt
pályázatokon indulni. Amennyiben ez az általunk javasolt
forgatókönyv szerint fog történni, úgy minden remény adott
lesz ahhoz, hogy a 2017/2018-as tanítási évre a jelenleg
fennálló tanterem hiány megoldott legyen.
Tisztelt Lakótársaim!
Gondolom, hogy nem volt haszontalan ismétlés,
hogy a településünket érintõ fontos döntésekrõl
és eseményekrõl e rövid összefoglaló keretében
számot adtam. Így tudjuk kontrollálni, amit kitûztünk
célnak és végül, ami ténylegesen megvalósult.
A végsõ értékelésem az, hogy nem tértünk el az ez
évre vállalt céljainktól, teljesítettük azokat, így ismét
egy kiegyensúlyozott, eredményes évet tudhatunk
magunk mögött, melybõl töltekezve indíthatjuk majd
a 2016-os esztendõt.
Megköszönöm Lakótársaimnak a Képviselõ-testületnek
nyújtott támogatását, közös ügyeink végrehajtásához
nyújtott tevõleges segítõ közremûködését.
E gondolatok jegyében kívánok lakótársaimnak
Békés, boldog szeretettel teljes Karácsonyt és
Eredményekben gazdag Új esztendõt!

Folyamatos a parkok,
zöldterületek rendbetétele

Üröm, 2014. december
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Ürömi Tükör
PLATÁN

10 éves a Platán
Idõsek Otthona
Az idõsek otthonát mûködtetõ közhasznú társaság
ebbõl az alkalomból egy bensõséges, vidám ünnepséget rendezett lakói, dolgozói és a meghívott vendégek
számára.
Az esten Farkas Bálint és Bálint Emese operett elõadása
szórakoztatta a közönséget.
Az ünnepség családias légkörben zajlott. Dr. Sárváry
Marianne igazgató asszony és fia, Sárváry István együtt
köszöntötték a lakóközösség azon tagjait, akik már 10
éve az otthon lakói: Aradi Józsefnét, Eszes Andornét,
Maigráb Bélánét, Pleszkó Lászlónét, Horváth Józsefnét,
Gerendás Anikót, Sásdi Ernõt, Békési Bélát, Kortz Veronikát, Horváth Istvánnét, Horváth Istvánt, Cakó Lászlót,
Rezmann Edénét, Dénes Gábort, Kun Olgát, Petrovics
Gyõzõnét, Velki Gábornét, Bella Jánosnét, Gusztonyi
Károlynét, Bálintffy Kálmánnét, Kúnos Editet, Somoskõi
Ernõt, Csorba Józsefet,Topolánszky Évát, Dobos
Gábornét.
Ezt követõen a 10 éves munkaviszonyú dolgozóikat
köszöntötték: Arzenovits Krisztint, Békési Zoltánt, Bólya
Erikát, Dobrocsányi Katalint, Gyõrfi Ritát, Hollóné V.
Andreát, Mészáros Ferencné Ziát, Perjésiné C. Ildikót,
Schreiner Erikát, Vakán Zsuzsát.
Gratulálunk a 10 éves évfordulóhoz!
Szerk.

Laboda Gábor polgármester köszöntõje
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Dr. Sárváry Marianne,
Sárváry István és az unoka

Farkas Bálint és Bálint Emese operett mûvészek elõadása

Platán-lakók köszöntése
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NEKROLÓG

Búcsú Sásdi Ernõtõl
95 éves korában – hosszas betegség után –
elhunyt Sásdi Ernõ az ürömi Platán Idõsek Otthonának lakója.

10 éve költözött Ürömre és
már az elsõ pillanattól kezdve „Üröminek” érezte magát.
Köszöntelek Üröm címû verseskötetének hangulata is
lelkes lokálpatriotizmusát érzékeltette.
Igyekezett beilleszkedni
az ürömi közéletbe, támogatni az ürömi vezetést és versein keresztül megörökíteni
a falu történéseit, fejlõdését.
Idõs kora ellenére igen aktív
életet élt, a Hagyományõzõk Egyesület tagjaként felvette, követte az egyesület életritmusát.
Az idén õsszel töltötte be 95. életévét, amelynek alkalmából köszöntötték a klub tagjai és Laboda Gábor
polgármester is.
Még részt tudott venni a Platán Idõsek Otthona 10
éves ünnepségén és ezután kaptuk a szomorú hírt,
hogy örökre eltávozott.
Nyugodjék békében!
Az Ürömi Önkormányzat Képviselõ-Testülete 2007-ben
elsõként részesítette az „Ürömért” emlékérem kitüntetésben, amelyet Laboda Gábor polgármester adott át.
A vele készült riportban ezt nyilatkozta:
„Verseimet nem azért írtam, hogy bármilyen elismerést kapjak. A verseket szeretet és a szívem melege hozta ki belõlem, hogy Üröm¬rõl írjak. Boldog vagyok, hogy sok vershez értõ emberrel találkozhattam.
Nem tagadom ez nagymértékben inspirált és késztetett
arra, hogy versbe szõjem érzéseimet, gondolataimat.”
Véget ért „Platánban” a rímelésem.
Ezzel a mondattal dedikálta számomra az Ürömi Vallomás címû ötödik verseskötetét 2009-ben. E verseskötete elején azt írta az Olvasóknak: „Bár a rímek még
dolgoznak agyamban, ennek ellenére, be kell fejezni
eme gyakorlatot!”
Szerencsére ezt a „gyakorlatot”, a versírást és szavalást még hosszú évekig folytatta itt Ürömön, a Platánban, a Hagyományõrzõknél és szinte valamennyi ürömi
rendezvényen mindannyiunk örömére.

Búcsúzzunk tõle az Ürömi Vallomás címû kötet egyik
versével:

Vallomás
Hangzik a szó, szól az ének,
Elkomorult képpel a végtelenbe nézek.
Jár az agyam, jönnek gonolatok...
Ki tudja? Ki látja? Vajon boldog vagyok?
Ki tudja, hogy milyen a jelenlegi lelkem,
Ki tudja, hogy én, milyen ember lettem?
Nem volt üres az én elmúlt 9 X-em,
Mert betöltötte a családom, és a drága jó Isten.
Ki tudja, hogy jöttek-e fura érzések,
Ki tudja, hogy fájtak-e a rég elmúlt emlékek...
Nézzetek rám, lessetek lelkembe:
Élek-e, halok-e? El vagyok keseredve.
Ki tudja, hogy még mennyi idõt élek?
Ki tudja, hogy él-e bennem az elkövetett vétek?
És ha engem egyszer megtaláltok holtan,
Állítom, hogy becsületes, igaz ember voltam.
Ki tudja, miért íródott éppen ez a versem?
Ki tudja, hogy szidni, avagy dicsérni kell engem?
Átlagember voltam, de nem éltem hiába,
Keserû volt múltam, de kielégítõ a "máma".
Ki tudja, hogy jutott-e nékem jó egészség?
Ki látta, hogy szenvedtem - mondani merészség,
Összeteszem kezeimet, hála a sorsnak,
Nem vagyok hálátlan, se máma, se holnap.
Ne kérdezzenek tovább, mit kell tudni rólam,
Legyen õszinta a szó, az elhangzott szólam,
Záróversemet az idõsödés diktálta belõlem,
Ne várjatok képmutatást, huncutságot tõlem.
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BÖLCSŐDE

„Mikulás, Mikulás, kedves Mikulás,
Gyere már, gyere már, minden gyerek vár…”
Így kezdõdik a jól ismert dalocska. Fõképpen igaz ez a
bölcsisekre. Már hetek óta a ’nagyszakállú’ körül forogtak
a gondolataik. Lelkesen színeztek, rajzoltak a Télapónak.
A csoportokat ellepték a téli dekoráció kellékei, s a gyerekek is teljesen átszellemültek. Várták, mit fog nekik hozni a Mikulás. Csodaszép dalokkal készültünk, amivel majd elkápráztatjuk a várva
várt vendéget…

Sikerült is… A Télapó meghallotta a szépen csengõ kis dallamokat a csoportszobákból és egyszer csak bekopogtatott az ajtón. Gitárt is hozott magával, közösen énekelt a gyerekekkel, majd
elõkerültek az ajándékok is a puttonyából. A nagyok már bártan,
egyedül odamentek hozzá átvenni a kis csomagot.
Miután mindenki megkapta az ajándékot, integetve búcsúztunk
Tõle, hiszen rengeteg helyen várták még. Kilépett a Bölcsõde kapuján és rénszarvasszánján útra kelt… Mi pedig már készülünk tovább
a következõ ünnepre, a Karácsonyra, ami már nincs is olyan messze.
Ezúton kívánunk a bölcsõdei dolgozók nevében mindenkinek áldott, békés ünnepeket!
Király Veronika, Balla Orsolya
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NÉPTÁNCMŰHELY

Az Ürömi Öröm Néptáncmûhely táncosaihoz
is ellátogatott a Mikulás

Nagy izgalommal várták
a „néptáncos” gyerekek
a Mikulást, aki az idén is
ellátogatott hozzájuk, és
sok-sok csokit hozott.

XI. – XII.

9

Ürömi Tükör
ÓVODA

Hamarosan itt
a karácsony!
Ez történik tél elején egy óvodában:
Végre itt a tél, talán az egyik legszebb idõszak
az óvodában. A ráhangolódás már a Márton-napi lámpás felvonulással megkezdõdik. Olyankor felbolydul az óvoda, kivonul az épület apraja-nagyja és egymás után szépen sorban
a csoportok, apró lámpásokkal végigsétálnak a község utcáin. Rendkívül látványos és
szép hagyománya ez a helyi közintézményeknek. A szülõk is sokan itt ismerkednek meg
elõször, hiszen miközben sétálnak a gyermekeikkel, van idejük egy kis beszélgetésre is a
szülõtársakkal, ami reggel és délután a nagy
kapkodásban sohasem sikerül. A hangulatot
csak fokozza a meleg tea és a lilahagymás
zsíros kenyér, amitõl finomabbat azon a napon senki sem tud készíteni.
Márton nap elteltével azonban nem áll meg
az élet! Az igazán izgalmas dolgok csak ezután
következnek. Hiszen épp ma jött hozzánk a
Mikulás, közeleg a karácsony és remélhetõleg
hamarosan nem csak a téli énekekben, mondókákban, hanem az idõjárásban is megmutatkozik az, hogy itt a tél.
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ÓVODA
A télapó ünnep igazán meghittre sikeredett. A kedves, öreg
és jóságos Mikulás minden
csoportba belátogatott, minden gyermekhez volt egy-két
szava. A nap másik fénypontja
az ürömi iskola második osztályosainak meglepetésmûsora
volt, amit a tornateremben adtak nekünk elõ. Olyan lelkesen
táncoltak, hogy végül az ovisok is beálltak közéjük. Együtt
ropta iskolás, óvodás, tanító és
óvónõ.
Az idén elõször egy hagyo
mányteremtõ eseménnyel is
várjuk az óvodás gyerekeket
és szüleiket, illetve mindazokat a községbõl, akiket vonz a
program. Ez pedig a jótékonysági adventi vásár. Az óvodaközben – hasonlóan a Márton-naphoz – minden csoport
egy asztalkára lerakja a kínált portékáit, és hangulatos
zeneszó, valamint meleg tea kíséretében gazdát cserélnek az értékes tárgyak. Remélhetõleg pár év múlva
ez a vásár is mindenki naptárjában fontos eseményként lesz nyilvántartva. A befolyt összeget pedig a cso-

portok szabadon felhasználhatják többek között a kirándulásaikhoz.
Az Ürömi Napraforgó Óvoda összes dolgozója nevében Békés Áldott Ünnepeket kívánok mindenkinek!
Csordásné Tõkés Katalin
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HAGYOMÁNYŐRZŐK

Kirándultunk...

Az õszi túránk során ellátogattunk a Kaposvártól
8 km-re fekvõ Szennára.
Õszi túránk elsõ állomása Andocs volt. Megnéztük a
zarándokhelyül szolgáló katolikus templomot, ahol a
Plébános úr kalauzolt minket történelmi ismeretekkel
egybekötve.Majd ezt követõen koszorút helyeztünk
el Sárdy János szülõházánál.
Második állomásunk során ellátogattunk a Kaposvártól 8 km-re fekvõ Szennára. A település központjában megtekintettük a szabadtéri néprajzi múzeumot – a skanzent, amelynek az a sajátossága, hogy

Mosdósi ebéd
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a falu közepére építették. 1978-ban nyitották meg a
látogatók elõtt, azóta is sok látogatót vonz. Kitünõ
idegenvezetést, részletes tájékoztatást kaptunk az
épületekrõl, a használatai tárgyakról.
Harmadik állomás a Somogyi Dombság területén
fekvõ Mosdós. Megebédeltünk, majd felköszöntöttük
Imre társunkat a neve napján.
Túránk utolsó állomása Kaposvár volt. Remekül
szórakoztunk a Fõ utcai köztéri szobroknál.
Kellemes felüdülést nyújtó kirándulásról tértünk
haza Ürömre.

A szennai falumúzeumban
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HAGYOMÁNYŐRZŐK
Mulattunk...

A Pilisvörösvári nyugdíjas klub tagjaival felváltva látogatjuk egymást a nagyobb eseményeken. Most mi
voltunk Erzsébet és Katalin napot tartani.
Király Vilmos

Mikulás ünnepség

Kaposvár belvárosában

Sárdi János emléktáblájánál

A Békásmegyeri Foltvarró Klu
b vendégei voltunk.
Vezetõnk ezt a terítõt nyerte.
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ISKOLA

Márton-napi forgatag
az iskolában
A Márton-napi mulatság november 5-én egy zenés,
kézmûves ráhangolóval indult.

A leendõ elsõ osztályosok tehették meg elsõ lépéseiket az iskola felé. Hála a sok színes alapanyagnak és a vidám feladatoknak a kezdeti elfogódottság gyorsan oldódott, s végül mosollyal
az arcukon és „kincsekkel” a kezükben fejezték be elsõ látogatásukat a suliban.
A program a 3 napig tartó libaláb keresõ versennyel folytatódott. Minden reggel az osztályokban elrejtett papír lúdlábak keresésével indult. Aki a rajtuk szereplõ kérdéseket helyesen megválaszolta és a gyûjtõdobozba dobta, méltán számíthatott jutalomra.
A Márton-napi mulatság a november 10-én tartott lámpás felvonulással zárult. Zsíros kenyérrel és fahéjas teával, vidáman
vártuk a napnyugtát a kellemesen langyos idõben. Miután fellobbant a Márton-napi láng, megérkezett a „meglepetés” lovas is.
Trombitaszó kíséretében bemelegítettük a hangszálainkat, és a
lovast követve elindult a lámpás felvonulás a faluban. A menet végén többen eloltották mécseseiket, de akadtak olyanok is, akik világító lámpásukkal kezükben mentek haza.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az ürömi Német
Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy a programhoz az anyagi
forrást megteremtette. Hálás köszönet Mindazoknak, akik segítõ
kezet nyújtottak a programok lebonyolításában!
Az iskola Német Munkaközössége
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

Korszerûbb és energiatakarékosabb
iskolába járhatnak a gyerekek Ürömön
December közepén befejezõdött az Ürömi Általános Iskola és tagóvodájának energetikai
korszerûsítése, amelynek munkálatait Üröm Község Önkormányzata 108 601 806 Ft uniós támogatásból finanszírozta. Az egy hónapig tartó felújítás során zavartalan mûködés
mellett elkészült a mûemléki környezetben álló általános iskola és a hozzá tartozó tagóvoda korszerû hõszigetelése, továbbá a régi fa ablakok és ajtók egy részét modern nyílászárókra cserélték le. Az önkormányzat a forrást a „Környezet és Energia Operatív
Program, Középületek kiemelt jelentõségû épületenergetikai fejlesztése” tárgyú pályázaton nyerte az Új Széchenyi Terv keretében.
A felújítási munkák november 4-én kezdõdtek
és december 15-én zárultak le Ürömön, miközben az oktatás zavartalanul folyt az érintett József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskolában, valamint a Napraforgó
Tagóvodában.
A modernizációt szükségessé tette, hogy az
érintett épületek szigetelése környezetvédelmi szempontból elavultnak számított, annak ellenére, hogy az iskola új szárnya neves építész
tervei alapján készült egy évtizeddel ezelõtt.
A munkálatok során sikerült megõrizni a
mûemléki környezetben álló épületek esztétikai
és építészeti értékeit – mondta Laboda Gábor
polgármester, aki azt is hozzátette, hogy az energetikai korszerûsítéssel az iskolába és az óvodába járó mintegy 700 tanuló számára is komfortosabbá válik majd az intézményben töltött idõ.

A fenntartó tervei szerint az épülethatároló szerkezetek
hõszigetelésével, valamint a szükséges nyílászárók cseréjével a
fûtési energia jelentõs
részét megtakaríthatLaboda Gábor polgármester
ja majd az intézmény,
leszorítva az ebbõl
adódó többletköltségeket, így felszabaduló forrást akár más területekre csoportosíthatják a
jövõben.
A KEOP-5.7.0/15-2015-0243 Üröm Község Önkormányzat középületeinek energetikai korszerûsítése címû projekt az Európai Unió
100%-ban vissza nem térítendõ támogatásából
az Új Széchenyi Terv keretében valósult meg.
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ÜBT

10 éves az Ürömi Tanösvény
Az ürömi tanösvényt kezdeményezte és kivitelezte az Ürömiek Baráti Társaságának egykori elnöke Flórián István.
A Tanösvény ötlete és elsõ útvonalterve Dr. Tóth András
munkája.
A geológiai leírások Dr. Báldi Tamás (2000) Geológiai kirándulások Budapest környékén c. kézirata alapján készültek, a botanikai információkat Bõhm Éva Irén nyújtotta.
A madarakról Dr. Báldi András, a lepkékrõl Dr. Ronkay
László adott felsorolást. A történeti értékekrõl Nagy Fülöp
Lajos (2000):Ürömi örökségünk címû könyvében találtuk
meg a szükséges forrásokat. Mindezeket írásos formában
összefoglalta Báldiné Dr. Beke Mária.
A feltáblázott Tanösvényt 2005. október 15-én 9.30-kor
nyitotta meg Laboda Gábor polgármester úr.
A kivitelezési munkálatokat Laudancsek György irányította. Ahhoz, hogy a jelenlegi formájában összeálljon a
Tanösvényünk óriási érdemei vannak: Laboda Gábor polgármesternek, Flórián Istvánnak, (PL.: Ezüsthegyi bányához vezetõ árok 077 hrsz. megnyitásának, a Víznyelõ területén elsõ illegális feltöltés megakadályozásában), és Murányi Józsefnek. Az utóbbi két évben kettõ darab Tanösvény állomás vált járhatóvá: a Víznyelõ és Csókavár.
A számtalan támogatás és segítség utolsó nagyon fontos eleme a Víznyelõ területére fordított támogatás az ürömi önkormányzat részérõl 1,2 millió forintot tett ki. Célja a
szolgalmi út, lépcsõ kialakítás (2014).
A másik a Csókavár, amelynek kármentesítése 5,7 milliárd forintba került. Ez utóbbi terület látogatását az ÜBT biztosítja elõre egyeztetett idõpontban. (Tel.: 06 30 209-1547)
ÜBT

Laboda Gábor polgármester megnyitotta a Tanösvényt

Tanösvény-tortát Báldiné
dr. Beke Mária vágta meg

Murányi József üdvözli a vendégeket és ÜBT tagokat
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HATÁROZATOK

A Képviselõ-testület 2015. október, november havi ülésének döntései
• Elbírálták a képviselõk a Budapest III. kerület Csillaghegyi ingatlanok eladási hirdetésére beérkezett pályázati anyagot, amely minden tekintetben megfelelt
a pályázati kiírásnak, ezért a testület a pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánította.
• Meghívásos pályázat kiírásáról döntött a testület a
2015/2016 év hó eltakarítási és síkosság mentesítési munkáira.
• Jóváhagyták a képviselõk az önkormányzat 2015.
évi költségvetésérõl szóló módosított rendelet-tervezetet.
• Rendeletet alkotott a testület a forgalomképtelen
3502 hrsz-ú ingatlan forgalomképessé nyilvántartásáról.
• Jóváhagyta a képviselõ-testület a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirõl szóló rendeletet módosító tervezetet, mely szerint közösségi együttélés
alapvetõ szabályait sértõ magatartást követ el az,
aki lakóövezetben, vagy lakóövezet határától 250
méter távolságon belül ipari területen ipari zajjal,
vagy rezgéskibocsátással járó tevékenységet végez vasárnap és ünnepnapokon.
• Ugyancsak jóváhagyták a képviselõk a 2015. évi
költségvetés III. negyedéves teljesítésérõl szóló tájékoztatót.
• Döntés született a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integrálásáról, az Ürömi Gyermekjóléti Szolgáltatás feladat ellátási területének
kibõvítésérõl, az Ürömi Családsegítõ Szolgálat
szolgáltatói nyilvántartásból való törlésérõl, átalakítások elvégzésérõl.
• Határozatot hozott a testület Becker Norbert Gyula,
az Üröm–Pilisborosjenõ Református Társegyház-

község lelkipásztorának támogatási kérelmében,
valamint a szépkorúak hajdúszoboszlói kirándulásának támogatását illetõen.
• Döntöttek a képviselõk Üröm, Radnóti u. 8-tól, valamint a Nap utcában létesítendõ közvilágítási hálózat tervezésére beadott árajánlatokban.
• A Kandeláber–Manufaktúra Kft. ajánlatában döntés
született a József Nádor Általános Iskolában és a
Sarolta sétányon összesen 3 db kézi hulladékgyûjtõ
beszerzésérõl.
• Megtárgyalta és nem támogatta a testület a Larus
Média Produkció 2015 javaslatát önkormányzati
gazdaságfejlesztési program elindításáról.
• Határozatot hoztak a képviselõk a 2015/2016 év hó
eltakarítási és síkosság mentesítési munkáira kiírt
pályázatra beérkezett árajánlatokban, a pályázatot
a Zeke és Fia Bt. nyerte el.
• Jóváhagyta a testület az önkormányzat 2016. évi
belsõ ellenõrzési tervét.
• Módosította a testület az új egészségházban lévõ
szabad helyiség bérbeadására kiírt pályázati kiírást, a bérleti díj csökkentésérõl rendelkeztek.
• Jóváhagyta a testület az Önkormányzat és az ÜTT
Ürömi Tojásfeldolgozó Kft, és a West Trade Market
Kft. között létrejött szállítási szerzõdést.
• Jóváhagyták a képviselõk a helyi közigazgatási tevékenységérõl, az önkormányzat által ellátott
igazgatási, szolgáltatási tevékenységrõl szóló tájékozatót, különös figyelemmel az e-közigazgatásra.
• A Napraforgó Óvoda és Tagóvoda módosult házirendjének jóváhagyásáról döntöttek a képviselõk.
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• A Napraforgó Óvoda és Tagóvoda, az Ürömi Hóvirág Bölcsõde és a Mûvelõdési Ház vezetõjének kérelmében döntés született az intézmény téli
szünet miatti zárva tartásáról.
• Határozatot hoztak a képviselõk a Belügyminisztérium által bûnmegelõzési projektek megvalósítására kiírt pályázat benyújtásáról.
• Döntés született a Tagóvoda teljes kazáncseréjérõl.
• A Budapest III. kerület külterület 065804 hrsz-ú,
valamint a 065817/2 hrsz-ú ingatlanok adásvételi
szerzõdésének utólagos jóváhagyásáról döntöttek
a képviselõk.
• Rendeletet alkottak a képviselõk a telekadó
bevezetésérõl beépítetlen belterületi telkekre vonatkozóan.
• Jóváhagyták a képviselõk Üröm Község Polgármesteri Hivatalában 2015. téli idõszakban az igazgatási szünet elrendelésérõl szóló rendelet-tervezetet.
• Döntés született a 2015. évi karácsonyi élelmiszerutalványok pénzügyi fedezetének biztosításáról.
• Jóváhagyta a testület a helyi adófizetési morálról,
az adóigazgatási tevékenység hatékonyságáról
szóló tájékoztatót.
• Határozatot hoztak a képviselõk Becker Norbert Gyula, az Üröm–Pilisborosjenõ Református Társegyházközség lelkipásztorának kérelmében a Helyi Építési Szabályzat módosításának
kezdeményezésérõl.

• J óváhagyták a képviselõk a két ülés közötti
idõszakban hozott polgármesteri intézkedésekrõl
szóló tájékoztatót.
•Ü
 röm község középületeinek energetikai felújítása
tárgyú európai uniós projekt megvalósítására, projektmenedzsmenti feladatok ellátására megkötött
módosított vállalkozási szerzõdés jóváhagyásáról
határozott a testület.
•M
 ódosították a képviselõk a Napraforgó Óvoda és
Tagóvoda alapító okiratát.
•E
 lutasító döntés született az Ezüsthegy Liget Kft.
kérelmében Helyi Építési Szabályzat módosításának kezdeményezése tárgyában az Ezüsthegy szabályozási tervét illetõen.
•A
 z ürömi könyvtár belsõ helyiségeinek festési és
felújítási munkáira beérkezett árajánlatokban döntöttek a képviselõk.
•D
 öntés született a Fenyves sétány lakóinak kérelmében forgalomcsillapító küszöb telepítésérõl.
•E
 lutasították a képviselõk György Ágnes kérelmét
csatornabekötési díjhátraléka fizetési halasztásáról.
• Támogatta a testület Pest megye önálló NUTS 2 régióvá válását.
•D
 öntés született a József Nádor Általános Iskola területének bõvítésérõl és tervezõi munkáiról.
•A

2016. évi nyári fesztivál elõkészítésével
összefüggõ polgármesteri felhatalmazásról határozott a testület.
Üröm, 2015. december

• Döntés született az õszi avar és kerti zöldhulladék
és a veszélyes hulladék elszállítására megkötött
vállalkozói szerzõdés jóváhagyásáról.
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RENDELETEK
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
18/2015 (X.29) önkormányzati rendelete a 12/2015 (VI. 25)
önkormányzati rendelettel módosított 1/2015 (II. 13) önkormányzati rendelet módosítására az önkormányzat 2015.
évi költségvetésérõl

elõirányzatok, a többi kiemelt bevételi elõirányzat meghatározásáról az
önkormányzat saját hatáskörében jogosult dönteni.
Az Ör. 3. § helyébe a következõ rendelkezés lép:
2. §

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 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint
módosítja:
1. §
Az Ör. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
2. Az önkormányzat összesített 2015. évi módosított bevételei és kiadásai
/1/	A Képviselõ-testület a 2015. évi költségvetési módosított bevétel
fõösszegét: 1 817 645 000 Ft-ban (azaz Egymilliárd nyolcszáztizenhétmillió-hatszáznegyvenötezer forintban) állapítja meg a jelen rendelet 1. mellékletben részletezett források szerint.
/2/	Az önkormányzat összesített 2015. évi módosított költségvetési bevételén belül kiemelt elõirányzatonként:
a)	Intézményi mûködési bevételeit 144 041 000 Ft-ban (azaz Száznegyvennégymillió-negyvenegyezer forintban)
b) Közhatalmi bevételek:
Az önkormányzat sajátos mûködési bevételeit: 362 896 000 Ftban (azaz
Háromszázhatvankettõmillió-nyolcszázkilencvenhatezer forintban)
a)	Mûködési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételi
fõösszegét 53 327 000 Ft-ban (azaz Ötvenhárommillió-háromszázhuszonhétezer forintban
b)	Mûködési és felhalmozás célú támogatások államháztartáson
belüli bevételét 343 006 000 Ft-ban, (azaz Háromszáznegyvenhárommillió-hatezer forintban)
da) mûködési célú támogatások 343 006 000 Ft.
			
db) felhalmozás célú támogatások 0 Ft.
a)	Felhalmozás és tõkejellegû bevételeit 108 369 000 Ft-ban (azaz
Száznyolcmillió- háromszázhatvankilencezer forintban)
b)	Pénzforgalom nélküli bevételek 538 509 000 Ft-ban (azaz Ötszázharmincnyolcmillió-ötszázkilencezer forintban)
c)	Intézményfinanszírozás bevételei 267 497 000 Ft-ban (azaz
Kettõszázhatvanhétmillió-négyszázkilencvenhétezer forintban)
d)	ga) belföldi finanszírozási bevétel 267 497 000 Ft-ban (azaz
Kettõszázhatvanhétmillió-négyszázkilencvenhétezer forintban)
/3/ Az önkormányzat összesített bevételeibõl:
a) a kötelezõ feladatok bevételei:
901 549 000 Ft.
b) önként vállalt feladatok bevételei:		
916 096 000 Ft.
c) állami, államigazgatási feladatok bevételei:
0 000 Ft.
/4/ A /2/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok
a-d) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt

/1/ A képviselõ-testület a 2015. évi költségvetés módosított kiadások
fõösszegét 1 817 645 e Ft-ban (azaz Rgymilliárd nyolcszáztizenhétmillió-hatszáznegyvenötezer forintban) állapítja meg a jelen rendelet 2. számú mellékletében részletezettek szerint.
/2/ Az összesített kiadási fõösszegen belül a 2015. évi kiemelt módosított
kiadási elõirányzatait az alábbiakban határozza meg:
a)	Mûködési költségvetési kiadás 835 072 000 Ft-ban (azaz Nyolcszázharmincötmillió hetvenkettõezer forintban)
aa)	Személyi juttatások kiadásai 336 299 000 Ft-ban (azaz Háromszáz
harminchatmillió-kettõszázkilencvenkilencezer forintban)
ab)	Munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adó
85 808 000 Ft-ban (azaz Nyolcvanötmillió-nyolcszáznyolcezer forintban)
ac)	Dologi és egyéb folyó kiadások 354 067 000 Ft-ban (azaz Háromszázötvennégymillió-hatvanhétezer forintban)
ad)	Ellátottak pénzbeli juttatásai 41 748 000 Ft-ban, (azaz Negyvenegymillió- hétszáznegyvennyolcezer forintban)
ae)	Egyéb mûködési kiadások 17 150 000 Ft-ban (azaz Tizenhétmillió- százötvenezer forintban)
b)	Felhalmozási költségvetés kiadás 363 984 000 Ft-ban (Háromszázhatvanhárommillió-kilencszáznyolcvannégyezer forintban)
ba)	Beruházások kiadásai: 293 226 000 Ft-ban (azaz Kettõszáz
kilencvenhárommillió-kétszázhuszonhatezer forintban)
bb)	Felújítások kiadásai 70 658 000 Ft-ban (azaz Hetvenmillió- hatszázötvennyolcezer forintban)
bc)	Egyéb felhalmozási kiadások 100 000 Ft-ban (azaz Egyszázezer
forintban) állapítja meg.
c)	Finanszírozási kiadások 267 497 000 Ft-ban (azaz
Kettõszázhatvanhétmillió négyszázkilencvenhétezer forintban)
ca)	belföldi finanszírozási kiadás 267 497 000 Ft-ban (azaz
Kettõszázhatvanhétmillió- négyszázkilencvenhétezer forintban)
/3/ Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a)	kötelezõ feladatok kiadásai 776 174 000 Ft-ban (azaz Hétszázhetvenhatmillió- százhetvennégyezer forintban)
b)	önként vállalt feladatok kiadásai 704 891 000 Ft-ban (azaz Hétszáznégymillió- nyolcszázkilencvenegyezer forintban)
c)	állami (államigazgatási) feladatok kiadásai - 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.
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/5/ A helyi önkormányzat nevében végzett:
a)	beruházási kiadások beruházásonként
aa)	Vagyoni értékû jogok, szellemi termékek
beszerzése (tervek)
ab)	Orvosi rendelõ beruházása áthúzódó
ac)	Ingatlanvásárlás (Deák F. utca)
ad)	Gépek berendezések vásárlás
ae)	Út-járdaépítés
af)	Erdõtelepítés
ag)	Beruházások áfája
ah)	Ingatlan bõvítés
b)	Felújítási kiadások felújításonként:
ba) Közösségi ház felújítása
bb) Önkormányzati utak, egyéb építmények felújítása
bc) Gépek, berendezések felújítása
bc)	Jármû felújítása
bd) Felújítások áfája

2. §

30 000 000 Ft
153 000 000 Ft
10 000 000 Ft
12 619 000 Ft
20 000 000 Ft
5 000 000 Ft
62 415 000 Ft
192 000 Ft

A jelen rendelet 1. §-ban forgalomképessé nyilvánított ingatlannak az önkormányzat vagyonrendeletének mellékletét képezõ ingatlan kataszteren
történõ átvezetésérõl gondoskodni kell.
3. §
(1) Ez a rendelet kihirdetése napját követõ napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Üröm, 2015. október 28.

31 000 000 Ft
20 000 000 Ft
2 632 000 Ft
2 000 000 Ft
15 026 000 Ft

3. §
Az Ör. 6. §-a helyébe az alábbi új 6. § lép:
„6. §(1) Az önkormányzat település szintû költségvetésében a módosított
általános tartalék 14 512 000 Ft., a módosított céltartalék 336 580 000 Ft.
6. § (2) A módosított céltartalék felhasználásáról év közben dönt az önkormányzat.
4. §
/1/ Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései nem változnak.

Laboda Gábor
polgármester

Üröm
község
Önkormányzat
Képviselõ-testületének
20/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete a módosított
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. §

/2/ Jelen rendelet kihirdetés napját követõ napon lép hatályba.

Az önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése kiegészül egy új f) ponttal:

/3/ A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

„aki lakóövezetben, vagy lakóövezet határától 250 méter távolságon belül ipari területen ipari zajjal,
vagy rezgéskibocsátással járó tevékenységet végez vasárnap és ünnepnapokon.

Üröm, 2015. október 28.
Laboda Gábor
polgármester
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2. §
Üröm
község
Önkormányzat
Képviselõ-testületének
19/2015. (X.29.) önkormányzati rendelete forgalomképtelen 3502 hrsz-ú ingatlan forgalomképessé nyilvántartásáról.
Üröm község Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2011. évi CLXXXIX.
Törvény (Mötv) 42.§ valamint a 107.§-ra figyelemmel, forgalomképtelen
vagyontárgy korlátozásának feloldására az alábbi rendeletet alkotja.

1.) Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései nem változnak.
2.) A módosított rendelet kihirdetést követõ napon lép hatályba.
3.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Üröm, 2015. október 28.
Laboda Gábor
polgármester

1. §
(1) Az önkormányzat tulajdonában lévõ 3502 hrsz-ú az ingatlan nyilvántartásban kivett közterület megnevezésû, összesen 2607 m2 térmértékû
ingatlanból 608 m2 térmértékû ingatlant kivonja a forgalomképtelen önkormányzati vagyon körébõl és a 608 m2 térmértékû ingatlant forgalomképessé nyilvánítja.
(2) A forgalomképessé nyilvánított terület hasznosítására az önkormányzat 122/2015 (VII.29.) Kt. számú határozatában elõírtak betartása
mellett kerülhet sor.
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Üröm község Önkormányzat Képviselõ-testületének
21/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelete a telekadóról
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a telekadóról az alábbi rendeletet alkotja:
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Üröm

1. A rendelet hatálya

Község

Önkormányzat

Képviselõ-testületének

22/2015 (XI. 26.) önkormányzati rendelete az Üröm Köz-

1. §

ség Polgármesteri Hivatalában 2015. téli idõszakában az

A rendelet hatálya Üröm Község közigazgatási területére terjed ki.

igazgatási szünet elrendelésérõl

2. Adókötelezettség
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az Alaptörvény 32.

2. §

cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskör-

(1)Adóköteles a helyi adókról szóló 1990. évi C törvény (továbbiakban
Htv.) 17. § - a szerinti beépítetlen építési telek.
(2)Az adó alanya a Htv. 18. § szerinti adóalany.

ében, továbbá a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 108 §, 232. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében
eljárva a következõket rendeli el:

3. Adómentesség
3. §

1. §

(1)	Mentes az adó alól:
a)	A Htv. 19. § -ában meghatározott telek.
b)	Tulajdoni hányadtól függetlenül az a telek, amely telken olyan épület
áll, melyre használatba vételi engedély, fennmaradási engedély került kiadásra, kivéve az 5 %-nál kisebb beépítést.
c)	Az a magánszemély, akinek a tulajdonában a Htv. 52. § 60 pontjában meghatározott lakóépület áll,
d)	Magánszemély esetén – kérelemre –, az, aki fokozottan nehéz szociális és vagyoni helyzete miatt az adó megfizetése megélhetését súlyosan veszélyezteti. A mentesség megállapításához minden
esetben környezettanulmányt kell végezni,
e)	Külterületi telek.
4. Az adó alapja

A rendelet hatálya Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (továbbiakban: Hivatal) dolgozó köztisztviselõkre és
ügykezelõkre valamint munkavállalókra (továbbiakban együtt: dolgozó) terjed ki.
2. §
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 2015. december 28tól 2016. január 04-ig terjedõ idõszakra a Hivatalban igazgatási szünetet rendel el.

4. §
(1) Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

3. §

5. Az adó mértéke
Az igazgatási szünet idõtartama alatt az esedékesség évében ki nem

5. §

adott szabadság egésze kiadható.

(1)	Az adó évi mértéke a 4. § szerinti adóalap számítást alapul véve az
adóév elsõ napján hatályos HÉSZ szerinti:
a)	Belterületi telek esetében 100 Ft/m2/év,
6. Értelmezõ rendelkezések

4. §
1.)	A 2015. december 28. és 2016. január 4. között az ügyfélfogadás

6. §

szünetel valamennyi szervezeti egységben.

(1)	Az önkormányzat rendeletében nem szabályozott kérdésekben a
Htv. rendelkezései, továbbá az adózás rendjérõl szóló 2003. évi
XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(1)	A rendelet végrehajtása során a fogalmakat a Htv. 52. § szerint kell
értelmezni.

2.)	Az (1) bekezdésben meghatározott idõszakban az anyakönyvi
ügyekért felelõs szervezeti egység telefonos ügyeletet tart, továbbá 2015. december 31-én a pénzügyi iroda tart helyben ügyeletet.

7. Záró rendelkezések

5. §

7. §
(1)	Az önkormányzati rendelet 2016. január 01-jén lép hatályba.

Jelen rendelet kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba és 2016. január 04-el hatályát veszti.

(1) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Üröm, 2015. november 25.
2015. november 25. nap
Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô
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KÖZÉRDEKŰ

POLGÁRMESTERI HIVATAL
TÁJÉKOZTATÓJA
Tisztelt Adózók!

Az iparûzési adó feltöltési és bevallási határidõ:
2015. december 20.
Tájékoztatom adózóinkat, hogy amennyiben az adóévet megelõzõ adóévben az éves
szinten számított árbevétele meghaladta a 100 millió forintot, ebben az esetben adóelõleg
feltöltési kötelezettsége van. A feltöltést az erre rendszeresített bevallási nyomtatványon kell
a fentiekben jelzett határidõig bevallani és befizetni.
A nyomtatvány beszerezhetõ az önkormányzat adóirodáján, illetve letölthetõ a www.urom.
hu oldalról.
A befizetést az iparûzési adóbeszedési számlára kell átutalással teljesíteni. Számlaszám:
OTP Bank Nyrt. 11742001-15390280-03540000.
Az adóelõleg be nem fizetése mulasztási bírságot von maga után.
Üröm, 2015. december hó.
Dr. Halász Mónika
jegyzô

Vidákovits Tibor
alpolgármester

FELNÔTTRENDELÉS

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

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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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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TÁJÉKOZTATÓ

TELEKADÓ TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt ingatlantulajdonosok!
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete, a

A törvény alapján mentes:

21/2015 (XI. 26.) önkormányzati rendeletével 2016.
• az épület, épületrész hasznos alapterületével
egyezõ nagyságú telekrész,

január 01-jétõl telekadót vezetett be.
A telekadót Üröm közigazgatási területén fekvõ
épülettel be nem épített belterületi földterület után
(továbbiakban: telek) kell fizetni.
Az adó alanya az, aki az év elsõ napján a

• a belterületen fekvõ, az ingatlan-nyilvántartásban
mûvelés alól kivett területként nyilvántartott 1
hektárt meg nem haladó nagyságú földterület,
feltéve, ha az adóévben annak teljes területe
mezõgazdasági mûvelés alatt áll,

telek tulajdonosa. Amennyiben az ingatlannyilvántartásba

bejegyzett

vagyonértékû

jog

terheli, annak gyakorlására jogosult az adó

• az építési tilalom alatt álló telek adóköteles
területének 50%-a,

alanya.
Az önkormányzat rendelete alapján mentes a
telekadó alól:
• Tulajdoni hányadtól függetlenül az a telek, amely
telken olyan épület áll, melyre használatbavételi
engedély,

fennmaradási

engedély

került

• az adókötelezettséget az adóalany köteles
bejelenteni
adóbevallás
benyújtásával
Üröm Község Polgármesteri Hivatalához. A
formanyomtatvány letölthetõ Üröm Község
Önkormányzat
Polgármesteri
Hivatal
honlapjáról www.urom.hu, vagy beszerezhetõ
az adóirodánál. A bevallást eljárási illeték nem
terheli.

kiadásra, kivéve az 5%-nál kisebb beépítést.
A telekadó mértéke 100Ft/m2/év
• Az a magánszemély, akinek a tulajdonában olyan
lakóépület van, melynek a hasznos alapterülete,
legalább 50%-át a lakások hasznos alapterülete
teszi ki.
• Magánszemély esetén – kérelemre – az, aki
fokozottan nehéz szociális és vagyoni helyzete
miatt az adó megfizetése megélhetését súlyosan

A bevallást legkésõbb 2016. február 15. kell
megtenni.
Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII.
törvény 172. § (1) bekezdés alapján a bevallás
elmulasztása mulasztási bírsággal sújtható.
Üröm, 2015. december hó.

veszélyezteti. A mentesség megállapításához
minden
végezni.

esetben

környezettanulmányt

kell

		
		

XI. – XII.

Dr. Halász Mónika
jegyzô

23

Ürömi Tükör
KÖZÉRDEKŰ
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

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

Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek:

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

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

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

XI. – XII.

Ürömi Tükör
MŰVELŐDÉSI HÁZ

Esze Tamás – elõadás
2015. november 24-én került sor az Esze Tamás brigadérosról, Tarpa legendás szülöttjérõl szóló tudományos elõadásra. Közismert, hogy 1946 után számos tarpai család érkezett Ürömre, akik magukkal hozták a szatmári község hagyományait és ezek egyike a kuruc hõs emlékének tisztelete.
Mészáros Kálmán hadtörténész, aki az elõadást tartotta, hozott néhány példányt a több évvel
ezelõtt kiadott könyvébõl, amely az Esze Tamással kapcsolatos forrásokat taglalja. Ezek egyike az
1706-os ezred összeírás. Mivel több száz családi nevet találunk az összeírásban, így szinte minden tarpai megtalálja benne valószínûsíthetõ õsét. Azért csak valószínûsíthetõ mert 10 generáció
távlatából nyílván biztosat nem tudunk mondani, de mivel túl nagy népmozgás 1706 és 1946 között nem volt azon a területen ezért akár 99%-os „találati” arány is lehetséges.
Az elõadáson természetesen záporoztak a kérdések és mivel többen jelezték, hogy nem tudtak jönni ezért tavasszal remélhetõleg megismételjük.
Papp Ákos

Dr. Kemecsi Lajos elõadása
2015. szeptember 24-én került sor Dr. Kemecsi Lajos etnográfus, a Néprajzi Múzeum fõigazgatója
elõadására, aki a hagyományos népi jármûkultúráról tartott tudományos elõadást a Könyvtár klubtermében.
A rendkívül érdekes és szerteágazó interdiszciplináris területrõl nehéz összefoglalóan beszélni, azonban az elõadónak ez sikerült. Hosszas történeti áttekintés után, interaktívan a
hallgatóságot bevonva, igazi kerekasztal beszélgetés alakult ki, amelyben mindenki saját
élményeirõl, esetleg kutatási eredményeirõl is beszámolt. Többször idézett, éppen az idén
megjelent könyvébõl is, amely a doktori értekezés tulajdonképpeni kivonatának is tekinthetõ.
A népi jármûvek, szekerek, hintók fogatok témaköre – különösen így a szüreti felvonulások
idõszakában – mindig nagy érdeklõdésre tartanak számot lakótársaink körében.
A Fõigazgató úr elõadása elõtt pedig Dr. Vereczki Johanna pilisborosjenõi homeopata orvos
tartott rövid egészségügyi elõadást, amelynek kibõvitett változatát október folyamán hallgathatják meg szintén a Könyvtárban.

Toldi
Ritkán hallható úgy Arany János költeménye, hogy az eredeti ballada szó szerint elhangzik. Az ürömiek november közepén ennek tanúi lehettek méghozzá a legtöbb színész már végzett színmûvész volt
de fiatalok, tele energiával, lelkesedéssel.
A közönség nagy tapssal honorálta a rendhagyó öltözetekben és díszletekben elõadott darabot. A színdarab elõtt – a párizsi terrortámadásra tekintettel – meghallgattuk a Francia Himnuszt, majd a Mûvelõdési Ház igazgatója rövid tájékoztatót tartott a folyamatban lévõ kulturális eseményekrõl.
A „naccságos fejedelem”
Mind a mûvelõdési Ház, de különösen a Néptáncmûhely elég sok erdélyi, székelyföldi kapcsolattal rendelkezik. Azonban felvidékivel kevésbé, mostanáig.
A komarnói (Révkomárom) Marianum gimnázium diákjai egy II. Rákóczi Ferenc fejedelemrõl és
a Rákóczi Szabadságharcról szóló darabot adtak elõ, ami óriási sikert aratott. A Mûvelõdési Ház
nagyterme rendhagyó módon játéktérré változott. Az elõadás során a Rákóczi szabadságharc különféle eseményei elevenedtek meg kissé szabadon átjárva a különféle idõ és térsíkok között. Az
elõadásnak kiváló zenei kísérete volt, valamint a fények is illettek a játékhoz.
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Német Nemzetiségi Kisebbség

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Üröm hírei
A temetõi keresztet, melyet 1925-ben állított a németajkú lakosság a Német Nemzetiségi Önkormányzat Halottak napjára felújítatta. November 1-jén az
ökomenikus imádság keretében Péter Atya megáldotta a szépen felújított keresztet és a védetté nyilvánított, önkormányzatunk által egész évben gondozott sváb sírokat, amelyeken hagyományunkhoz híven mécseseket gyújtottunk.

Ilyen volt a kereszt

Értesítjük az újság olvasóit,hogy elkészült a honlapunk, melyet
az alábbi címen érhetnek el: www.nemet-nemzetiseg-urom.hu
2016.01.30-án 19 órai kezdettel a Német Nemzetiségi Önkormányzat Üröm, Sváb bált rendez a Mûvelõdési Házban.
A zenét a pilisvörösvári Ungarndeutsche Jungs szolgáltatja. A
részleteket honlapunkon megtekinthetik az érdeklõdök. Minden kedves olvasónak Áldott,békés karácsonyi ünnepeket,
örömökben gazdag Boldog Új évet kívánunk! FRÖHLICHE
weihnachten UND EIN GLÜCKLICHES NEUES JAHR!

Ilyen lett a kereszt

A felújított kereszt

Ez történt 2015. évben a Heimat Singkreis Német Nemzetiségi kórus életében
2015. június 12. Mise a Szent Margit kápolnánál
Idén is nagyon sokan voltunk – a már hagyományosnak
mondható – Jókai utcai Szent Margit kápolnánál megtartott katolikus misén. Péter atya a mai napig érvényes
szép gondolatokat és cselekedeteket idézett Szent
Margit élettörténetébõl. Gyönyörûen énekelt az ürömi
Heimat Singkreis Német Nemzetiségi Kórus. Örömmel
vettük, hogy Pilisborosjenõrõl többen ellátogattak hozzánk, és így a mise utáni agapé is jó hangulatban telt.
Külön köszönet Badacsonyi Lászlónak a finom borért,
valamint köszönet a kápolna környezetében lakó szomszédoknak a fáradozásaikért!
Jövõre is találkozzunk!
Beneiné Schieszl Marianna

26

XI. – XII.

Ürömi Tükör
KÓRUS

2015. június 28. Óbudai Búcsú
Az egykor messze földön híres Óbudai Búcsú, a
„Kirschen kiritog” (Cseresznyés búcsú), mintegy 300
éves múltra tekint vissza. Eredetileg a Szent Péter és
Pál Fõplébánia templom védõszentjeinek a búcsúja
volt, és a Fõplébánia templom körül tartották. Évrõlévre nagyon sok látogatót vonz a június utolsó teljes
hétvégéjén megrendezett, kétnapos Óbudai Búcsú.
A Braunhaxler Óbuda Német Hagyományokat ápoló
Egyesület kezdeményezésére rendezi meg Óbuda Békásmegyer Önkormányzata a 250 éves hagyományokkal rendelkezõ Óbudai Búcsút. Bár a mostani rendezvények sokban eltérnek az évtizedekkel ezelõtti vigasságoktól, azért néhány fontos momentum ma is megegyezik. Az elsõ napon folyamatos koncertek zajlanak,
a második napon inkább a hagyományõrzõ programok:
nemzetiségi kórustalálkozó, néptáncbemutatók, utcabál, kirakodóvásár, és sok-sok családi program várja
ilyenkor az Óbuda Fõ terére látogatókat. Az
ürömi Heimat Singkreis Német Nemzetiségi kórus idén tavasszal meghívást kapott a
Braunhaxler Óbuda Német Hagyományokat ápoló Egyesülettõl, az Óbuda Fõ téren
megrendezésre kerülõ Óbudai Búcsún való
fellépésre, melynek kórusunk örömmel eleget tett. Az idõjárás megtréfálta a fellépõket,
mert a mûsor kezdetkor jött egy igazi nyári
zápor és szakadt az esõ. Miután az összes
fellépõvel közösen elénekeltük a „Süss fel
Nap, fényes Nap…” gyerekdalt, kis idõ múlva
ragyogóan sütött a nap, a mûsor folytatódott.
Kórusunk a repertoárból kiválasztott szép
német nemzetiségi énekeket örömmel és vidáman énekelte, ezzel is hozzájárulva a kórustalálkozó színvonalának emeléséhez.
A többi fellépõ ének- és tánccsoporttal együtt
ez a délután nagyon kellemesen, vidáman

telt. Elmondhatjuk, hogy mindenki jól
érezte megát, úgy a hallgatóság mint a
fellépõ csoportok. Szép élményekkel, új
ismeretségekkel gazdagodva tértünk haza. Reméljük, hogy lesz még a jövõben is
hasonló rendezvényeken lehetõségünk a
tudásunk gyarapítására.
Falvai Józsefné
Adventi ünnepség
December 4-én a Német Nemzetiségi
kórus adventi ünnepséget rendezett.
Örömünkre szolgált, hogy ünnepségünkre sokan eljöttek, és megtiszteltek jelenlétükkel a Pilisborosjenõi Német Nemzetiségi kórus tagjai is. Karácsonyi mûsorunk az Ildi néni által felkészített óvodások aranyos, bájos elõadásával kezdõdött, amely
igen nagy tetszést aratott a jelenlévõk körében.
A gyerekek énekeltek, mesét mondtak, harangjátékot adtak elõ, egy kislány pedig furulyázott. A gyerekek mûsora után kórusunk karácsonyi dalokat énekelt németül és magyarul a könyvtár klubhelységét
dugig töltõ hallgatóságnak, amit nagy örömmel fogadtak. A programokat kötetlen, jó hangulatú beszélgetés követte, és elfogyasztottuk a kórustagok
és a vendégek által készített süteményeket. Péter
Atya szép gondolatokat mondott Karácsony ünnepével kapcsolatban a jelenlévõknek. Az ünnepség jó
hangulatban telt.
Köszönetet mondunk minden közremûködõnek.
Egyben mindenkinek nagyon boldog, békés, áldott
Karácsonyi ünnepeket kíván:
az ürömi Német Nemzetiségi kórus.
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Hírek a reformátusok
háza tájáról…
Kedves Ürömi és Pilisborosjenõi Polgárok, Felekezetünk Tagjai!
„Az angyal pedig ezt mondta nekik: „Ne féljetek, mert
íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép
öröme lesz: Üdvözítõ született ma nektek, aki az Úr
Krisztus, a Dávid városában.”
Az angyali üzenet talán ma aktuálisabb, mint valaha.
Sajnos egyre durvuló világunkban mi magunk is tele
vagyunk félelmekkel… Mindaz ami Párizsban történt
még inkább felerõsíti ezt… Féltjük a családunkat, az
életünket a munkahelyünket… s bizony igencsak be
tudja mindez árnyékolni a Karácsonyunkat. Különösen,
ha hagyjuk eluralkodni ezeket az érzéseket és félelem
lelkét a szívünkben. Ezzel szemben szólal meg Isten
bíztató Igéje: „Ne féljetek!” S nekünk Jézus Krisztusban
hívõ embereknek valóban nincs is mitõl, ha az Élõ
Isten Kezébe tettük az életünket, s megkaptuk az Õ
Szentlelkét! Isten válasza a félelmeinkre: Jézus! S,
ahhoz, hogy biztonságban érezd magad semmi mást nem
kell tenned, csak be kell engedned Isten Szentlelkét és
Igéjét a szívedbe, s ha rábízod magadat a Szeretetére,
akkor nemcsak megszabadulsz a félelmeidtõl, de igazi
Karácsonyod is lesz! Az Úr félelem helyett örömet akar
adni neked, engedj hát Neki! Ámen.

Szabó Zoltán fûtésszerelõ testvérünk éjszakákba nyúlóan is
dolgozott, hogy a karácsonyi ünnepekre mûködjön a fûtés.
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November jeles programja volt a Szépkorúak
Bibliakörének kirándulása Hajdúszoboszlón

Milyen események történtek a reformátusok háza táján
az õszi tanévkezdés óta?
Az iskolakezdés után gõzerõvel indultak be a hittanórák
az iskolákban és az óvodákban egyaránt. Jó, hogy ebben
a munkában már több hitoktatónk is segítséget vállalt,
többek között Kis András és Nánási Éva.
A cserkészélet is újraindult, szombatonként örsfoglal
kozás 10:00-tól a gyülekezeti teremben Dévényi Csenge
vezetésével zajlik. A templom körüli foglalatosságok és az egy

Ökumenikus ima
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A templomtorony
látványterve

Jótékonysági hangverseny

napos cserkészportyákon, kirándulásokon túl eljutottunk az
õszi szünetben Visegrádra, Pilisborosjenõre, az egri várhoz
ahol szalonnát sütöttünk, továbbá nemzeti ünnepünkön
október 23-án 1007-es számú I. Rákóczi György Református
Cserkészcsapat koszorút helyezett el templomkertünkben
az 56-os keresztyén mártírok kopjafájánál. Majd az adventi
idõszakban cserkészcsapatunk részt vett a „Szegénygyerekek
Karácsonyára” való gyûjtésben az ürömi CBA-ban. Négy
napon gyûjtöttünk, s az ürömi és a pilisborosjenõi szegény
családok és gyerekeik támogatása mellett Kárpátalja két
településére is viszünk ki, közel nyolcvan családnak tartós
élelmiszert! Köszönjük e helyen is, akik adakoztak erre a
célra!
Nagyon szép alkalom volt november elsején az ürömi
temetõben az a közös gyertyagyújtás a keresztnél, ahol
Üröm római katolikus, református lelkipásztorai együtt
gyújtottak gyertyát emlékezve elment szeretteinkre. S
ugyanakkor imádságban vigasztalást is kérve gyászoló
szívû testvéreink életére.

Cserkészek adománygyûjtése

Majd november következõ jeles programja volt, az
immár hagyománnyá vált „Szépkorúak Bibliakörének”
kirándulása, ahol közel ötvenen vettünk részt! Csodás öt
napot töltöttünk így el Hajdúszoboszlón a négycsillagos
Hotel Barátságban. Lelkileg és testileg is feltöltõdhettünk,
hiszen a számos gyógyvizes medencézés mellett, reggel
és este áhítattal kezdtük és zártuk a napot.
December 6-án újra meglátogatta gyermekeinket a
református Mikulás. Közel 70 gyermek részére vitt ki
ajándékokat! A krampuszokkal számos helyre eljutottunk,
jövõre folytatjuk ezt a missziónkat is!
Csodálatos, ahogyan az Élõ Isten munkálkodik az
új templomtornyunk ügyében! Nem kis elõkészület,
komoly tervezõi és statikai munka ami elkészült. E
helyen is köszönjük Kolláthné Radó Krisztina okleveles
építészmérnök Isten dicsõségére végzett tervezõi
munkáját! S papíron már áll a régi tarpai Református
Templom tornyára hajazó, abszolút református tradíciót
tükrözõ szoknyás építmény, ami Üröm éke lesz, ha
elkészül, bár szeretnénk, ha templom
jellege idõvel az épület átépítését is
eredményezné a református hagyományaink
mentén. Jótékonysági koncertjeink szépen
zajlanak, s várjuk továbbra is adományaikat,
felajánlásaikat, hiszen nem mindegy, hogyan
néz ki az Úr Háza!
A templomtorony felújítása mellett sajnos
komoly kiadásként jelentkezett, hogy megadta
magát az utolsó mûködõ kazánunk is, így
egyházmegyei támogatásból elkezdtük a
fûtésrendszerünk teljes felújítását, aminek
következtében két 40 KW-os vegyes tüzelésû
kazánt vásároltunk. E helyen is köszönet
Szabó Zoltán fûtésszerelõ testvérünknek,
hogy éjszakákba nyúlóan is dolgozott, hogy
a karácsonyi ünnepekre mûködjön a fûtés.
S reméljük, hogy a további anyagiakat is
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kirendeli a további munkálatokhoz az Élõ Isten! Ez azért
is fontos, mert e mellett gyülekezetünkben zajlanak
zömében a református hittanórák Ürömön, mert a József
Nádor Általános Iskolában nincs terem, ahol lehetnénk.
Ezért a fûtési idõszakban reméljük havi rendszerességgel
segít bennünket Üröm Önkormányzata abban, hogy
gyermekeink a templomi hittanórák idején is melegben
lehessenek. Nagy öröm, hogy a legnépesebbek a
református hittanos csoportok, de sajnos nincs elég terem a
csoportbontások tekintetében, így átjárunk a gyermekekkel
a templomunkba, míg új termek nem épülnek. Amúgy hál’
Istennek a hittanosok szívesen jönnek át templomunkba,
mert szeretnek itt lenni.
Összességében hálás vagyok az Élõ Istennek, hogy Õ
harcol a gyülekezeteinkért és az új templomtornyunkért
is, s az anyagi hozzávalókat is hisszük kirendeli az Úr
Jézus, ahogyan eddig is! E helyen is köszönet Laboda
Gábor polgármester úrnak és az ürömi testületnek, hogy
ahogy eddig, és az év második felében is odaálltak
gyülekezetünk mellé, hogy akadálytalanul végezhessünk
munkánkat az Élõ Isten dicsõségére és az itteni hívõ
nép – kicsinyek és nagyok – javára! S kérem, hogy azok
a testvéreink, akik nem rendezték az ez évi egyházi
fenntartói járulékukat, azt az ünnepi Istentiszteleteink
után tegyék meg, mert ahhoz, hogy mûködõképesek
legyünk szükség van éppúgy az adományokra, mint erre
a támogatási formára, hiszen mi a gyülekezeti életünk
fenntartására állami pénzt nem kapunk, a kiadásaink
pedig tetemesek. Köszönjük!
Az Élõ Isten legyen gyülekezetünk õrizõ pásztora!
Mindenkinek áldott, békés Karácsonyt és boldog Új Évet!
Áldás, Békesség!
Norbert tiszteletes

Dec. 13.	10:00 A József Nádor Általános Iskola
1-4.o. Alsós Hittanos Karácsonya
(Felelõs: Becker Norbert Gyula,
hitoktatók)
Dec. 20.	10:00 A József Nádor Általános Iskola
5-8.o illetve a Pilisborosjenõi Német
Nemzetiségi Ált. Iskola református hit
tanosainak mûsora. (Felelõs: Becker
Norbert Gyula, hitoktatók)
Dec. 20.	10:00 Ovis családi Karácsony (Oszto
váta Zenekar)
		
(Felelõs: Kiss András)
További Karácsonyok:
Dec. 20.	18:00 Szegénymissziós Karácsony
		
(Felelõs: Becker Norbert Gyula, Szalai
Attila, Timár László)
Dec. 20.	16:00 Adventi Istentisztelet Pilisboros
jenõn
		
(Felelõs: Nánási Éva, Molnár Gábor)
Dec. 21.	18:00 Szegénymissziós Karácsony
Pilisborosjenõn
		
(Felelõs: Becker Norbert Gyula, Mol
nár Gábor, Liszt-Pilipár Gabriella)
Dec. 21.	a Kárpátaljára gyûjtött élelmiszer ado
mányok célba juttatása…
Dec. 25.	10:00 Ünnepi Istentisztelet Úrvacso
rával
		
(Felelõs: Becker Norbert Gyula)
Dec. 26.	10:00 Ünnepi Istentisztelet Úrvacso
rával
		
(Felelõs: Becker Norbert Gyula)
Dec. 26.	10:00 Ünnepi Istentisztelet Úrvacso
rával
		
(Felelõs: Becker Norbert Gyula)
Dec. 27.	10:00 Ünnepi Istentisztelet Úrvacso
rával
		
(Felelõs: Becker Norbert Gyula)
Dec. 31.	10:00 Ünnepi Istentisztelet Úrvacso
rával
		
(Felelõs: Becker Norbert Gyula)

Elérhetõségek: norbiteso@gmail.com,

Mindenkit szeretettel várunk alkalmainkra!

Mobil: 06 30 526 80 10, Tel: 06 26 350 686, facebook
Számlaszámunk: Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet:
65700093-10116577
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Könyvajánló az ürömi könyvtár új könyveibõl
Dragomán György: Oroszlánkórus
Dragomán György három regénye után az
elmúlt 13 évben született novelláiból válogatott össze egy kötetre valót. Az Oroszlánkórusba túlnyomó részt monológok, fõ motívumként valamilyen módon a zenéhez kapcsolódó írások kerültek. A Máglya címû regényének (ami szintén megvan a könyvtárban) német kiadása decemberben a német
sikerlisták élére került.
Anthony Doerr: A láthatatlan fény
Marie-Laure hatéves korában megvakul. Apja, aki a párizsi Természettudományi Múzeumban lakatosmester, hihetetlen kézügyességgel elkészíti neki Párizs tökéletes makettjét. Ám mire elkészül a
miniatûr város, a nácik megszállják
Párizst. Werner Pfennig egy német
árvaházban él, és különös képességekkel bír: mindenféle rádiót képes
megjavítani és megszólaltatni. A lírai szépségû regény a két kamasz
egymásba fonódó sorsán keresztül
mutatja be a II. világháborút.
Katie Fforde:
Karácsonyi lakoma és más történetek
A Francia kaland, a Tökéletes megoldás és számos nemzetközi bestseller szerzõje e kötetben romantikus és
szórakoztató történetekkel ünnepli a
karácsonyt.
Mit tegyünk, ha szenteste egy behavazott skót kisvárosban ragadunk
egy jóképû idegennel…
Mi a teendõ, ha a karácsonyt a
családunkkal akartuk volna ünnepelni, de egy szobafoglalási zûr végül egy
sármos férfival hoz össze…
Mi történne, ha egyszer az életben
hagynánk, hogy a sors vezesse a kezünket, egyenesen a boldogságig…

Carl-Johan Forssén Ehrlin – Agócs
Írisz: Aludj el szépen, Bendegúz!
„Még nem vagyok álmos! Szeretnék még egy bögre tejet inni! Pisilnem kell! Ma nem a plüsskutyussal szeretnék aludni!” – és
napestig tudnánk sorolni azokat
a jobbnál jobb kifogásokat, amiket a gyerekek mondogatnak
estérõl estére, mert nincs kedvük elaludni. Ezeknek a csatározásoknak vet véget a neves svéd
pszichológus mesekönyve. A történet fõhõse, a kis nyuszi képtelen elaludni, ezért anyukájával útnak indul, hogy felkeresse Ásító Pepitót, aki bárkit el tud altatni.
A magyar kiadás Agócs Írisz bájos rajzaival jelent meg. Azok
a szülõk, akik már kipróbálták
a könyvet, állítják, hogy tényleg
mûködik.
Berg Judit: Lengemesék III.
Õsz a Nádtengeren
Õsszel a Nádtenger élete megváltozik. Vándormadarak ezrei éjszakáznak a csendesen hajladozó nádszálakon, mások hosszú
téli álomra készülnek. Lengevár
lakóira, a zöldbõrû lengékre is
sok feladat vár: be kell gyûjteniük
a termést, hogy legyen mit enniük a télen, és elõ kell készíteniük
a nagy fûzfa odvát, hogy menedéket adjon a fagyok idején.

A könyvtár nyitva tartása:

Hétfõ:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

Lauren Morrill: Vakrandi a végzettel
Júlia egy szabályszeretõ, jó tanuló,
jó sportoló, kissé gátlásos tini. Azt hiszi, hogy az élete tökéletes, de aztán
jön egy tíznapos londoni tanulmányi kirándulás. Londonban idegesítõ
osztálytársával, Jasonnal kerül párba. Ketten jó sok kalandon esnek át,
miközben egyre jobban megismerik
egymást. A lány sok mindent megtanul, ami nem szerepel az útikönyvben. A könyv kellemes szórakozást
nyújt sok humorral és rengeteg információval Londonról.

13.30–19.30
8.30–12.30
13.30–19.30
8.30–12.30
8.30–12.30

Telefon:
06 30 458 7615
06 26 350 199
e-mail: konyvtarurom@freemail.hu
www.urom.hu (intézmények – könyvtár)
Szeretettel várunk minden régi és új olvasót!
A könyvtár december 21-tõl január 3-ig zárva tart.
Nyitás január 4-én hétfõn.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet
kívánunk minden régi és leendõ olvasónak!
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„Együtt és nem külön,
Hajrá,Hajrá Üröm!”
Beszélgetés Szilvási Károllyal – Néptáncmûhely
– és Podhorcsek Miklóssal – ÜSC – az idei Nyári
Fesztiválról
Cs.G.: Mitõl volt az idei nyári fesztivál más, mint az
elõzõek?
Sz.K.: Megszokottá vált, hogy a nyári fesztiválon fellépnek az ürömi civil szervezetek, de most elõször –
hosszas rábeszélés után – csatlakozott az ÜSC is.
P.M. Én úgy gondolom, hogy az lenne meglepõ, ha
ez nem így lett volna, hiszen gyermekkorunk óta ismerjük egymást. Itt nõttünk fel mindketten és a családunk
is nagyon jó viszonyban van egymással, most már generációk óta. Mindig kicsit irigykedve és elhûlve, de nagyon büszkén figyeltük a táncosok sikereit, amely – milyen nehéz is kimondani – körülbelül negyven éve tart
már Ürömön! Ez példátlan a falu történetében, úgy gondolom! Sajnos nekünk még van idõnk, hogy ezt behozzuk. Egyesületünk 9 éves! Nagyon jó úton járunk mi is,
ez a véleményem! Aki régebben lakik itt, az tudja, hogy
29 évig nem volt labdarúgó pálya nálunk. 2006-ban készült el az önkormányzat által a mûfüves játéktér 90x50
m méretben! Nem csak ígérgették, hanem meg is csinálták, ahogy sok minden mást is! A nálunk sportoló
gyermekek és felnõttek többen táncolnak is! Innen talán a kötõdés a két szervezet között! Azt mindenképpen meg szeretném említeni, hogy mindkét egyesület
az összes többi szervezettel jó viszonyt ápol, a fent említett okokból. Elképesztõ és hátborzongató volt látni és
átélni a nyári fesztiválon közös fellépésünk sikerét. A
fellépés végén együtt kiabálni mindenkivel, hogy „Hajrá Üröm”! Évek óta könyörögsz nekünk, hogy lépjünk fel
mi is. Nem nagyon fájt a lehetõségre a fogunk, ezt be
kell vallanom. De ez egy csoda volt. Hátunk mögött, felettünk a gyermekekkel. Ennyi nézõvel… Remélem egyre többen leszünk, akik átérzik, rájönnek, hogy egyedül semmi sem megy. Ezek a napok ünnepek, amit soha
nem feledünk. Ezért kérnék mindenkit, hogy csatlakozzon ezekhez a rendezvényekhez, minden sérelmet vagy
gondot félretéve!
Cs.G.: Mi a véleményetek általában a községben
élõk mindennapjairól, ideértve természetesen a sportot
és a mûvészeteket is?
P.M.: 51 éve élek itt! Láttam sok mindent. Láttam sárosnak, porosnak a falut. Láttam egy elmúlt rendszert,
és most látok egy újat, fejlõdõt. Értve ezt az országra, de
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talán inkább hatványozottan helyi szinten, községünkre. Elképesztõ fejlõdésen mentünk keresztül az elmúlt
10–15 évben. Nem tudok olyat mondani, ami ne lehetne
elérhetõ itt helyben, bármilyen értelemben, és nagyon
jó színvonalon! Értem ez alatt: iskola, óvoda, bölcsõde,
orvosi rendelõ, több áruház, butik, vállalkozás, sport,
mûvészetek és most már talán munkát is könnyebb kapni itt helyben, az Önkormányzat jóvoltából. Hiszen törekszenek arra, hogy helyi vállalkozások és emberek végezzék el a helyi munkákat, fejlesztéseket. Nagyon jó
úton járunk ahhoz, hogy úgy emlegessenek minket, kinézetünk egy osztrák kis helységhez hasonló!
Sz.K.: A Néptáncmûhely hétköznapi élete szorosan
összefügg az iskolába járó gyerekekkel és szüleikkel.
A hétköznapok számunkra sok-sok munkát, gyakorlást jelentenek, úgymond felkészülést az „ünnepnapokra”, a fellépésekre. Minden tavasszal megrendezzük a
Gyermek Népzenei és Néptánc fesztivált és elmondhatjuk, hogy nem csak határon belül, de határon túlról is
érkeznek erre a fesztiválra fellépõ csoportok. Tavaly is
több mint 800 gyermek lépett fel ezen a fesztiválon, amit
az önkormányzat, az iskola, a szülõk és az ürömi vállalkozók is segítenek, támogatnak.
A Néptáncmûhely a helyi civilek által szervezett programokba is becsatlakozik, például a tavaszköszöntõ,
szüreti mulatságba. Természetesen a legnagyobb rendezvényünk az Ürömi Nyári Fesztivál, ahol nem csak
táncos gyerekeink, de az õket tanító oktatók is fel szoktak lépni. A sport és a tánc jól kiegészítik egymást.
Cs.G.: Melyek az elkövetkezõ években az Önök által
vezetett szervezet céljai és tervei?
P.M.: A mi törekvésünk és célunk az lenne, hogy
minél több gyermeket és felnõttet tudjunk bevonni a
sportba. Akár nem „igazolt” szinten is. Ha valaki nem
versenyszerûen akar sportolni, szívesen látjuk azt is! Bár
nagyon nehéz dolgunk van, hiszen 10 km-es körzetben
kb. 10 egyesület mûködik jóval nagyobb költségvetés-
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Ürömi Tükör
ÜSC – NÉPTÁNCMŰHELY
sel, mint mi. De nem baj. Ez így szép!
Semmit nem adnak ingyen. Viszont leírhatatlan érzés, amikor tiszteletben
megõszült, idõs emberek szorongatják a kezünket egy-egy gyõzelem vagy
jó szereplés után. Ilyenkor elfelejtünk
mindent, iszunk egy sört velük, és mindenki boldog. Ilyen az élet...
Sz.K.: Számomra elsõsorban a
közösségépítés a hagyományainkon
keresztül. Fontosnak tartom, hogy
a hajszolt és a feszült mindennapjainkból ki tudjunk lépni és erre a heti
rendszeres táncpróbák nagy segítséget adhatnak. Ami jó érzéssel tölt el,
hogy Ürömön az óvodás korosztálytól a felnõtt korosztályig bárki kipróbálhatja, és ha tetszik csatlakozhat
a korosztályának megfelelõ néptánc csoportba. Üzenetem: Gyertek, soha nem késõ!
A Nyári Fesztivállal kapcsolatban nem más a célom,
csakis amit 16 éve elkezdtünk: Az, hogy a finálé programban a falu apraja-nagyja önfeledten együtt tudjon
táncolni, énekelni, kézilabdázni, focizni stb. A legfonto-

sabb: együtt lenni! Remélem még hosszú évekig tudjuk
ezt közösen folytatni.
Cs.G.: Köszönöm a beszélgetést és engedjék meg,
hogy ezekhez a tervekhez erõt, egészséget és boldog
új évet kívánjak!
Csizmadia Gizella

Kosztolányi Dezsõ:

Karácsony
/részlet/
Kik messze voltak, most mind
összejönnek
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mezõket
karcolja éles, kék jégkörmivel.
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Nagyon boldog, meghitt
karácsonyt és békés, boldog
új esztendõt kívánunk!
Szerkesztőség
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POLGÁRŐRSÉG

Vezetéstechnika télen
Téli körülmények között még a rutinos gépkocsivezetõknek is
nagyobb odafigyelés javasolt. Rovatunkban ezúttal jó tanácsokkal szeretnénk szolgálni a biztonságos téli közlekedéssel
kapcsolatban.
1. Mielõtt beszállunk az autóban takarítsuk le alaposan az autó minden ablakát. Sokan csak a szélvédõre koncentrálnak és azt
is csak felületesen tisztítják meg a hótól, jégtõl. Fontos azonban az,
hogy minden oldalsó ablakon is jól kilássunk sávváltáskor, kikanyarodáskor.
2. Gondoskodjon az autó téli felkészítésérõl. Csak téli ablakmosót használjon! Ellenõrizze az ablaktörlõ állapotát, készítsen be jégkaparót, jégoldó sprayt. Érdemes még meleg takarót is bekészíteni, mert ha valahol több órán át kell várakoznia elakadás vagy forgalmi helyzet miatt lehet, hogy szüksége lesz rá. Legyen az autóban vontató kötél is.
3. Csak téli gumival közlekedjünk! A nyári abroncsok gumikeveréke +7°C alatt felkeményedik tapadása már nem megfelelõ,
drasztikusan megnõ a féktávolság. A téli abroncsok speciális szilikát tartalmú keveréke megõrzi az abroncs „puhaságát” ezáltal tapadást biztosít alacsonyabb hõmérsékletnél is. Tehát nem az a fontos, hogy van-e hó vagy jég az úton, hanem, hogy milyen a napi átlag hõmérséklet.
4. Lehetõség szerint téli abroncs legyen mind a négy keréken.
Ha csak kettõ felszerelésére van mód, azt mindig a hátsó tengelyre szereljük. Az elsõ tengelyre történõ felszerelés mellett érvelõk az
indulás képességét hangsúlyozzák, de ez a megoldás kifejezetten
balesetveszélyes! Ha az autó elsõ tengelyén van jobb tapadás, ak-

kor gázadásnál, kanyarodásnál az autó hátulja kitör. Ezt egyébként
könnyen kipróbálhatja: Vegyen elõ egy játékautót és egy befõttes
gumit. Tegye fel a gumit úgy, hogy az elsõ kerekeket blokkolja (most
tehát elõl csúszik, hátul tapad). Lökje meg az autót és nézze meg mi
történik. Most fordítsa meg (tehát hátul csússzon, elõl tapadjon) és
ismételje meg a kísérletet.
5. Ellenõrizzük rendszeresen a gumiabroncsok légnyomását.
Ne feledjük, az autó négy, tenyérnyi méretû felületen érkezik az úttal. Ha az abroncsok nyomása nem megfelelõ, akkor ez az érintkezési felület akár a fele is lehet az ideálisnál. Tanácsos havonta – kéthavonta ellenõrizni a nyomást.
6. Legyen az autóban egy kis csomag só vagy hamu, kislapát.
Jó ha kéznél vannak, ha a végképp nem tudunk elindulni.
7. Ha csúszik az autó próbáljon inkább tolatni. Ilyenkor az autó hátsókerék meghajtásúvá válik a jármû és sokkal könnyebben
manõverezhetõ.
8. Mobiltelefonja legyen feltöltve.
9. Körültekintõen, óvatosan vezessünk. Sokan a lelassult tempó miatt idegesek lesznek, meg vannak gyõzõdve róla, hogy vezetéstechnikájuk és autójuk meg tud birkózni a feladattal. Hagyjuk
õket akadálytalanul haladni, nem érdemes konfliktus helyzetbe keveredni.
10. Gyakoroljunk. Az ember vezetéstechnikája mindig csak az elmúlt két hét viszonyainak megfelelõ. Ne legyünk elbizakodottak, sokan csak vezetés közben jönnek rá, hogy mennyire csúszik az autó.
Amint leesik a hó vagy lefagy az út menjünk ki egy bevásárló központ elhagyatott parkolójába és próbálgassuk, hogy hogyan változott a féktáv, mekkora sebességnél és kanyar ívnél kezd el farolni az
autó, hogyan tudunk elindulni.
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Értesítjük tisztelt Utasainkat, hogy 2015. december 13-ától (vasárnaptól) 840-es autóbuszvonal menetrendje az alábbiak szerint változik:
•	A

Budapest, Árpád híd autóbusz-állomásról iskolai elõadási napokon 14:10-kor Üröm
érintésével Pilisborosjenõre közlekedõ járat 5 perccel késõbb, 14:15-kor indul.
•	A Pilisborosjenõ, autóbuszfordulótól munkanapokon 14:30-kor Üröm érintésével Budapest, Árpád híd autóbusz-állomásig közlekedõ járat iskolai elõadási napokon 10
perccel korábban, 14:25-kor indul. Az autóbusz tanítási szünetben munkanapokon
változatlan menetrend szerint közlekedik.
A részletes menetrendet keressék a megállóhelyeken kifüggesztett indulási jegyzékeken,
a pénztárakban megvásárolható menetrendi füzetekben, illetve a www.volanbusz.hu és
www.menetrendek.hu oldalakon.
Kellemes utazást kívánunk!
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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 26
350
671
Dr. Molnár
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

Gumiszerelôt, azonnali kezdéssel –
hosszú távra is – keresünk pilisvörösvári
szervizünkbe. Gyakorlat vagy szakirányú
(autószerelôi)
tapasztalat
elônyt
jelent. Kérem a szakmai önéletrajzot a
goliatgumi@goliatgumi.hu e-mail címre
küldeni.
(Tel: 06-30/606-5921)

– 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
JólÜröm,
képzett
vízvezeték
és központiF� út
1. TEL: 26/
550 - 140
06-30/713-3150
fûtés szerelôket
MINDEN AUTÓ TÍPUSRA

felveszek. Folyamatos munkavégzés,
magas bérek, kéthetenkénti fizetés.

30/212-6056

47

Tatabányai és budapesti munkákra
alvállalkozókat keresek.

30/212-6056
Kivitelezési munkák irányítására
megfelelô végzettségû,
gyakorlattal rendelkezô munkatársat
keresek.

30/212-6056
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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.
KALODÁS TûZIFA
KAPHATÓ

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.

