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Ürömi Tükör
ÖNKORMÁNYZAT

Aktuális Információk
Tisztelt Lakótársaim!
A hosszú nyári hónapok alatt, – mely némi pihenés mellett az
önkormányzat számára is döntõen aktív munkával telt – egy
sor fontos, a település életében jelentõs feladat jelentkezett,
amelyrõl most tájékoztatni szeretném a településen élõket.
Elsõként a közvéleményt leginkább foglalkoztató, helyi általános iskolát érintõ eseményeket foglalnám össze röviden. Teszem ezt azért, mivel olyan hozzá nem értõ és félremagyarázó
vélemények jelennek meg különbözõ helyeken, amelyek a valós tényeket elferdítve igyekeznek az önkormányzatot lejáratni.
Iskola
Korábbi tájékoztatóimban már jeleztem, hogy 2013. január 1-jétõl az oktatás állami feladat, amelyet az állam a járásonként létrehozott KLIK közremûködésével hajt végre.
E feladat ellátásához adta át az önkormányzat a KLIK részére az iskola épületének és meglévõ eszközeinek térítésmentes használatát még 2012. decemberében. Az önkormányzat feladat ellátási kötelezettsége az intézmény
mûködtetésére terjed ki, melyet a változások életbe lépése óta ellát. Eddig a mûködés feltételeit Üröm Önkormányzata biztosította.
A 2015/2016 tanévre történõ elsõ osztályba menõ
gyermekek beiratkozását követõen jelzett az iskola vezetése az önkormányzat felé, hogy a beíratott 86 fõ elsõ osztályos gyermeklétszám igényli a négy elsõ osztály indítá-

sát, ez pedig plusz tanteremigénnyel jár. Az önkormányzat
részérõl a gyors megoldást az épületen belüli plusz tanterem kialakításával láttuk, mely munkák anyagi költségeinek 50%-át vállaltuk. A javaslatunk elvetésre került, mivel az iskola vezetése, a szülõi munkaközösség ideiglenes konténertantermekben kívánta két osztály elhelyezését megoldani. Miután ezt a javaslatot a KLIK is támogatta,
így az önkormányzat képviselõ-testülete az iskola vezetése és a szülõi munkaközösség kérésére vállalta a konténer telepítésével megnövekvõ mûködési többletköltségek
viselését, továbbá a közmûvekre való rákötés költségét. Az
önkormányzathoz címzett kérelemben a konténerek bérleti költségeit a KLIK vállalta volna. Végül is a konténerek telepítése meghiúsult, mivel a KLIK nem vállalta fel a konténer bérleti költségeit. Ez új helyzet elé állította az iskola vezetését, keresték a szülõi munkaközösséggel és az
önkormányzattal együtt a megoldás lehetõségét. Egy közös fórum eredményeként ajánlotta fel az önkormányzat
a Mûvelõdési Ház két termét. Tény, hogy a legszükségesebb felújításokat el kellett volna végezni, ezen munkákra az árajánlatokat beszereztük, de erre végül is nem került sor, mivel idõközben a döntéshozók (nem az önkormányzat) még két alternatívát felvetettek (községi könyvtár, régi orvosi rendelõ épülete), de ezek még elfogadásuk
esetén sem jelentettek volna szeptemberi tanévkezdésig
gyors megoldást.
Csak a tények ismerete miatt teszem hozzá, hogy a
könyvtár épülete a korábban elnyert és még le nem járt
minimum hasznosítási idõ miatt, míg a régi orvosi rendelõ

József Nádor Általános Iskola tetõ felújítása
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adottságai miatt volt alkalmatlan oktatási célokra történõ
hasznosítása. Ugyancsak a tényszerûség miatt említem
még, hogy a konténer „ötletet” megelõzõen az önkormányzat a Kossuth Lajos utcai tagóvoda épületét ajánlotta fel
úgy, hogy 2016. június 16-ai átadással, de ez is elutasításra került.
Üröm Képviselõ-testülete is tudja és keresi továbbra is
a megoldást arra, hogy a településen élõ általános iskolás gyerekek oktatása, nevelése a lehetõ legjobb feltételek mellett történjen, függetlenül attól, hogy nem az önkormányzat a fenntartó. Ezért is döntött úgy szeptember 23-ai
ülésén a képviselõ-testület, hogy 2016. augusztus 31-tõl
2018. július 31-ig, tehát 2 tanévre átadja a Dózsa György
út 18. szám alatti községi könyvtár épületét a KLIK-nek
oktatási célokra. Az átadás idõpontja azért a következõ
tanév, mivel ahhoz, hogy az épületben oktatás folyhasson, még el kell végeznie az önkormányzatnak a szükséges átalakítási és felújítási munkákat is, feltételezve, hogy
a KLIK ezt nem végeztetné el, költségeket nem biztosítana rá. A képviselõ-testület döntését ismertettem a KLIK
Pilisvörösvári Tankerület Igazgatójával és kértem két héten belüli válaszát arra vonatkozóan, hogy az újabb önkormányzati megoldást keresõ döntés, segíteni akarás és felajánlás elfogadható-e számukra, vagy sem. Idõközben levelemre az elfogadó válasz megérkezett. Ez tehát azt jelenti, következõ tanévtõl két tanévre a Könyvtár épülete iskolaként fog funkcionálni.
Ami viszont a Kossuth Lajos utcai tagóvoda épületét illeti, mint ismeretes 2015. szeptemberétõl 3 éves kortól az óvodába járatás is kötelezõ lett, és azzal nem számoltunk, hogy
idõközben többen egyéb okok miatt (válás, lakásuk elvesztése stb.) visszaköltöznek Ürömre. Csak augusztusban és
szeptemberben még 6 gyerek került be az óvodai rendszerbe. Tehát a Kossuth Lajos utcai Tagóvoda átadása – figyelemmel az elõzõekben ismertetett mozgásokra, gyerekszám
növekedésre is – nem lehetséges, mivel ha még hat vagy hét
gyermeket beíratnak, akkor a Tagóvoda is megtelt és így nem
zárható be. Tehát az önkormányzatnak ezt maximálisan szem
elõtt kell tartania döntései meghozatalánál. Jelen tájékoztató
megjelenésekor a tanév már folyik, maradt az a megoldás,
melyet a fenntartó KLIK engedélyezett, nevezetesen az osztálylétszámok megemelése. Természetesen ez nem végleges megoldás, de Üröm és Pilisborosjenõ önkormányzatának a végleges megoldásra is volt és van javaslata, ez pedig
a Pilisborosjenõ közigazgatási területén lévõ un. AURA épületének a felújítása, mely épületbe Pilisborosjenõ alsó-felsõs
tagozata és Üröm alsó vagy felsõ tagozatos gyermekei tanulhatnának kényelmesen a jövõben. Ezzel a KLIK is egyetért,
olyannyira, hogy a térség országgyûlési képviselõjét is tájékoztatta levélben, jelezve a felújítás várható költségeit és kérve a Képviselõ úr támogatását a költségek elõteremtésében.
Csak a rend kedvéért említem, hogy Ürömön már ennek az
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esetleges megoldásnak is vannak lelkes ellenzõi. Ezek az
urak és úrhölgyek nem tudják, hogy az elmúlt évtizedekben
ebben az épületbe már jártak Ürömrõl általános iskolások,
tehát az épület közös használata nem ördögtõl való ötlet. Az
akkori tapasztalatok pedig pozitívak voltak. Jogszabály pedig
nem tiltja, hogy két önkormányzat közösen üzemeltessen oktatási intézményt saját költsége terhére.
Mint ahogy a bevezetõ gondolatokban említettem, az
oktatás állami feladat, ennek ellenére Üröm önkormányzata mindig kész segítséget nyújtani, hiszen a település
gyermekeirõl van szó. Ezt tettük eddig is és a jövõben is
ezt kívánjuk tenni. Röviden még annyit, hogy az emberi
erõforrások minisztériumának szakmai állásfoglalása szerint is az „állagmegóváson túl jelentkezõ rekonstrukciós
fejlesztések fedezése a mûködtetõnek nem kötelessége,
de ehhez az állam pályázati úton támogatást nyújthat.”
Emlékeztetõül említeném meg, hogy az iskola, illetve
az oktatás állami feladattá nyilvánítása, azaz a tanárok fizetésének biztosítása és esetleges bõvítése címén az állam évi több, mint 200 millió Ft-ot vett el az önkormányzattól, de sajnálatos módon az ürömiek pénze minden
valószínûség szerint bekerült a nagy kalapba és úgy tûnik,
hogy azt máshol használják fel. Ez közel 600 millió Ft az
eltelt szûk három év alatt.
Tehát, visszatérve az eredeti gondolathoz, az iskola bõvítése nem önkormányzati kötelesség, ami az állagmegóvást illeti, arra csak ebben az évben több mint 10
millió Ft-ot fordított önkormányzatunk (tetõ átépítés, 4 tanteremben linóleum csere, a locsolóvíz mérésére mérõóra
felszerelése stb.).
A pályázat lehetõségével, ami elérhetõ volt, éltünk, és
megpályáztuk az épület energetikai korszerûsítésére kiírt
pályázatot. Ez 150 M Ft keretösszeget jelent, de eddig még
a támogatási szerzõdést az illetékesek nem kötötték meg az
önkormányzattal, így a nyertes vállalkozó a munkákat nem
tudja megkezdeni. Az idõ viszont sürgetne, mivel a támogatási összeggel ez év december 15-ig (Kormány határozat szerint) el kellene számolnunk, de nem az önkormányzaton múlik az, hogy eddig még nem jött létre a szerzõdés.
Természetesen az iskolát érintõ fejleményekrõl is folyamatosan és hitelesen áll szándékomban Üröm lakosságát
jövõben is tájékoztatni.
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Átjáró:
Lakossági igényként jelentkezett a volt orvosi rendelõ
melletti – Fõ u. – Doktor u. – gyalogos átjáró kiépítése.
A munkákat a nyár folyamán kezdtük meg és fejeztük be.
A viacolor járda 120 cm széles és 130 m hosszú. A járda mellett kandeláberek telepítésére került sor, mely az
egész járdaszakasz teljes megvilágítását biztosítja, így a
biztonságos gyalogos közlekedés feltételei adottak. Az átjárón kerékpárral nem lehet közlekedni, ezért e tiltást az
átjáró mindkét végén kitábláztuk.

Doktor utcai átjáró

Doktor utcai átjáró kandelláber
sora, kerékpározni tilos táblával

Doktor utca irányába
az átjáró kapuja

Doktor utcai átjáró
kandelláber sora, este

Kátyúzások, egyéb útépítési munkák
A Táborföld településrészen a Huszár és a Magyar utcában döntõen szegély javításokra, fedlapok körbebetonozására és süllyedések kijavítására került sor, megközelítõleg
220 m2-en. A szegélyépítés 10 fm-en történt meg, ugyanitt
300 m2-en a viacoloros út újra rakása is megtörtént. A Gábor Áron sétányon útlap készítése, aszfaltozása, térburkolat bontása és újraépítése, szegényépítés, a slusszok lezárása történt a forgalom csillapító küszöbök átépítse során. Ugyanitt történt meg az átereszek átépítése, melynek
során folyóka bontása és újraépítése történt rács elhelye-
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zésével és járulások munkaként aszfaltbontás és újraépítését végezték el a kivitelezõk. A Gábor Áron sétányon további víznyelõk beépítését végeztettük el a járulékos munkákkal együtt.
Kátyúzási munkák 12 utcában váltak szükségessé,
nevezetesen: Kõbányai út, Rókahegyi utca, Táncsics utca, Ady Endre utca, Mészégetõ utca, Ady Endre és Dózsa György utca keresztezõdése, Szeder köz, Tücsök utca, Barackos utca (Sadove), Kert utca, Kossuth Lajos utca, Holló köz, összesen 250-300 m2-en. A kátyúzással egy
idõben, ahol szükséges volt a szegényépítés, és padkarendezés is megtörtént, mint pld. Rókahegyi út, Kert utca, József Nádor utca, Táncsics utcákban. A temetõ elõtti
parkolók aszfaltszõnyegezését is elvégeztettük 240 m2-en.

Csatornafedél javítás

Dózsa György út

A temetõ melletti parkoló szõnyegezése
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Elkészült az önkormányzat által telepített több mint
6000 m2 erdõterületen a vadvédelmi kerítés. A kerítés 410
fm-en 150 cm magasságban került kivitelezésre, a terület bejárását biztosító kapu 3 m szélességben két nyitható szárnnyal épült ki.
Közterületi munkák
A nyár folyamán közterületeinken folyamatos volt a községgazdálkodási csoport jelenléte. Gyommentesítés történt a:
– Sadove és a Táborföldi játszótéren.
– Elvégeztük a Tücsök utcai, valamint a Barackos utca
ároktisztítást és az árok menti terület gyommentesítését.
– Az iskola mellett levõ veszélyes fa kivágására, a
meglévõk gallyazására is sor került, továbbá a Deák Ferenc utcai megrongált sorompó helyreállítási munkáit is elvégeztük.
– A nyári diákmunka keretében a meglévõ zöldfelületek, parkok ápolása, gondozása, gyommentesítése volt a
cél. Ennek megfelelõen foglalkoztatott az önkormányzat
egy hónapra 15 fõ diákot. Õk végezték el a Templom téren
levõ park és a Fõ utcai parkok gyommentesítését.
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További információk
• Aki még nem járt az új gyógyszertárban, azoknak talán új információ, hogy a régi helyérõl (Doktor Sándor utca) átköltözött új helyre a gyógyszertár, a Dózsa György
úti orvosi rendelõ épületébe.
• Lakossági kérelemre döntött a képviselõ-testület abban, hogy 2015. szeptember 24-tõl a
– József Nádor,
– Asztalos
– Kalmár,
– Határkõ felsõ és
– Boglárka utcákban
az utca mindkét irányból behajtani tilos jelzõtáblák kerülnek kihelyezésre kiegészítõ táblákkal, mely kiegészítõ
tábla „kivéve célforgalom” jelzéssel lesz ellátva az utcában
lakók, illetve a céljelleggel odamenõk zavartalan közlekedése miatt. A képviselõ-testület döntését megelõzõen reggelente és délutánonként helyszíni forgalom felmérést végeztünk. Ennek eredménye annak megállapítása, hogy az
Ürömi úton a körforgalomba való behajtás elõtt ez az intézkedés nem duzzasztja fel a kocsisort, kisebb torlódás a
Pilisvörösvár felõl érkezõ 10-es úton tapasztalható. Az intézkedés pozitívuma viszont az, hogy 5 igen keskeny helyi utcában lakók nyugalmasabb körülmények között élhetnek a korlátozás bevezetését követõen.
• Fel szeretném hívni Tisztelt Lakótársaim figyelmét arra, hogy a Képviselõ-testület úgy módosította a közterület
használatát szabályozó rendeletét, hogy a közterület térítésmentes használatára nem ad lehetõséget építõanyag

tárolása esetén, tüzelõanyag tárolására a bejelentéstõl
számított 3 napnál rövidebb ideig továbbra sem kell közterület használati díjat fizetni.
• Mint ismeretes, az önkormányzat ciklusprogramjában
szerepel a Községi Mûvelõdési Ház rekonstrukciós felújítása, bõvítése. A statikai és építészi szakvélemény elkészült, bizonyos korlátokkal a bõvítés is megvalósítható a
jelenlegi épületen. A képviselõ-testület szeptemberi ülésén úgy döntött, hogy figyelemmel a már elkészített szakmai anyagok elõírásira, bekér egy prognosztizált költségvetést, majd ezt követõen hozza meg végleges döntését.
• A 2015. évi burgonyát – hagymát és száraztésztát természetbeni juttatásként minden 60. életévét betöltött Lakótársam megkapja. (Burgonya 30 kg, hagyma 15
kg, a száraztészta 4 kg) A kiszállításról az elmúlt éveknek
megfelelõen az önkormányzat polgármesteri hivatala gondoskodik. A kiszállítást megkezdtük, október hónap elsõ
felében a jogosultak megkapják.

Leszállításra került a burgonya- és hagyma

A száraztészta csomagolása
Határkõ - Kõpor
utca sarka

Határkõ utca alsó szakasza
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Határkõ utca

Tisztelt Lakótársaim!
Az összefoglalt legaktuálisabb információkból is kitûnik,
hogy a nyári hónapokban is lényeges és fontos feladatok
megoldására, illetve elvégzésére került sor, hiszen a településüzemeltetés mellett soron kívül kellett dönteni, majd
elõkészíteni az iskola és a Kossuth Lajos utcai tagóvoda
épületenergetikai korszerûsítésére benyújtható pályázatokat. Állandó készenlétben kellett lennünk a tanévkezdést
megelõzõ valós problémák kezelésére és megoldására.
Üröm, 2015. szeptember hó
Laboda Gábor
polgármester
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Ballagás 2015. június 13.
Különleges nap volt ballagó nyolcadikosaink életében a
tanév utolsó napja.
Mindnyájan tudjuk, érezzük, tapasztaljuk a mindennapokban,
hogy a búcsú általában szomorú. Ugyanakkor azt is tudnunk
kell, hogy valami új kezdete is egyben. Ballagó diákjaink életének egyik legnagyobb fordulópontja volt ennek az izgalmakkal, búcsúzásokkal és talán könnyekkel teli napnak az eseménye, a ballagás. Ezzel a nappal minden megváltozott, lezárult
az a nyolc éves életszakasz, amit iskolánk falai között töltöttek. Néhány év múlva talán, amikor leülnek igaz barátokként
a tábortûz mellé és eszükbe jut az a sok általános iskolai emlék, elõször csak elmosolyodnak, aztán elkezdenek történeteket mesélni és azon veszik észre magukat, hogy együtt nevetnek és egyre több emlék jön elõ. Ezek a történetek kötik Õket
ide, az ürömi iskolához. Ez az érzés mindenkiben élénken él,
aki lezárta már általános iskolai tanulmányait, és maga mögött
tudja már az alapfokú intézményt. Talán azok az emberek tudnának errõl sokat mesélni, akik 10, 20 esetleg 30, 40 éve végezték tanulmányaikat.
Az ember életében nagy szerepe van a közösségnek, annak, mi befogadta és kísérte egy rövid vagy hosszabb úton. Sokan úgy gondolják, hogy ennek semmi jelentõsége az életben,
ám az idõ majd mindenre feleletet ad, a ma még jelentéktelennek tûnõ dolgok megkapják a jelentõségüket és örök emlékként
élnek majd tovább. A nyári szünetet követõen új ajtók nyíltak ki
és az így megjelenõ új utak mindig bizonytalanok, a végük nehezen belátható, ebben áll az élet legnagyobb nehézsége.
Úgy gondoljuk, hogy az iskola két dolgot adhat útravalóul
ballagó diákjainak: gyökereket és szárnyakat.
A szárnyak megerõsödtek és elérkezett az idõ, hogy ballagó diákjaink el is kezdjék használni õket.
Mint minden tanévben az idei nyolcadikosaink közül – a
tantestület javaslatára – többen elismerésben részesültek a
nyolc év alatt nyújtott tanulmányi eredményükért és közösségi munkájukért.
Fõhercegi díjban részesült Katona Zsófia, az Önkormányzat által alapított Bónum díjat Mandeville Dominika, Ficze Marcell és Kocsis Raul vehették át.
Az önkormányzat nevében Laboda Gábor polgármester valamennyi diáknak emlékplakettet adott át.
Valamennyien azt kívánjuk, hogy ezek a szárnyak röpítsék
minden diákunkat olyan magasságba, ahonnan tisztán látják
az élet minden területét és boldogok! Kívánjuk, hogy higgyenek magukban és soha ne adják fel az álmaikat!
Váljanak tudósokká vagy jó szakemberekké! Legyenek sikeres sportolók! Tanuljanak és dolgozzanak becsületesen és soha
ne feledjék, hogy a közösségünk mindig szívesen fogadja Õket!
Kiss Tibor
igazgató

Seremetyeff-Papp János és felesége, Radványi Andrea SzMK, Dimitrij
Szvirko atya, Laboda Gábor polgármester, Wilheim Péter római kat.
pap, Becker Norbert református pap, Boross Gitta igazgató-h., Kiss
Tibor igazgató

Nyári Krisztián osztályfõnök és a ballagó osztály

A Fõhercegi díjat Katona Zsófia kapta, amelyet
Seremetyeff-Papp János adott át

A Bonum díjat Mandeville Dominikának Laboda Gábor adta át
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Bemutatkozik Király Veronika,
az Ürömi Hóvirág Bölcsõde új
vezetõje
Budapesten születtem 1979-ben. Ürömön élek férjemmel
és kislányommal, aki az Ürömi József Nádor Általános és
Mûvészeti Iskola másodikos tanulója.
Középiskolai éveim során gyermekorvosi pályára készültem. Az egészségügy, a szociális és a pedagógiai területek
iránti érdeklõdésem már a középiskolai éveimet is meghatározta. Az érettségi vizsga megszerzése után a Dob utcai Bölcsõdében helyezkedtem el, gondozónõként, tipegõ
csoportban. Idõsebb, szakmailag elismert kolleganõimtõl
nagyon sokat tanultam ott, rengeteg tapasztalatra tettem
szert a gondozónõi hivatást illetõen. Késõbb, rövidebb ideig a Völgy utcai Csecsemõotthonban is dolgoztam, szintén gondozónõként. Itt 0-1 éves korú csecsemõket gondoztam. Késõbb a Madarász utcai kórház koraszülött- és
csecsemõosztályán dolgoztam, más munkakörben, de
szintén gyermekek között. Ezt követõen a BM Kórház
Onkológiai és Fül-Orr-Gégészeti osztályán voltam adminisztrátor. A kórházat 2007-ben megszüntették, abban az évben született meg lányom. A vele itthon töltött
évek alatt pénzügyi-, számviteli ügyintézõi és mérlegképes könyvelõi végzettséget szereztem. 2010-ben, az újon-

nan megnyitott Ürömi Hóvirág Bölcsõdében helyezkedtem
el gondozónõként, késõbb gazdasági ügyintézõi munkát
láttam el.
Tudásommal, lelkesedésemmel, a bölcsõdében megszerzett tapasztalataimra támaszkodva, kellõ mértékû
fejlõdni akarással, kitartással Szeretném a korábbi
bölcsõdevezetõ által kitaposott utat követve, az Ürömi Hóvirág Bölcsõde jó hírét, szakmai színvonalát megõrizni, tovább fejleszteni.

5 évesek lettünk
5 éve nyitotta meg kapuit az Ürömi Hóvirág Bölcsõde. Emlékszem arra az esõs délutánra, amikor az ünnepélyes átadás történt, és arra is, milyen izgatottan vártuk az „elsõ
fecskéket”…. Õk már táskával a hátukon bandukolnak reggelente az iskolába. Ez alatt az 5 év alatt rengeteg tapasztalatot szereztünk, élményekkel gazdagodtunk.
Most ugyanolyan lelkesesedéssel készültünk a szeptemberre. Májusban, fájó szívvel, de büszkén ballagtattuk a
nagy óvodásokat. Nyáron elbúcsúztattuk Csordásné Katit, még ballagó tarisznyát is kapott, amivel útnak indult az
óvodába, mint új óvodavezetõ. Mi pedig szomorú szívvel,
de reményekkel telve folytattuk a munkát.
Szeptember minden évben a kezdésrõl szól nálunk is és
mint ahogy azt mondani szokták, minden kezdet nehéz.
Vagy nem is annyira?
A bölcsõdei beszoktatás nem könnyû feladat. Sem a
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gyermeknek, sem a szülõnek, sem a gondozónõnek. A
kicsik beszoktatása általában két hetet vesz igénybe.
Az elsõ napok anyával telnek, egyre több ideig tartó nálunk tartózkodással és anya egyre hosszabb távollétével. A második hétre eljutunk az itt alvásig, vagyis odáig,
hogy a gyermek az ebéd utáni csendes pihenõ idejét is a
bölcsõdében tölti.
Minden gyermek más, ezáltal mindenkinél máshogy zajlik
ez az idõszak. Gondozónõink szeretettel, odaadással és
figyelemmel végzik a dolgukat. De a dolog nehéz. A feladat
a bizalom kialakítása. Mind a gyermekkel, mind a szülõvel
szemben.

Úgyhogy Kedves
Anyukák és Apukák!
Megragadnánk az alkalmat, hogy megkérjünk benneteket, bízzatok abban, hogy kis csapatunk
minden
tagja
maximális odafigyeléssel és szeretettel végzi a munkáját. Higyjétek el,
nagyon hamar itt lesz az az idõ, amikor már mosolyogva érkeznek a kicsik a bölcsõdébe, és jókedvvel töltik nálunk, velünk a mindennapokat. Van, aki már most is így van ezzel!
Balla Orsolya, Király Veronika
ELÉRHETÕSÉGEK
Címünk: 2096 Üröm, Petõfi S. u. 22.
E-mail.: bolcsodevezeto@uromibolcsode.t-online.hu
bolcsodetitkar@uromibolcsode.t-online.hu
Telefonos elérhetõségek:
06-26-350-658
Király Veronika bölcsõdevezetõ:

06-20-4055397

Kollárik Zsófia bölcsõdetitkár:

06-20-4254960
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Eljött a szeptember,
kezdõdik az óvoda
2015. szeptember 1-jén 239 kisgyermek számára
elkezdõdött a Napraforgó Óvodában a 2015/16-os nevelési év. A 3-7 éves korú gyermekek a két helyszínen
mûködõ 11 csoport valamelyikébe járnak. A fõépületben
9 korszerû, modern, esztétikusan és a gyermekek igényeinek megfelelõen kialakított szoba áll rendelkezésre, míg
a tagóvoda 2 csoporttal, 36 kisgyermekkel indult. Ebben
az óvodában Német Nemzetiségi Tevékenység központú
program alapján foglalkozunk a gyermekekkel.
Szeptember a be- és visszaszoktatás idõszaka: a kicsikkel megismertetjük, elfogadtatjuk azt a helyet, ahol
napjaik nagy részét töltik majd. Ez nem mindenkinek megy
könnyen. Kezdetben még nagyon sok a sírás, az apa-anya
utáni vágyakozás és bizony ilyenkor a nagyobbaknál is tapasztalható szomorúság. Nekik nagyon hiányzik a családi otthon melege. Ezt az idõszakot mi nagy-nagy türelemmel, szeretettel, megéléssel, elfogadással és sok-sok játékkal hidaljuk át. Így próbáljuk könnyebbé tenni számukra
a szülõtõl való elválás nehéz pillanatait.
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Szerencsére a nagy többség kíváncsian, örömmel
várta, hogy találkozzon a társakkal, az óvó nénikkel, a
dajka nénikkel és újból együtt játszhassanak. Õk hatalmas lelkesedéssel és izgatottan vették birtokukba a
csoportszobákat és az udvart.
Ha már megtörtént a ráhangolódás belevetjük magunkat a tevékenységeinkbe, minden nap biztosítjuk, hogy tapasztalatokat szerezzenek, melynek mindegyike a gyermekek testi-lelki-értelmi-érzelmi fejlõdésének elõsegítése
érdekében történik nem kevesebb, mint 10 hónapon keresztül. Minden óvónõ és dajka néni, valamennyi óvodai
dolgozó azon fog serénykedni, hogy ez az idõszak a gyermekek számára minél tökéletesebb legyen!
Azt kívánjuk, hogy
minden régi és új kis
óvodásunknak nagyon
szép, örömteli, hangosan kacagós éve legyen!
A Napraforgó Óvoda és Tagóvoda nevében:
Murányiné F. Klára,
Szabó Zsuzsanna
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Szépkorúak
Laboda Gábor polgármester és Halász Mónika jegyzõ köszöntötték Sásdi Ernõt 95. születésnapja alkalmából.
Ezúton is jó egészséget és további szép éveket kívánunk!

A fiatalság mércéje nem az életkor,
hanem a szellem és a lélek állapota.
Csak az öregszik meg,
aki lemond eszményeirõl.
Az évek múlásával
ráncossá lesz az arcod,
de ha kialszik benned a lelkesedés,
akkor a lelked ráncosodik meg.
Az ember – akár tizenhat éves,
akár hatvanhat – csodára szomjazik,
elámul a csillagok örökkévalóságán,
a gondolatok és a dolgok szépségén.
Olyan fiatal vagy, mint reményeid,
olyan öreg, mint kétségeid.
Olyan fiatal vagy, mint önbizalmad,
olyan öreg, mint félelmed.
Fiatal, mint hited,
öreg, mint csüggedésed.
Fiatal vagy, amíg befogadod a szépség,
az öröm, a merészség, a nagyság,
az ember, a föld és a végtelenség
hírnökeit.

(Albert Schweitzer: A fiatalság mércéje)
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köszöntése
Az idén nyáron Dr. Bodó Tibor alpolgármester és Dr. Halász Mónika jegyzõ asszony három szépkorú ürömi lakost is köszönthetett születésnapjuk alkalmából. Jó egészséget és még hosszú boldog éveket kívánunk szeretõ családjuk körében!

Kerék Gyula Ágoston köszöntése

Csernitzky Antalné köszöntése

Kun Ferencné köszöntése
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Nationalitätentag in der Schule
Nemzetiségi Nap az iskolában
2015. június 4-én iskolánk tanulói a Nemzetiségi Nap alkalmából Ürömön és Pilisborosjenõn fedezhették fel a magyarországi németek még fennmaradt emlékeit. Formabontó módon szerezhettek új ismereteket lakóhelyükrõl múltjáról és jelenérõl.
Az alsósok lelkesen nézelõdtek a helyi zöldségeskertekben
és a falu határában lévõ nagy baromfiudvarban. Lehetõségük
volt, hogy Üröm legfontosabb intézményeibe ellátogassanak és
emléktárgyakat gyûjtsenek. A régi sváb családok még fellelhetõ
nyomai után kutathattak az ürömi temetõben. A pilisborosjenõi
sváb tájházban a meglepõen jó állapotban lévõ öreg bútorok és
berendezési tárgyak megtekintése mellett, elragadtatással hallgatták a svábok életérõl szóló történeteket.
A felsõ tagozatosok megismerkedtek a svábok hagyományos ételeivel, majd kóstolót is készítettek. Az ürömi Kálvárián,
a Könyvtárban és a Római Katolikus Templomban elõbukkanó
írásos emlékeket tanulmányozták kitartóan. Lelkesen készítettek
riportot és szereztek ismereteket a helyi szõlõtermesztéssel és
borászattal kapcsolatban.
Tanulóink élményeiket és újonnan szerzett ismereteiket: plakátok, receptgyûjtemények leporellók, emlékdobozok, terepasztalok és digitális diavetítés formájában jelenítették meg.
A német nyelv mûvelésében kiemelkedõ eredményeket elért
tanulóinkat zárómûsorunk keretében jutalmaztuk. Német nyelvû
kiadványokat, írószereket és egy kis édességet kaptak az ürömi
Német Nemzetiségi Önkormányzat nagyvonalú jóvoltából.
Meghallgattuk Raffay Gergely 2. b osztályos tanuló szavalatát, mellyel a Német Nemzetiségi Szavalóverseny országos
döntõjébe jutott. A sváb ünnepi népviseletbe öltözött 2. b osztályos fiúk és lányok táncukkal kápráztatták el társaikat. A meglepetés erejével hatott és magával ragadott diákot és tanárt egyaránt a 2.a-sok „Fliegerlied” produkciója, mely valóságos táncforgataggá változtatta át nézõközönséget.
Ezúton mondunk köszönetet Mindazoknak, akik e napon
odaadóan segítették az ürömi iskolások ismeretszerzõ és gyûjtõ
munkáját!
A Nemzetiségi napot az ürömi Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatta.
Német munkaközösség
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Ürömi Nyári Fesztivál

Finálé

Az idén már 16. alkalommal került megrendezésre az év legnagyobb
eseménye, ami a falu apraját-nagyját minden évben lázba hozza – a
Nyári Fesztivál.
Szokás szerint a közösségi házban, az óvodában és az iskolában
már hónapokkal korábban elkezdõdik a felkészülés, a tanulás, gyakorlás, hogy a fesztivál idejére a lehetõ legjobban szerepeljenek az elõadók.
Erre készülnek a nézõk is – a barátok, a szülõk, nagyszülõk, rokonok,
ismerõsök – akik a színpad elõtt drukkolják végig az elõadásokat.
Az idei nyári fesztivál felelevenítéséhez a leghangulatosabb képeket
állítottuk össze. A fényképeket Gelányi Barbara készítette.

Kevélyhegyi Dalkör
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Ballagó ovisok

Csillag csoport

Pipacs csoport

Napraforgó csopor
t

Szarkaláb
Shaolin
Kung-Fu

4 muskétás SE
Tornászlányok

Ilios Táncegyüttes

Mákvirág Csoport

Alma zenekar

Las Flamencas

Bot-ladozók
t
Tubarózsa Csopor

Szilvásy Gipsy Folk Band

Kisrókák

Maya Hastánc Stúdió

Ballagó ovisok
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Köszönjük a Támogatóknak, hogy segítségükkel megrendezhettük a fesztivált:

Üröm Község Önkormányzata
Laboda Gábor
Rock-Sun Stone Kft.
Podhorcsek Miklósné „Márta néni”
Körzeti megbízott rendõrök
József Nádor Általános Iskola
Kossuth Lajos Közösségi Ház
Polgárõrök
Trunk Zsolt
Ürömi Öröm Néptáncmûhely
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Így telt a nyarunk
Az Ürömi Nyári Fesztiválon felléptünk, a „Válogatós Legény” c. énekes jelenetet adtuk elõ.

Bogrács Parti
A fiúk csülökpörköltet fõztek a lányoknak, kerek születésnapokat és névnapokat ünnepeltünk. Meghívott
vendégünk Németh Ferenc zenész és Csórics Mariann
énekes gondoskodtak a hangulatról. Laboda Gábor
polgármester és Papp Ákos a Mûvelõdési Ház igazgatója is megtisztelték jelenlétükkel ezt a jeles eseményt.

Felléptünk az idei Nyári Fesztiválon

Születésnapi köszöntõ
Sásdi Ernõ költõt, a legidõsebb egyesületi tagunkat 95.
születésnapján köszöntöttük a Platán Idõsek Otthonában.
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Kirándulás
„Ismerd meg hazád” mozgalom keretében ellátogattunk az Ozorai Pipó Várkastélyhoz, Simon Tornyánál
megtekintettük a várat és a kiállítást, Dégen a klasszicista stílusban épült Festetics Kastélyt, ahol megcsodálhattuk Magyarország legnagyobb angol kertjét.

Szent István napi ünnepség
Wilheim Péter ürömi római katolikus pap szentelte meg
az új búzából sütött kenyerünket, amelyet jóízûen közösen fogyasztottunk el.

Kirándultunk

Szent István napi ünnepég, az új kenyér szentelése
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Szüret 2015
Látványos külsõségek közepette került sor az idei szüreti
felvonulásra 2015. október 3-án szombaton.
A szekér (hintó), amelyen a Bíró úr és a Bíróné as�szony ültek hasonlóan magas színvonalú volt mint a tavalyi, hiszen pontosan ugyanaz a személy volt a hajtó mint
tavaly és a jármû is ugyanaz volt. Bár kevesebb lovas volt,
mint tavaly az összhatás az õsi hagyományok és szokások
jegyében zajlott. Kisbíró, ostoros legények viseletbe öltözött leányok, bort kínáló asszonyok és jókedvû emberek.
A felvonulás a focipálya mellett is elhaladt (remélhetõleg
az ünneplõ sokaság váratlan szurkolása elõsegítette
az ürömi gyõzelmet), majd föl a Radnóti utcán egészen a szökõkútig haladt. A pályánál és a Fõ téren is ki-
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sebb mûsorra került sor a kísérõ Schwabenkraft zenekar
közremûködésével. Egyébként régen volt már olyan felvonulás, amelyet élõ zenekar végig kísért, de kétségkívül hatásos is volt a már említett látvány mellett.
A Mûvelõdési Házba visszatért felvonulókat az elmaradhatatlan
ünnepi mûsor fogadta.
Elsõként az Ürömi Öröm
Néptáncmûhely
gyermekcsoportjai léptek fel
Szilvási Ildikó és Szilvási
Károly vezetésével, majd a
„Divattánc” csapat, Kollárik
Zsófia tanítványai. Ezt
követte a pilisvörösvári
Schwabenkraft
zenekar
koncertje. A rézfúvósokat

a közönség többször visszatapsolta. A mûsor után jött a
Táncház a néptáncosok szervezésében.
Az udvaron mindeközben a gyermekek szõlõt tapostak
és egyéb hasznos szüreti mulatságokkal töltötték az idõt.
A felnõttek az ezüsthegyi borosgazdák boraiból ittak és
mindenki megkóstolta a szüreti babgulyást.
Az idõjárás kitûnõ volt, igazi „vénasszonyok nyarának”
örülhettünk, ami csak fokozta a jó hangulatot.
Mûvelõdési Ház
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Meghívó
A Felvidéki (Révkomárom) Marianum
Egyházi Gimnázium dráma csoportjának

A „naccságos fejedelem” avagy
számozatlan fejezetek
a Rákóczi szabadságharc történetérõl
címû színházi elõadására
Mûfaj: kuruc esztrád korabeli naplók, visszaemlékezések pletykák és sejtések alapján
Helyszín: Üröm, Mûvelõdési Ház Nagyterme (Iskola u. 4)
Idõpont: 2015. október 28. (szerda) 19. 00 órakor
Rendezõ: Tóth Gábor, zenei vezetõ: Landschadl Dávid
Vívás: Nagy Imre
Koreográfus: Benkõ Ágnes
Díszlet: Patak István és Dominik Arnold
Belépõdíj: egységesen 500 Ft/fõ
(A darab 14 éven felüli nézõinknek ajánlott!)
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Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház és Könyvtár
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Koncert a kápolna kertjében
Immár hagyománnyá vált a szeptemberi koncertsorozatunk, amelyet minden évben, az ürömi Szent Alexandra kápolna kertjében tartunk. Mindig a kápolna, vagy
az orosz történelem valamely jeles évfordulójáról emlékezünk, és ez most sem volt másképp hiszen Alexandra
nagyhercegnõ bátyjának I. Sándor orosz cárnak ürömi
látogatására emlékeztünk.
Ebben az évben a Fourtissimo zenekar tartott koncertet 2015 szeptember 18-án.
Az öttagú zenekar alapvetõen fúvósokból állt, akik
olyan nagyszerû zeneszerzõk mûveit játszották mint Lully
Csajkovszkij, Muszgorszkij, Prokofjev. A mûsor végén elhangzott az orosz és a magyar himnusz is.
Külön öröm számunkra hogy idén az orosz zeneszerzõk
darabjai gyakorlatilag több mint a mûsor felét adták, amely
már évek óta nem fordult elõ.
A zenekar játékát a közönség lelkes tapssal jutalmazta. Az pedig, hogy bár jóval több széket vittünk ki, mégis
„teltház” volt, azt mutatja, hogy széles körû igény mutatkozik a komolyzenei koncertekre Ürömön is. Természetesen
mindehhez hozzájárult a páratlan helyszín is amiért külön
köszönet Dmitríj atyának.
Köszönjük az önkormányzat támogatását és köszönjük az Orosz Föderáció Nagykövetsége, illetve az orosz
kulturális központ több magas rangú vezetõjének, hogy
eljöttek erre a jeles alkalomra.
I. Sándor orosz cár, császár (az orosz cárok Nagy Péter óta az „imperator” császár címet
használták hivatalosan ezzel is kifejezve a Bizánci birodalom jogutódlását)
(Alexandr Pavlovics Romanov)
Született: Szentpéterváron 1777
Apja: Pavel Petrovics Romanov
Anyja: Sophie Dorothea württembergi
hercegnõ, aki az ortodox keresztségben a Marija Fjodorovna nevet kapta. (az orosz császári
családba beházasodott személyeknek kötelezõ
volt átkeresztelkedni ortodox hitre, mert I. Péter óta – angol minta szerint – az uralkodó
volt a egyház feje, pátriárkát 1917-ig nem lehetett választani. Közismert, hogy Alexandra
Pavlovna házassága a svéd királlyal is azért hiúsult meg, mert Svédország leendõ királynéjának értelemszerûen át kellett volna térnie az
evangélikus vallásra, ami az orosz udvar számára elképzelhetetlen volt.)
Trónra lépett: 1801 március 12. (ekkor gyilkolták meg apját I. Pál cárt).
Meghalt Taganrogban , 1825 november 19.
Felesége: Luise badeni hercegnõ, (az ortodox keresztségben a Jelizaveta Alexejevna nevet kapta).
Gyermekei: Marija, Jelizaveta.
Nyikolaj Karamzin a történetíró I.Sándorról
„Sándor, akit a közjó ágya vezérelt, s a legjobb szándék, elfogadta a tanácsot és …más

országok politikai rendszerével összhangban
minisztériumokat állított fel. Kezdjük azzal, hogy
felhívjuk a figyelmet arra a rendkívüli sietséggel,
amellyel ezt véghez vitte.
A minisztériumokat létrehozták és azok elkezdték mûködésüket, mielõtt még a minisztereket utasításokkal, világos instrukciókkal látták volna el, elõsegítendõ fontos feladataik elvégzését.
Kérdezem ezek után mi volt a hasznuk? A kollégiumok helyébe a minisztériumok léptek. Ott ahol azelõtt olyan kiváló hivatalnokok dolgoztak, mint az elnök és néhány
ellenõr, akik gondos kiképzést kaptak és nagyfokú felelõsségtudattal bírtak az egész hivatalra kiterjedõen, jelentéktelen tisztviselõket találunk: igazgatókat, osztályvezetõket, írnokokat,
akik miniszterük háta mögé bújva büntetlenül
garázdálkodnak.”
(Nyikolaj Mihailovics Karamzin I. Sándor „udvari” történésze volt, 1803-ban nevezte ki historiográfussá, 2000 rubel évjáradékkal.
Karamzin fõ mûve a 12 kötetes Orosz állam története címû munkája (Isztorija Goszudarsztva
Rosszijszkovo), amely 1818-1829 között adtak
ki Szentpéterváron, és egyébként több nyelvre is lefordították.)
Személyes véleményt fogalmazott meg a
kortárs Tiesenhausen grófné, aki ezt írta 1812ben I. Sándorról:
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„Szabályos és finoman rajzolt arcvonásai és
bõrének üde frissessége ellenére elsõ pillantásra nem annyira a szépsége hat az emberre mint inkább kedvessége és jóindulata, amellyel mindenki szívét meghódítja és
azonnal bizalmat ébreszt.
Magas, nemes fenséges
termetén (szívesen vesz
fel olyan testtartást mint az antik szobrok) látszik hogy hízásra hajlamos, de tagjai tökéletesen arányosak. Eleven és kifejezõ kék szeme enyhe rövidlátásról árulkodik. Az orra egyenes és szépen formált, a szája kicsi és finom
rajzú. Kerek arcával felséges anyjára emlékeztet, ahogy profiljával is. A homloka felett enyhén kopaszodik, s ettõl nyílt és méltóságteljes.
aranyszõke haját gondosan ápolja és úgy fésüli,
ahogy az antik kámeák vagy érmék férfiportréin látni: szinte odaképzeli az ember a babér mirtusz vagy olajkoszorút.”
(A grófné a balti német Tiesenhausen arisztokrata családból származott, amelynek tagjai
közül többen az orosz császári illetve a svéd királyi udvarokban töltöttek be különféle tisztségeket)
szerkesztette: Papp Ákos
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Forte Társulat és Színház- és Filmmûvészeti Egyetem

ARANY JÁNOS: TOLDI
A 2014-ben végzett fizikai színházi rendezô-koreográfus osztály elôadása
Arany János klasszikusa nyomán
Az elôadás során a teljes Arany-mû elhangzik,
miközben a mozgás, a zene, a tánc és a szöveg is
szerves részévé válik.
Szereplôk: Gyöngy Zsuzsa, Zsigmond Emôke,
Hegymegi Máté, Horkay Barnabás, Nagy Norbert,
Fehér László, Pallag Márton, Varga Krisztina, Zsíros
Linda
Zene: Dresch Mihály
Fény: Payer Ferenc
Produkciós vezetô: Számel Judit
Osztályvezetô tanárok: Lukáts Andor, Horváth Csaba

Rendezô-koreográfus: Horváth Csaba
„Az igazi kihívást az jelentette, hogy hogyan tudunk egy klasszikus, veretes mûvet megszólaltatni a kortárs színház nyelvén.”
(Horváth Csaba)
„Horváth Csaba formanyelvének találkozása a teljes klasszikus szöveggel szép teljesítmény, annál is inkább, mert a negyedéves fizikai színházi rendezô-koreográfus osztály tökéletesen abszolválja a feladatot. A kortárs táncszínházi elemek használatával nemcsak konkrétan megjelenítik a Toldit, hanem az expresszív koreográfia és Dresch Mihály ôrületes zenéje révén magasabb regiszterekbe emelik a mûvet.
A tánc véletlenül sem lesz illusztráció, és a zene sem válik kísérôelemmé – ez a társmûvészetek egyenértékû, komplex találkozása.
Az elôadást meghatározó ötletes minimalizmus a történetmesélésnek lendületet, míg a szerepformálásoknak plusztöltetet ad, így
lesz minden szereplô karakterén kívül nemcsak egy másik, de még narrátor is, sôt a fôszereplô, Toldi Miklós (összetett jelleme miatt)
még duplikálódik is. A kortárs és népi jelleget mutató mozdulatvilág az eszköznélküliség kietlenségében ugyanolyan látványossá válik, mint az egy-egy autentikusnak tûnô kellék használatával kreált jelenetek. Nemcsak a keretként szolgáló, kontextualizáló táncepizódok, de egy-egy jelenet is szinte belénk ég. Ilyen a hátborzongatóan kreatív közös tánc a keretükbôl leemelt ablakokkal, amik hol
partnerként, hol kiegészítôként jelennek meg.”

Elôadás: 2015. november 19. (csütörtök) 19 órakor
Helyszín: Mûvelôdési Ház – Üröm
Belépés: Ingyenes
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Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!
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Ürömi Tükör
HATÁROZATOK

A Képviselõ-testület 2015. június, július és szeptember havi ülésének döntései
• Zárt ülés keretében bírálták el a képviselõk a
bölcsõdevezetõi pályázatra beérkezett pályázatokat, a
pályázók meghallgatását követõen Király Veronika pályázó pályázatát fogadta el a testület és megbízta 2015. július 1-jétõl 2020. június 30-ig az Ürömi Hóvirág Bölcsõde
vezetõi feladatainak ellátásával.

• Reinerné Tóth Ildikó kérelmében elutasító döntés született a 3366 hrsz-ú út céljára visszamaradt 608 m2 terület
megvásárlásáról.

• Ugyancsak zárt ülés keretében bírálták el a képviselõk a
gyermekjóléti családgondozó vezetõi pályázatra beérkezett pályázatokat, a pályázók meghallgatását követõen
Csanády Beáta pályázata került elfogadásra és nevezettet 2015. július 1-jétõl határozatlan ideig a gyermekjóléti
és családgondozó vezetõi feladatokkal bízta meg a testület.

• Elfogadták a képviselõk a Mûvelõdési Ház felújítását
megelõzõ statikai szakvéleményt, árazott tervezõi árajánlatok bekérésérõl döntöttek.

• Megtárgyalták a képviselõk az iskola férõhelybõvítését
illetõen az aktuális kérdéseket, az ürömi gyermekekre figyelemmel támogatták a képviselõk az iskolában
tetõfedési- és bádogosmunkák elvégzését összesen
bruttó 6 438 000 Ft-tal.

• A gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztésre központi forrás terhére pályázat benyújtásáról döntöttek a
képviselõk.

• Jóváhagyta a képviselõ-testület a lejárt határidejû határozatok végrehajtásának helyzetérõl szóló jelentést.
• Döntés született a Mûvelõdési Ház és Könyvtár nyári zárva tartási idejérõl.
• A 87/2015 (V.27.) Kt. számú határozat visszavonásáról
döntöttek a képviselõk, az Üröm, Doktor Sándor u. 21.
szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt nyílt egyfordulós
pályázat visszavonása tárgyában.

• Az iskola férõhelybõvítést illetõen, végleges megoldást
keresve határozatot hoztak a képviselõk Pilisborojenõ
közigazgatási területén lévõ, jelenleg kihasználatlanul álló, ún. AURA épület – volt oktatási intézmény – felújításáról, az épület közös használatára. Vállalta a testület, hogy
tanulói létszámmal arányosan a mûködtetés többletköltségét viseli.

• Jóváhagyták a képviselõk a kisajátítási tervet a 078
hrsz-ú ún. barackos területeket érintõen.

• Elfogadták a képviselõk a település 2015. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendeletet.

• Döntöttek a képviselõk a Dózsa György u. 34. szám alatt
levõ új orvosi rendelõ parkosított részén a locsolóhálózat kiépítésre beérkezett árajánlatokban, a Klorofil Kft.
árajánlata került elfogadásra.

• Módosították a képviselõk a temetõkrõl és a temetkezés rendjérõl szóló önkormányzati rendeletet, mely kiegészítésre került a szórásos temetés, mint szolgáltatás
bõvítésével és annak díjával.
• Elfogadták a képviselõk a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítását, mely az idegenforgalmi adó
vonatkozásában tartalmaz kiegészítõ szabályozást.
• Módosította és egységes szerkezetbe foglalta a testület a közterületek használatáról szóló rendeletét, a közterület-használati díj fizetése alóli mentességi körbõl kikerült az építõanyag tárolása, tüzelõanyag tárolására a
bejelentéstõl számított 3 napnál rövidebb ideig továbbra
sem kell közterület használati díjat fizetni.

• Hozzájárultak a képviselõk a Hegyvidék Polgárõr Egyesület kérelmében embléma használatához.
• Hozzájárult a testület Flórián Csaba telephelyengedély
iránti kérelméhez.

• Ugyancsak döntés született a József Nádor Általános Iskola 4 tantermében PVC csere munkáira beérkezett árajánlatokban, Tarnai László árajánlata került elfogadásra.
• Polgármesteri felhatalmazásáról döntöttek a képviselõk
a 2015. évi szúnyoggyérítés megrendelésére, a szúnyoggyérítési (földi és légi) a munkák megrendelésére nem
volt szükség.

• Elfogadták a képviselõk Üröm Község Polgármesteri Hivatalában 2015. nyári idõszakában az igazgatási szünet
elrendelésérõl szóló rendelet-tervezetet.

• Döntöttek a képviselõk a közbeszerzési eljárás indításáról, mivel Üröm Község Önkormányzata egy Kormányhatározat értelmében 150 M Ft keretösszeget nyert el vis�sza nem térítendõ támogatás formájában az iskola és a
Kossuth Lajos utcai tagóvoda épület energetikai fejlesztésére (falfelület, tetõ és nyílászárók hõszigetelése). A kiírt hirdetmény nélküli meghívásos közbeszerzési eljárásra beérkezett pályázatok érdemi elbírálására 5 fõs eseti
bizottság létrehozásáról határoztak.

• Bana Zoltán és Borzák Zoltán kérelmét elutasították
a képviselõk a Helyi Építési Szabályzat módosítását
illetõen.

• Elvi döntés született Reinerné Tóth Ildikó ismételt kérelmében a 3366 hrsz-ú út céljára visszamaradt 608 m2 terület megvásárlásáról.
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• Jóváhagyta a testület a 2015. évi költségvetés I. félévi
teljesítésérõl szóló beszámolót.
• Jóváhagyták a képviselõk a Szociális, Családügyi és
Egészségügyi Bizottság beszámolóját az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekrõl.
• Meghatározták a képviselõk a 2015. évi közmeghallgatás idõpontját.
• Jóváhagyta a testület az önkormányzat és a DMRV
Zrt. között létrejövõ vízi közmû bérleti – üzemeltetési
szerzõdés – tervezetet, valamint megállapodást.
• Jóváhagyta a képviselõ-testület a 15 éves távra szóló
gördülõ fejlesztési tervet, hosszú távú felújítási, valamint
pótlási tervet.
• Módosították a képviselõk Flórián Csaba és az önkormányzat között fennálló bérleti szerzõdést.
• Jóváhagyta a testület a Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház
bõvítésének, felújítási munkáinak elõkészítõ statikai
szakvéleményérõl szóló tájékoztatót, meghatározták a
további tennivalókat.
• Döntöttek a képviselõk Sajti Miklós, az Ürömi Hegyvidék
Polgárõr Egyesület kezdeményezésében közlekedésbiztonsági kampány megvalósítására.

• Módosították a képviselõk az önkormányzat és a Tip –
Art Kft. között létrejött szerzõdés idõbeli hatályát.
• Jóváhagyta a képviselõ-testület a KEOP-2015-5.7.0
„Középületek kiemelt jelentõségû épületenergetikai fejlesztése” címû pályázat elõkészítése során megkötött
szerzõdéseket.
• Módosították a képviselõk a 82/2015 (V.27.) Kt. számú határozatot, a Tagóvoda oktatási célra való átadását
illetõen.
• Módosították a képviselõk a 103/2015 (VI.24.) Kt. számú
határozatot, a bölcsõdevezetõ vezetõi pótlékát illetõen.
• Döntés született az önkormányzat tulajdonában és fenntartásában levõ játszóterek karbantartása során jelentkezett javítási költségekrõl.
• Határozatot hozott a testület a Szent György Egyesület,
a Gankaku SE Ürömi Klub és az Ürömi Sport Club kedvezményes, illetve térítésmentes tornaterem használatot
igénylõ kérelmében.
• Döntött a testület a 078/21 hrsz-ú ingatlan vételére tett
ajánlatban.
• Határozott a testület a helyi önkormányzati közutak forgalomkorlátozásának támogatásában (táblák kihelyezése).
Üröm, 2015. szeptember
		
		

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Tájékoztatás
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete tájékoztatja a tisztelt
lakosságot, hogy a 2015. évi közmeghallgatás idôpontja:
2015. november 25. 15.00 óra
Helye: 2096 Üröm, Iskola u. 10.
Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Minden közügyek iránt érdeklõdõt szeretettel várunk.
Üröm, 2015. szeptember 24.
Üröm Község Önkormányzat
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Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 12/2015
(VI. 25.) önkormányzati rendelete az 1/2015 (II. 13.) számú önkormányzati rendelet módosítására az önkormányzat 2015. évi
költségvetésérõl
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § (1) bekezdésben, valamint az ennek végrehajtására kiadott 368/2011.
(XII. 31.) Korm. számú rendeletben foglalt felhatalmazás alapján a 2015. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:
1. §
/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: 1 556 907 e Ft-ban (azaz Egymilliárd ötszázötvenhatmillió-kilencszázhétezer 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 114 821 000 Ft-ban (azaz Száztizennégymillió-nyolcszázhuszonegymillió forintban)
b.)	Közhatalmi bevételek:
	Az önkormányzat sajátos mûködési bevételeit: 362 496 000 Ft-ban (azaz
Háromszázhatvankettõmillió-négyszázkilencvenhatezer forintban)
a.)	Mûködési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételi fõösszegét
51 800 000 Ft-ban (azaz ötvenegymillió nyolcszázezer forintban)
b.)	Mûködési és felhalmozás célú támogatások államháztartáson belüli bevételét 335 990 000 Ft-ban, (azaz háromszázharmincötmillió-kilencszázkilencvenezer forintban)
da.)	mûködési célú támogatások 335 990 000 Ft
db.)	felhalmozás célú támogatások 0 Ft
a.)	Felhalmozás és tõkejellegû bevételeit 50 502 000 Ft-ban (azaz ötvenmillió ötszázkettõezer forintban)
b.)	Pénzforgalom nélküli bevételek 538 509 000 Ft-ban (azaz ötszázharmincnyolcmillió ötszázkilencezer forintban)
c.)	Intézményfinanszírozás bevételei 102 789 000 Ft-ban (azaz százkettõmillió
hétszáznyolcvankilencezer forintban)
d.)	ga.) belföldi finanszírozási bevétel 102 789 000 Ft-ban (azaz százkettõmillió
hétszáznyolcvankilencezer forintban)
/3/ Az önkormányzat összesített bevételeibõl:
a)	a kötelezõ feladatok bevételei:
640 811 000 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 elõirányzatok, a többi kiemelt bevételi elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében jogosult dönteni.

b)	Felhalmozási költségvetés kiadás 356 367 000 Ft-ban (háromszázötvenhatmillió háromszázhatvanhétezer forintban)
ba.)	Beruházások kiadásai: 285 882 000 Ft-ban (azaz kettõszáznyolcvanöt millió nyolcszáznyolcvankettõezer forintban)
bb.)	Felújítások kiadásai 70 485 000 Ft-ban (azaz hetvenmillió négyszáznyolcvanötezer forintban)
bc.)	Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft-ban (azaz nulla forintban) állapítja meg.
c)	Finanszírozási kiadások 102 789 000 Ft-ban (azaz százkettõmillió hétszáznyolcvankilencezer forintban)
			
ca.)	belföldi finanszírozási kiadás 102 789 000 Ft-ban (azaz háromszáznyolcvanhétmillió nyolcvanhatezer forintban)
/3/ Az önkormányzat összesített kiadásaiból
			
a)	kötelezõ feladatok kiadásai 734 653 000 Ft-ban (azaz hétszázharmincnégymillió hatszázötvenháromezer forintban)
b)	önként vállalt feladatok kiadásai 395 224 000 Ft-ban (azaz háromszázkilencvenötmillió kettõszázhuszonnégyezer 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.
/5/ A helyi önkormányzat nevében végzett:
a)	beruházási kiadások beruházásonként		
aa)	Vagyoni értékû jogok, szellemi termékek beszerzése (tervek) 30 000 000 Ft
ab)	Orvosi rendelõ beruházása áthúzódó
153 000 000 Ft
ac)	Ingatlanvásárlás ( Deák F. utca)
10 000 000 Ft
ad)	Gépek berendezések vásárlás
7 028 000 Ft
ae)	Út-járdaépítés
20 000 000 Ft
af)	Erdõtelepítés
5 000 000 Ft
ag)	Beruházások áfája
60 854 000 Ft
b)
Felújítási kiadások felújításonként:
ba)	Közösségi ház felújítása
bb)	Önkormányzati utak, egyéb építmények felújítása
bc)	Gépek, berendezések felújítása
bc)	Jármû felújítása
bd)	Felújítások áfája

31 000 000 Ft
20 000 000 Ft
2 500 000 Ft
2 000 000 Ft
14 985 000 Ft

3. §
Az Ör. 6. §-a helyébe az alábbi új 6. § lép:
„6. §(1) Az önkormányzat település szintû költségvetésében a módosított általános
tartalék 16 081 000 Ft., a módosított céltartalék 347 017 000 Ft.
6. § (2) A módosított céltartalék felhasználásáról év közben dönt az önkormányzat.
4. §
/1/ Az Ör. egyéb rendelkezései nem változnak.
/2/ Jelen rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

Az Ör. 3. § helyébe a következõ rendelkezés lép:
2. §

/3/ A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

/1/	A képviselõ-testület a 2015. évi költségvetés módosított kiadások
fõösszegét 1 556 907 000 Ft-ban (azaz egymilliárd ötszázötvenhatmillió-kilencszázhétezer 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 734 653 000 Ft-ban (azaz hétszázharmincnégymillió-hatszázötvenháromezer forintban)
aa.)	Személyi juttatások kiadásai 320 260 000 Ft-ban (azaz háromszázhúszmillió- kettõszázhatvanezer forintban)
ab.)	Munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adó 85 671
000 Ft-ban (azaz nyolcvanötmillió-hatszázhetvenegyezer forintban)
ac.)	Dologi és egyéb folyó kiadások 273 415 000 Ft-ban (azaz
kettõszázhetvenhárom millió négyszáztizenötezer forintban)
ad.)	Ellátottak pénzbeli juttatásai 38 857 000 Ft-ban, (azaz harmincnyolcmillió
nyolcszázötvenhétezer forintban)
ae.)	Egyéb mûködési kiadások 16 450 000 Ft-ban (azaz tizenhatmillió négyszázötvenezer forintban)

Üröm, 2015. június 24.
Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 13/2015 (VI.
25.) önkormányzati rendelete a többször módosított 5/2011 (II.24.)
számú önkormányzati rendelet módosítására a temetõkrõl és a temetkezés rendjérõl
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a temetõkrõl és a temetkezésrõl
szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Ttv.) 6. § (4) bekezdésében, 16. §, 40.
§ (1), (2), (3) bekezdésében, továbbá a 41. § (3) bekezdésében, s a 42 §-ban kapott
felhatalmazás alapján rendeletét a következõk szerint módosítja:
1. §
Az önkormányzati rendeletének melléklete helyébe a jelen rendelet új melléklete
lép.

VII. – VIII. – IX. – X.
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2. §

e)	a beszedett adó összegét, valamint a kibocsátott számla, készpénzfizetési
számla, nyugta sorszámát,
f)	adómentesség jogcímét.
5.)	Az idegenforgalmi adóbevallás nyilvántartási adattartalmát a jelen rendelet
melléklete tartalmazza.

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

2. §

Üröm, 2015. június 24.
Laboda Gábor
polgármester

1.)	Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései nem változnak.

Dr. Halász Mónika
jegyzô

2.)	Jelen rendelet 2015. július 1-jével lép hatályba.
3.)	A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Melléklet
Sírhelyek megváltásának, illetve újraváltásának díjai, valamint a szórásos temetés
díja:
1.)
a)	Egyes sírhely
urnás temetés
koporsós temetés
b)	Kettes sírhely
urnás temetés
koporsós temetés
c)
Sírbolthely
d)
Az út menti sorokban a díjtétel másfélszerese fizetendõ.
e)
Urnasírhely és urnafülke (urnánként)
f)
Szórásos temetés/urna

42 000 Ft
45 000 Ft
80 000 Ft
83 000 Ft
260 000 Ft
20 000 Ft
20 000 Ft+áfa

2.)	Rátemetés esetén a használati díj idõarányosan annyival csökken, mint
amennyi év a sírhely használati idejébõl még hátra van.
3.)	Az újraváltás díjtételei azonosak a megváltás díjaival.
4.)	Temetõ fenntartási hozzájárulás (szakipari tevékenységet végzõk által
fizetendõ díj) temetési helyenként 5000 Ft.

Üröm, 2015. június 24.
Laboda Gábor
polgármester

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének15/2015 (VI.25.) önkormányzati rendelete az egységes szerkezetbe foglalt 11/2008 (IV.02.) önkormányzati rendelet módosítására a közterületek használatáról
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az épített környezet alakításáról és
védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében, a mozgóképrõl
szóló 2004. évi II. törvény 34. § (3) és (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.
§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közterületek
használatáról alkotott rendeltét a következõk szerint módosítja:
1. §
Az önkormányzati rendelet 11§ (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„e) tüzelõanyag tárolására a bejelentéstõl számított 3 napnál rövidebb ideig.”
2. §

5.)	A ravatalozó temetkezési szolgáltatók által történõ igénybevételének díja
25.000 Ft+áfa/szertartás.
Üröm, 2015. június 24.
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 14/2015
(VI.25) önkományzati rendelete a 17/2007. (IX. 24.) önkormányzati
rendelet módosítására a helyi adókról
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi
C törvény (a továbbiakban Hatv.) 1. § (1) bekezdésében, a 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, helyi adórendeletét a következõk szerint módosítja:
Az önkormányzati rendelet 8. §-a egy új 8/A §-al, és azt megelõzõen egy új alcímmel egészül ki.
Nyilvántartás vezetési kötelezettség

1.)

Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései nem változnak.

2.)

A rendelet a kihirdetés napját követõ napon lép hatályba.

3.)

A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Üröm, 2015. június 24.
Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 16/2015 (VI.
25.) számú önkormányzati rendelete az Üröm Község Polgármesteri Hivatalában 2015. nyári idõszakában az igazgatási szünet
elrendelésérõl
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a közszolgálati
tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 108. §, 232. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. §
Az új 8/A §:
1.)	Az idegenforgalmi adó beszedési kötelezettségre a helyi adókról szóló 1990.
évi C törvény 34. §-a az irányadó.
2.)	Az önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja alapján fizetendõ idegenforgalmi adó alapjának megállapítása végett az adó beszedésére kötelezett szállásadó (1. § (1) bek) a szállást igénybevevõk vonatkozásában nyilvántartást (vendég és idegenforgalmi) kell vezetni.
3.)	A vendégkönyvet használatba vétel elõtt az önkormányzati adóhatóságnál hitelesíttetni kell.
4.)	A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
a)	a sorszámot, továbbá a vendég vezeték és utónevét, születési helyét, idejét,
külföldi vendég esetén a vezeték és utónevét, születési idejét, állampolgárságát, illetve hontalan státuszát,
b)	a vendég lakcímét, személyi igazolvány, vagy forgalmi engedély számát, külföldi, illetve hontalan személy esetén útlevelének számát, vízum, vagy tartózkodási engedély számát,
c)	a szálláshelyen való tartózkodás kezdõ és befejezõ idõpontját, jogcímét,
d)	vendég vagy képviselõjének aláírását,
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Dr. Halász Mónika
jegyzô

1. §
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. július 27-tõl 2015. augusztus 09-ig terjedõ idõszakra a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet rendel
el.
3. §
Az igazgatási szünet idõtartama alatt az esedékesség évében ki nem adott szabadság 3/5 része kiadható.
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4. §
1.) A 2015. július 27. és 2015. augusztus 09. között az ügyfélfogadás szünetel valamennyi szervezeti egységben.
2.) Július 29-én és augusztus 5-én az igazgatási iroda, a pénzügyi iroda és a titkárság tart helyben ügyeletet.
5. §
1.) Ez a rendelet kihirdetését követõ napon lép hatályba és 2015. augusztus 10-ével
hatályát veszti.
Üröm, 2015. június 24.
Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô

f)
építési munkával kapcsolatos állvány, építõanyag, törmelék elhelyezésére,
g)
idényjellegû, alkalmi és mozgó árusításra,
h)
kiállítás, alkalmi vásár, rendezvény céljára,
i)	vendéglátó elõkert, kitelepülés céljára, üzleti szállítás, illetve rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra,
j)
üzemképtelen jármû ideiglenes tárolására,
k)	teher- és áruszállításra szolgáló gépjármû, mezõgazdasági vontató, munkagép pótkocsi tárolására vonatkozóan,
l)
tûzijáték szervezése
m)	film, televízió, video és hangfelvétel készítése, ha arra közterületet vesznek
igénybe
n)	minden más célú alkalmi igénybevétel esetén.
(3.)	A közterület rendeltetéstõl eltérõ használatát a Polgármesteri Hivatalban
írásban kell bejelenteni a tervezett használatot megelõzõen legalább 5 nappal.
5. §

Üröm község Önkormányzat Képviselõ-testületének 17/2015
(IX.24.) önkormányzati rendelete a 5/2009 (II. 18.) önkormányzati
rendelet módosítására a közterületek rendeltetéstõl eltérõ használatáról a 11/2008 (VII. 02.), a 18/2008 (XI. 27.), a 8/2009 (IV.06.), a
12/2009 (VI.30.), a 15/2015 (VI.25.) módosító rendeletekkel együtt
egységes szerkezetben
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében, a
mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény 34. § (3) és (5) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közterületek használatáról alkotott 15/2015 (VI.25.) rendeltét az alábbiak szerint módosítja, és egységes szerkezetbe foglalja:

(1)	A közterület állandó jellegû használatához Képviselõ-testületi hozzájárulás
és területbérleti szerzõdés szükséges az alábbiak szerint:
a)	az üzlethelyiségek és egyéb árusító épületek elhelyezéséhez,
b)	az üzemanyagtöltõ állomás és a hozzá kapcsolódó tároló helyek elhelyezéséhez,
c)	az ipari és raktárépületek elhelyezéséhez,
d)	egyéb termelési célú területhasználathoz.
(1)	A közterület állandó jellegû használatát építmény céljára a funkció megkötésével hagyja jóvá a Képviselõ-testület.
(2)	A közterület állandó jellegû használatához, az építési engedélyhez kötött
építmények elhelyezéséhez az igénybevevõ, illetve az építtetõ félnek területbérleti szerzõdést kell kötni. A bérleti szerzõdés érvényességi feltételeként ki kell kötni, hogy a bérlõ meghatározott idõn belül az építési engedélyt
köteles megszerezni. A bérleti szerzõdés, amelyet a polgármester ír alá, a
szerzõdésben meghatározott ideig érvényes.

Általános rendelkezések

6. §

1. §
A rendelet célja:
a)	Meghatározza a közterületek rendeltetéstõl eltérõ használatának rendjére
vonatkozó szabályokat, figyelemmel a helyi adottságokra, a lakossági igényekre, a mûemlékvédelmi, a községrendezési, közlekedésbiztonsági szempontokra, valamint a természetvédelmi területre vonatkozó elõírásokra.
b)	Megállapítja a közterület-használati díj mértékét és fizetésének módját.
c)	Szabályozza az engedély nélkül tárolt, üzemképtelen jármûvekkel kapcsolatos eljárást.

Nem kell közterület-használati hozzájárulást beszerezni:
a)	az úttartozékok és a közúti közlekedés irányítását szolgáló berendezések elhelyezéséhez,
b)	a közterületen illetve az alatt vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek,
továbbá közmûvek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, illetve lerakásához feltéve, hogy az a közlekedést nem akadályozza,
c)	„életveszélyes” fa kivágás munkálatainál. A munkákat azok megkezdését
megelõzõen 5 nappal írásban kell bejelenteni a Polgármesteri Hivatalnál.
7. §

2. §
(1)	A rendelet hatálya kiterjed Üröm község közigazgatási területén belül, az
ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl.: közút, járda, tér) nyilvántartott
belterületi földrészletekre, továbbá belterületi földrészletek közhasználatra
átadott részére, valamint a nem magántulajdonban lévõ külterületekre.
(2)	Rendelkezései minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel
nem rendelkezõ szervezetre vonatkoznak, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel a község területén tartózkodnak és tevékenykednek.

Nem adható közterület használati hozzájárulás:
a)
Mûemlékileg, vagy egyéb szempontból védett területen,
b)
tûz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlására,
c)
a lakosság nyugalmát vagy közerkölcsöt sértõ tevékenység végzésére.
d)
Szeszesital árusítására, az eseti rendezvények kivételével
e)
Üzemképtelen gépjármû fõútvonalon történõ tárolására
f)
Üzemképtelen gépjármû 30 napon túli közterületen történõ tárolására

3. §

8. §

A közterületek rendeltetésszerû használata
A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüknek megfelelõen – állaguk sérelme nélkül és az általános magatartási szabályok
betartásával – mindenki használhatja.
Közterület-használat engedélyezések, a közterület igénybevétele
Közterület használati hozzájárulás
4. §
(1)	A közterületek rendeltetésétõl eltérõ használatához közterület-használati
hozzájárulás szükséges (1. sz. melléklet).
(2)	Közterület-használati megállapodást kell kötni:
a)	A közterületre 5 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzlet
védõ teteje, hirdetõ berendezés, cég- és címtábla elhelyezésére,
b)	mozgó elárusító fülke, pavilon ideiglenes elhelyezésére,
c)	a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezésére,
d)	szobor, emlékmû, köztárgyak elhelyezésére,
e)	önálló hirdetõ berendezések, figyelmeztetõ- és tájékoztató táblák elhelyezésére,

Eljárási szabályok
1.)	A Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság dönt a kérelmekrõl és a
használat idõtartamáról a jelen rendelet 4§ a.)-e.) pontjaiban meghatározott
esetekben.
2.)	A polgármester dönt a kérelmekrõl és a használat idõtartamáról a rendelet
4§f.)-n.) pontjaiban meghatározott esetekben.
3.)	A kérelemnek a jelen rendelet 3. számú mellékletében meghatározott adatokat kell tartalmazni.
4.)
A közterület-használati megállapodás
a)
ideiglenes jelleggel, meghatározott ideig
b)
a megállapított feltétel bekövetkezéséig,
c)
határozatlan ideig, 15 napos felmondással köthetõ meg.
5.)	A határozott idõre kötött közterület-használati megállapodás kérelemre meghosszabbítható. A kérelem beadására és az abban foglaltak elbírálására az e
rendeletben szabályozottakat kell alkalmazni.
6.)	A használat után az engedélyes köteles saját költségén az eredeti állapotot
helyreállítani, illetve az okozott kárt megtéríteni.
7.)	A közterület-használati megállapodás megkötése iránti kérelemhez a
következõ mellékleteket kell csatolni:
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a)	A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító egyszerû
okirat másolatát.
aa)	Egyéni vállalkozás esetén. vállalkozói igazolványt.
ab)	Gazdasági társaság esetén: cégbírósági bejegyzõ végzést, vagy 30 napnál
nem régebbi cégkivonatot
ac)	Társadalmi és egyéb szervezetek esetében: a nyilvántartásba vételüket igazoló okiratot.
ad)	(Magánszemély esetén okirat becsatolása nem szükséges)
a)	Az igényelt területre vonatkozó helyszínt ábrázoló vázlatot, amelyen szerepelnie kell a környezõ utcáknak. Ebbe be kell rajzolni az igényelt területet a szükséges méretekkel úgy, hogy annak nagysága, elhelyezkedése
egyértelmûen megállapítható legyen.
b)	Az elhelyezni kívánt létesítmény, berendezés, reklámtábla mûszaki leírását
és terveit.
c)	Meglévõ létesítményre vonatkozó közterület-használati hozzájárulás meghosszabbítása esetén – községkép védelmi szempontok figyelembevétele
miatt – fotót kell becsatolni.
d)	Közút igénybevétele esetén a vonatkozó helyszínt ábrázoló forgalomtechnikai vázrajzot.
e)	A jogosult közterületet érintõ tevékenységében résztvevõ bejelentett családtagjainak, illetve alkalmazottainak nevét és lakcímét.
f)	Pest Megyei Közútkezelõ Kht. kezelésében lévõ közterület-használat esetén
a PEMÁK hozzájáruló nyilatkozatát.
8.)	Pontos és egyértelmû helymeghatározás, valamint a meglévõ létesítmény fotója nélkül a benyújtott kérelem érdemben nem bírálható el.

vállalatoknak a feladatuk ellátását szolgáló létesítményei elhelyezésére,
e)	a szobrok, emlékmûvek, dísz kutak, vízmedencék, szökõkutak alapzatos
zászlórudak és egyéb köztárgyak elhelyezésére, valamint
f)	a közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területek után.
g)	a közterület-használati díj megfizetése alól mentes az önkormányzat által elrendelt köztéri létesítmények elhelyezésére.
h)	az állami, önkormányzati szervek és intézményei, valamint társadalmi és tömegszervezetek által szervezett rendezvények, sportesemények közterület
használatára,
i)	az állami és önkormányzati intézmények, ingatlanok helyreállításával, felújításával kapcsolatos közterület használatokra,
j)
õstermelõk kereskedelmi tevékenységére,
k)
tüzelõanyag tárolására a bejelentéstõl számított 3 napnál rövidebb ideig.
l)
Egyházi rendezvényre
Ellenõrzés, az engedély nélküli használat következményei
12. §
A 12 § (1) (2) bekezdése törlésre kerül.
13. §
A 13 § törlésre kerül helyébe a következõ rendelkezés lép:
A jogellenes közterület használat következménye:

9. §
(1)	A PEMÁK kezelésében lévõ közterület nem közlekedés céljából történõ
igénybevételével járó közterület-használat engedélyezéséhez, valamint az
önálló hirdetõ berendezések, figyelmeztetõ és tájékoztató táblák elhelyezéséhez, a közútkezelõ elõzetes hozzájárulását be kell szerezni.
(2)	Élelmiszer árusítás esetében az ÁNTSZ elõzetes hozzájárulását be kell szerezni. Közterület-használati megállapodást élelmiszer utcai árusítására csak
idényjelleggel, határozott idõre lehet kötni.
(3)	Az engedélyes köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani, gondozni. A megállapodás érvényességének meghosszabbítására irányuló eljárás során a polgármester ellenõrzi, hogy a közterület használója a jogszabály által elõírtakat betartja-e.
(4)	Tilos hirdetést, plakátot, reklámcédulát, e célra ki nem jelölt építményre,
mûtárgyra, köztéri berendezésre, úttartozékra, épületre elhelyezni.
A közterület használati díj mértéke, fizetésének módja

1.)	Annak aki a közterületet:
a.)	szerzõdés nélkül használja, a jogellenes használat megkezdésének
idõpontjától a mindenkori díjtétel ötszörösét kell megfizetnie a jogellenes
használat megszûnéséig.
b.)	A szerzõdésben meghatározottaktól eltérõ használat esetén a szerzõdéstõl
eltérõ használat megkezdésének idõpontjától a mindenkori díjtétel legfeljebb
háromszorosát kell megfizetnie a jogellenes használat megszûnéséig.
2.)	Az 1.) bekezdés a.) b.) pontjában meghatározott esetekben a polgármester
felszólíthatja az engedély nélküli használót, hogy a felszólítás kézhezvételétõl
számított 30 napon belül az eredeti állapotot állítsa helyre.
3.)	Amennyiben az engedély nélküli használó a felszólításnak határidõben eleget tesz, ez esetben a polgármester az (1)bekezdés a.) b.) pontjában meghatározott díj megfizetésétõl eltekinthet.

10. §

Az engedély visszavonása

(1)	Az engedélyes, a bérlõ a közterület használatáért díjat (bérleti díjat) köteles
fizetni. A díj mértékét a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A fizetendõ
díjat a közterület-használati megállapodásban, illetve szerzõdésben kell
meghatározni.
(2)	Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetõleg a közterületen lévõ létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni.
(3)	A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál
a létesítmény alapterületét és a használathoz szükséges csatlakozó terület
mértékét az „Országos településrendezési és építési követelményekrõl” szóló 253/1997. (XII.20.) kormányrendelet elõírásai szerint kell figyelembe venni.
Cég, cím és hirdetõtábla hirdetõ berendezés, transzparens, elhelyezése esetén, annak felületét kell alapul venni. A díj szempontjából minden megkezdett
hónap, nap, m2 egésznek számít.
(4)	A közterület használat tárgyévre megállapított díját elõre kell megfizetni. Az
éves díj - kérelemre- részletekben is megfizethetõ. A részletfizetésre vonatkozó kérelmet az bírálja el, aki a közterület használati hozzájárulást megadta.
(5)	A díj megfizetését a szerzõdés megkötésével egy idõben igazolni kell.
Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól
11. §
A 11 § elsõ bekezdése, valamint második törlésre kerül, helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1)	Nem kell közterület-használati díjat fizetni:
a)	a fegyveres erõk, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentõk, továbbá a vízügyi szolgálat létesítményei elhelyezésére,
b)	a közmûveknek (elektromos-, gáz-, távfûtõ-, víz és csatornázási mûvek), valamint a köztisztasági szerveknek a feladatuk ellátásához szükséges eszközök és köztárgyak elhelyezésére,
c)	postai és távközlési tevékenységgel kapcsolatos létesítmények és berendezések elhelyezésére,
d)	az országos és helyi közforgalmú vasutaknak, továbbá a közforgalmú közúti
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14. §
A megállapodás, illetve a bérleti szerzõdés az önkormányzat részérõl azonnali hatállyal egyoldalúan felbontható, ha az engedélyes a közterületet a megállapodásban, illetve szerzõdésben foglaltaktól eltérõ célra, vagy módon használja, vagy a díjfizetés tényét a megállapodás, illetve bérleti szerzõdés létrejöttekor nem tudja igazolni. A bérleti díjat Üröm község Önkormányzat házi pénztárába kell befizetni, a
befizetésrõl szóló elismervényt a szerzõdés megkötésével egy idõben be kell mutatni.
15.§.
A 15.§ törlésre kerül.
Záró rendelkezések
16. §
(1)	Ez a rendelet a kihirdetést követõ napon lép hatályba.
(2)	Hatályba lépésével egy idõben a 11/2008 (VII. 02.), valamint a 18/2008 (XI.
27.), a 8/2009 (IV.06.), a 12/2009 (VI.30.), a 15/2015 (VI.25.) önkormányzati
rendelet hatályát veszti.
(3)	A módosított szövegrész a jelen rendelet dõlt betûs része.
(4)	A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
2015. szeptember 23.
Laboda Gábor
polgármester
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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

hétfõ
kedd
szerda
csütörtök
péntek

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:

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

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

dr. Gaál Gabriella:
dr. Kerekes Ildikó:

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

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

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

Körzeti megbízott rendôrök fogadóórája minden szerdán 16-18 között
a Polgármesteri Hivatal helyiségében.
Központi telefon:
06-26-350-054, 06-26-550-096, 06-26-550-093
Fax: 06-26-350-187

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

Védônôi szolgálat

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

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

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

Telefon

10.00 – 13.00 óráig

11.30 – 14.00
14.00 – 16.00
11.30 – 14.00

Rendelôk

Péntek:

09.00 – 12.00 óráig,

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

Tanácsadás

Csütörtök:

13.00 – 16.00 óráig,

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

Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek:

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

Sürgõsségi orvosi ellátás
Ürömön hétköznap reggel 7 órától 17 óráig sürgõs orvosi ellátás elérhetõ a 26/ 550-135,
26/ 550-071, 26/ 550-082 telefonszámokon. (Ürömi orvosi rendelõ)
Pilisborosjenõn minden hétköznap reggel 7 órától 17 óráig a nappali sürgõsségi orvosi ellátást Dr. Kovács Levente biztosítja. Tel.: 06 20 77 35 365
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TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt
ingatlantulajdonosok!

Tájékoztatás
Tisztelt Lakótársaim!

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a
2015. évi zöldhulladék
és veszélyes hulladék elszállítása a
következô idôpontokban történik:

Felhívom mindenki figyelmét hogy a

Zöldhulladék: 2015. november 16. (hétfô)
Veszélyes hulladék: 2015. november 21.
(szombat)

2015.08.31 nappal lejárt, további támogatás

A zöldhulladékot kötegelve a lakóingatlan elôl
szállítja el a szolgáltató.
A veszélyes hulladék gyûjtôhelyei:
Polgármesteri Hivatal elôtti tér
Mészégetô utca – Kálvária sarok

az Önkormányzat Igazgatási irodájában.

lakhatáshoz adható települési támogatás
(volt

lakás

fenntartási

igénybevételéhez

támogatás)

szükséges

ezen

támogatási formát ismételten kérvényezni

A támogatás a benyújtást követô hónap
elsô napjától kerül megállapításra.
Buzás Katalin

Üröm, 2015. szeptember hó
Vidákovits Tibor alpolgármester

Szociális-, Családügyi-,
és Egészségügyi Bizottság Elnöke

Impresszum:

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

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

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

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

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

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

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

VII. – VIII. – IX. – X.

VII. – VIII. – IX. – X.

33

Ürömi Tükör
REFORMÁTUS EGYHÁZ

Hírek a reformátusok háza tájáról…
„Boldog ember az, aki az Úrban bízik, kinek bizodalma
az Úrban van!”
Ki a boldog ember? Van még ilyen? Sajnos látva
mai rohanó világunkat egyre kevesebb ilyen lélekkel
találkozunk… mindenki rohan, s az iskolakezdéssel
elindult a heti rutin. Reggeli õrület, hogy idõre eljusson a
gyerek az oviba, az iskolába, majd munka otthon épp vagy
a munkahelyen, délután a különórák amikre megint csak
általában a hõs anyukák által jutnak el a gyerekek, majd
másnap minden kezdõdik elölrõl… hétvégén is rohanás
épp a nagyihoz, vagy épp a gyerek focimeccsére… stb…
és újra hétfõ… Nincs megállás. Pedig, ha valamire a
legnagyobb szükség lenne a ma emberének az éppen ez:
kicsit megállni, elcsendesedni, lélekben feltöltõdni az Élõ
Isten Szeretetével, bizony erre ad lehetõséget a templom.
Feltöltõdni a boldogság Evangéliumával, Jézus Urunk
Szavaival, rászánni az idõt a lelkünkre is… igen. Mert
e nélkül csak egy nagy rohanás az egész élet, ahelyett,
hogy egy csodálatos „nagy utazás” lenne… nem mindegy,
hogy Vele vagy Nélküle… a templom lehetõséget ad
megtalálni Õt, harmóniába kerülni Vele, önmagammal és
a családommal, mert ez a boldogság! Bízz Istenben és
légy boldog!
Csodálatosan szép alkalom volt az õsz elsõ napjaiban
az a zenés áhítat, amelyen az Art’s Harmony Zenekar
szolgált. E helyen is köszönjük Barta László karnagy úrnak,
hogy eljöttek közénk és ilyen csodálatos és lélekemelõ
jótékonysági est volt itt a templomunkban Ürömön!
A következõ amirõl szólnék a komolyzenei
koncertsorozatunk, amely „Kálvin halálának 450.
évfordulója és az I. Világháború kitörésének centenáriuma”
adja az apropóját. Ennek mûfaja zenés áhítat. A koncertek
programja igen változatos: Haydn, Piazzola, Liszt, Bartók
stb… mûvek hangzanak fel zongorán, csellón, hegedûn,
fuvolán és trombitán. A fellépõ mûvészeket Nemes

Cserkésztábor Almádi
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Tarpa

Réka szervezi és vezeti. Nagy szeretettel hívunk ezen
alkalmakra is minden ürömi és pilisborosjenõi zenekedvelõ
polgárt! Következõ koncertünk: Október 18-án vasárnap
lesz 17:00-kor itt a templomunkban Ürömön!
Nagy sikerrel zajlottak le idén nyári táboraink
Balatonalmádiban, illetve Tarpán. Összesen 120 fõ vett
részt ezekben gyülekezetünkbõl. A hagyományos hittan
és csillagász táborokban, mind az általános iskolásaink,
mind az ifi korosztályunkból a derék had eljött és számos
lelki élménnyel, s új barátságokkal meggyarapodva
tértek haza. A gyülekezeti harmadik „Nagytáborunkban”
nemcsak az volt csodálatos, mert eljutottunk a „Szépkorú”
testvéreinkkel a szülõfalujaikba, hanem azért is mert
lehetõség nyílt találkozniuk családtagjaikkal, rokonaikkal, s
kicsit „otthon” lenni a „fatornyos falujukban.” Jártunk Tarpán
Csarodán, Márokpapiban, Szatmárcsekén, Nyírbátorban
és a kárpátaljai Dercenben, amely településsel létesítünk
a közel jövõben testvér-gyülekezeti kapcsolatot. Igen jól
éreztük magunkat gyülekezetünk tagjaival! Köszönet
érte mindenkinek, aki akár a szervezésben, vagy épp
jelenlétével segítette ezt az utat!

Tarpai templomnál
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A torony terve

Nagy örömmel hirdetem, hogy a 2015/2016-os
tanévre Ürömön az elsõ osztályba 30 gyermeket,
második évfolyamba 21 fõt írattak be református
hittanra, a harmadikba 32 fõt, az ötödik osztályba 21 fõt,
a hatodikban 20 fõt, a hetediben 4 fõt. Pilisborosjenõn
elsõ osztályba 4 fõt, másodikban 9 fõt, a harmadikban
9 fõt, az ötödik osztályba 3 fõt, a hatodikba 8 fõt, s a
hetedikben is 8 fõt. Köszönjük ezúton is a szülõk bizalmát!
Igyekszünk a hitoktatókkal közösen rá is szolgálni erre!
Ha valakinek a gyermeke nincs megkeresztelve vagy más
felekezethez tartozik, azon gyermekeket is szívesen látjuk
hittanóráinkon! Természetesen a keresztelés dolgában
is tudunk segíteni! Ha további kérdéseik vannak bátran
hívjanak! További információkért bátran keressenek meg!
Szeretném örömmel hirdetni azt is, hogy 2015.
szeptember 1-tõl Nánási Éva tiszteletes kezdte meg nálunk
a lelkészi szak 6. évének gyakorlati képzését, aki Dr.
Kondrács János ügyvéd barátom jegyese. Éva tiszteletes
itt nálunk tanul bele a gyülekezeti lelkipásztorkodás
rejtelmeibe. Imádkozzunk közöttünk végzett szolgálatáért,
hogy isten dicsõségére legyen és a mi javunkra!
Október 3-án szombaton 10:00-kor indul újra a
cserkészfoglalkozás gyülekezetünkben! Az 1007. sz.
I. Rákóczi György Református Cserkészcsapat várja
alsós és felsõs gyermekek jelentkezését õrseikbe!
A foglalkozások minden szombaton 10:00 és 12:00
között zajlanak jó idõben a templomkertben és a

teraszon, rossz idõben pedig a Cserkész Szobában.
A cserkészet lehetõséget ad megismerkedni jobban
a természettel, fõleg a havi egyszeri „Cserkészportya”
alkalmával, valamint hosszabb táboraink közel
hozzák gyermekeinkhez történelmünket, kultúránkat,
hagyományainkat. Várjuk jelentkezésüket Magyar Enikõ
cserkészparancsnokunknál vagy nálam!
Csodálatos, ahogyan az Élõ Isten munkálkodik az új
templomtornyunk ügyében! Nem kis elõkészület, komoly
tervezõi és statikai munka ami elkészült. Papíron, az
elképzelésünk szerint már áll a régi tarpai Református
Templom tornyára hasonlító, 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 az elöregedett
vízvezetékeink megadták magukat és eláztatták
pincénket, amelynek váratlan kiadásában és kijavításában
reménységünk van arra, hogy önkormányzataink
segítenek, hiszen közel 400.000 Ft-os összegrõl van szó.
Viszont 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, így az év második felében is odaállnak
gyülekezetünk mellé, hogy akadálytalanul végezhessünk
munkánkat az Élõ Isten dicsõségére és az itteni hívõ nép
– kicsinyek és nagyok- javára!
Elérhetõségek:
E-mail: norbiteso@gmail.com
Mobil: 06 30 526 80 10, Tel: 06 26 350 686,
Számlaszámunk:
Pilisvörösvár
és
Takarékszövetkezet: 65700093-10116577
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Részletes õszi programajánló:
Október 15.	18:30 Bibliaóra és Presbiteri Gyûlés
(Becker Norbert Gyula)
Október 16-18	Refifi Ifi Tábora Ürömön
Október 18.	10:00
Istentisztelet
Üröm,
16:00
Pbjenõ Istentisztelet, 17:00 Babakocsis
Istentisztelet Üröm (Becker Norbert
Gyula)
Október 18.	17:00 „” Komolyzenei Koncert VII.
		
(Fügedi -Bárd Judit)
Október 23.	Nemzeti ünnep
Október 22.	Reggel – 29. ÕSZI REFORMÁCIÓS
TÁBOR Sárospatakon…
		
(Becker Norbert Gyula)
Október 25.	10:00
Istentisztelet
Üröm,
16:00
Pbjenõ Istentisztelet, 17:00 Babakocsis
Istentisztelet Üröm (Nánási Éva)
Október 31.	Reformáció ünnepe Istentisztelet 10:00
a református hittanosokkal Istentisztelet
18:30 (Becker Norbert) Cserkészek+ÚV.
November 1.	„Mindenszentek” – Közös gyertyagyújtás
elment szeretteink emlékére az ürömi
és
a
pilisborosjenõi
temetõben…
(rövid Igeliturgia, imádság: hálaadás
az elmentek életéért, könyörgés az

Áldás Békesség!
Nánási Évának hívnak, 1989. január 16-án születtem
Beregszászban. Egész családom Kárpátalján él.
Szülõfalumban, a kisbégányi gyülekezetben kereszteltek
meg, majd ott konfirmáltam 2004. május 23-án. A hittanórákon
mindig buzgón vettem részt, és nem egyszer vetélkedõkön,
melyeken szép eredményt értem el. Mindez olyannyira
magával ragadott, hogy megfogalmazódott bennem, ha
nagy leszek, egyházi szolgálatot szeretnék betölteni.
A középiskola utolsó évében el kellett dönteni hová
menjek tovább, és indíttatást éreztem arra, hogy a
Sárospataki Teológiára jelentkezzem, katekéta szakra. Mikor
megkaptam a felvételirõl az értesítést, éreztem fontos helye
lesz életemnek Patak.
A 2008-2009 között Isten kegyelmébõl lehetõségem
nyílt arra, hogy diakóniai szolgálatot végezzek idõs
emberek között Németországban. Ez alatt az év alatt sokat
önállósodtam, és új tapasztalatokra tettem szert. Sokat
gondolkodtam azon, hogy lesz tovább, és egyre inkább azt
éreztem, hogy Istent lelkipásztorként szeretném szolgálni.
2010-ben elkezdtem a teológiai tanulmányaimat, melyet hála
az Úrnak eredményesen teljesítettem mindeddig.
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ittmaradottakért )*(Becker Norbert Gyula,
Bajusz Krisztina, Péter atya)
November 1.	10:00 Úrvacsorás Istentisztelet és
„Gyászolók”
Üröm,
16:00
Pbjenõ
Istentisztelet, 17:00 Babakocsis Isten
tisztelet Üröm
		
(Becker Norbert Gyula)
November 8.	10:00
Istentisztelet
Üröm,
16:00
Pbjenõ Istentisztelet, 17:00 Babakocsis
Istentisztelet Üröm (Becker Norbert
Gyula)
November 11.	18:30 Bibliaóra és Presbiteri gyûlés
		
(Becker Norbert Gyula)
Nov. 12-16.	Hajdúszoboszlón a Szépkorúakkal J
		
(Becker Norbert Gyula)
Nov. 15.	10.00 Istentisztelet Üröm, 16:00 Pbjenõ
Istentisztelet,
17:00
„Babakocsis
Istentisztelet” (Nánási Éva)
Minden testvérünket és érdeklõdõt nagy szeretettel
várunk programjainkra!
Az Élõ Isten legyen Üröm – Pilisborosjenõ református
híveinek õrizõ pásztora!
Áldás, békesség!
Norbert tiszteletes
Az évek elteltek,
és
elérkezett
a
gyakorlati év. A
tiszteletessel
való
beszélgetések,
és a gyülekezettel
való
találkozások
után úgy éreztem,
hogy
az
itteni
gyülekezetekben
szeretném
tölteni
a 6. évet. Azt a
munkát,
melyet
lelkipásztoruk olyan
Éva tiszteletes
odaadással végez,
szeretném segíteni,
amennyire tõlem telik. És biztos vagyok benne, hogy az
Ürömön és Pilisborosjenõn eltöltött év az én épülésemre is
szolgál, azért pedig mindent megteszek, hogy a gyülekezet
javára legyek.
Köszönöm bizalmukat és szeretetüket, mellyel
körülvesznek engem.
Testvéri köszöntéssel:
Nánási Éva (Éva tiszteletes)
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Szentivánéji piknik
2015. június 20-án A 3 K – Kaszásdûlõi Kulturális Központ szervezte Évadzáró Szentivánéji piknik utcaszínház
elõadásában az Ürömi Öröm Néptáncmûhely táncosai és
tanárai is közremûködtek.
Shakespeare vígjátékát Dicsõ Dániel rendezte.
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Néptánctábor
Az idén júniusban ilyen volt az életünk a
törökmezõi táborban…
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Idõsek Világnapja
Az Idõsek Klubjában minden évben
ünnepséget szervezünk a szépkorúak
tiszteletére, az idén is október 1-jén
az Idõsek Világnapján.Már szeptemberben kezdünk készülni erre a jeles
eseményre. Intézményünket szépen
feldíszítjük, az idõsek pedig énekkel, versekkel várják a vendégeinket. Az iskolások minden évben szép
mûsorral lepnek meg minket. Az idén
a 4/a osztály mûsora kápráztatta el
klubtagjainkat. Ezuton is köszönjük
felkészítõ tanáruknak, Szabó Krisztinának és a a fellépõ gyerekeknek a
vidám, színvonalas mûsort.
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Kárpáti Éva: Az élet alkonyán
Tartogat még az élet szépet,
Még, ha lassabb is már a lépted,
Gyönyörködj kerted virágában!
Fürdõzz meg a Napsugárban!
Nézd, hogy növekszik egy kisgyermek!
Tanítsd meg, mire csak lehet!
Ha tovább adod a jót és szépet
Már nem volt hiába életed!

A József nádor Általános Iskola 4. a osztályának
tanulói vidám mûsort adtak elõ

Dr. Bodó Tibor alpolgármester virággal köszöntötte a klubtagokat

Kívánok az intézményünk dolgozói és a magam nevében minden idõs olvasónak jó egészséget, és sok-sok
boldog évet!
Szemerei Mihályné
intézményvezetõ
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Az Ürömi Sport Club hírei – 2015. ôsz
Az elõzõ számban a korai lapzárta miatt, sajnos nem tudtam a club híreit, és 2014-15-ös bajnokságban elért helyezéseit közölni. Ez fõleg
a felnõtt csapatot érintette, hiszen csak az utolsó fordulóban dõlt el a
második, harmadik helyezés sorsa. Szerencsére a mi javunkra.
Emlékeztetõül: ÜRÖM - BUDAKALÁSZ 3:1, 320 nézõ!
Ezzel csapatunk második lett a bajnokságban. Ez feljutásunk óta a legjobb eredmény! Négy éve szerepelünk ezen a
szinten. Eredményeink – nem idõrendi sorrendben – 5., 4., 3.,
2. hely! A bajnokságot a Csomád nyerte. Egyszer döntetlent
játszottunk velük és egyszer kikaptunk tõlük. Megelõzni õket
nem volt esély, hiszen anyagi és játékos állomány tekintetében is kilógtak a csoportból. A második helyet rendkívüli és
nagyon jó teljesítménynek tartom. Viszont itt mindenképpen
meg kell említenem szurkolóinkat, és szponzorainkat , akiknek úgy gondolom nagyon sokat köszönhetünk. Csak érdekesség, hogy az utolsó fordulóban 320 nézõ buzdított minket.
Ez ebben az osztályban rendkívüli szám! Tevékenyen részt
vettünk a három napos Nyári Fesztiválon is, ahol kiderült,
hogy nem is dobolunk olyan rosszul. Bár izgultunk nagyon,
jobban mint egy mérkõzés elõtt…
Nõi csapatunk nyolcadik lett. Õk nagyon balszerencsés éven
vannak túl, hiszen súlyos sérültjeik lettek menet közben. Volt, aki
gyermekáldás elõtt állt, és ezért kellett befejeznie a játékot. Viszont
ez azért mindenki életében egy nagyon nagy változás, és örvendetes esemény. Jó egészséget és boldog életet kívánunk nekik!
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Gyermekeink – kb. 90 fõ – a pomázi és a szentendrei alközpontban szerepeltek a Bozsik Egyesületi rendszerben. Egyre
jobb eredményeket érnek el. Kezd beérni Tóth László és Nyisztor
Donát munkája. A nyáron három hetes edzõtábort tartottunk nekik. Ebben segített Podhorcsek Dániel, felnõtt játékosunk is, aki
most már megfelelõ végzettséggel és tudással rendelkezik , mint
ahogy a másik két gyermekedzõnk is. De a lényeg, a gyermekek
szeretik õket. Ez az alapkövetelmény nálunk…
Viszont egy kellemetlen, nem várt hírt is közölnöm kell, hiszen ez kötelességem a szülõk felé!
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Beadtunk egy TAO pályázatot a 2015-16-os évre. Ez durván 6,5
milliós összegrõl szólt. Ebben volt egy 5 milliós tétel, 2 db használt 9
személyes busz vásárlására. Hát sajnos ezt az 5 milliós tételt 0 -ra,
azaz nullára csökkentették, indoklás nélkül. Ez nagyon meglepõ és
megdöbbentõ volt számunkra, hiszen utánpótlás fenntartására és
versenyeztetésére köteleznek minket. Arra számítottunk, hogy legalább egy buszra megadják az engedélyt, és ezért autóbérlésre,

utazási költségre sem adtunk be kérelmet. Alaki probléma nem lehetett a pályázattal, mert négy éve egy céggel csináltatjuk mindig.
Eddig nagy vonalakban, amit kértünk meg is kaptuk. Hát most úgy
néz ki, támogatóink és a szülõk segítségével szállítjuk gyermekeinket ebben az évben. Talán majd jövõre sikerül ez is…
Maradok Tisztelettel:
Podhorcsek Miklós ÜSC elnök
Tel.: 0620/208-7782, 0670/204-4424
email: miki1026@citromail.hu
www.uromsc.hu
Facebook: Ürömi Sport Club

VII. – VIII. – IX. – X.

43

Ürömi Tükör
sport

4 arany, 1 ezüst, 1 bronz Európa Bajnoki érmet
hoztak a Gankaku SE versenyzõi Angliából
2015. július 13-17. között került megrendezésre a 8. Goju-kai Karate-do
Európa Bajnokság és nemzetközi szeminárium az Angliai Pottersben. A
Gankaku Sportegyesületet 9 fõs delegáció képviselte, melybõl 5 fõ indult a versenyen.
A Magyar Goju-kai Szövetség válogatottja 11 Arany, 5 Ezüst, és 6
Bronzéremmel a ponttáblázat 2., az érem táblázat 1. helyén végzett. A
Gankakus versenyzõk ehhez 1 Bronz, 1 Ezüst, és 3 Aranyéremmel járultak
hozzá valamint 1 versenyzõ a felnõtt csapatban is Arany érmet szerzett!
Gankaku Se versenyzõinek eredményei:
Tejfalussy-Gecse Lilla (9. éves, Óbudai Klub, az Andor Ilona
Ének-Zenei Általános Iskola tanulója)
Eredménye: 5-9 éves lány Kata 2. hely. Lilla magabiztosan jutott el a döntõig, ahol nagyon kicsivel maradt le a dobogó legfelsõ
fokáról.
Szabó János (45 éves, a Gankaku SE vezetõedzõje)
Veterán Kata 1. hely. Idén 16 fõ nevezett a veterán (45 év felettiek) kategóriában. János, az erõs mezõnyben is remekül teljesített, egyértelmû bírói döntésekkel (4:1, 5:0) nyerte mérkõzéseit, beleértve a döntõt is.
Krammer Krisztián (14 éves, Óbudai Klub, az Óbudai Harrer
Pál Általános Iskola tanulója)
Eredményei: 14-15 éves Kata 5. hely, Kumite -57kg 1. hely.
Krisztián Katában biztosan menetelt a négy közé jutásig. Sajnos
a döntõbe jutás nem lett sikeres, Bronz mérkõzését pedig vitatható
bírói döntéssel, 2:3 arányban elvesztette. Ezzel szemben a küzdelem versenyszámban lehengerelte ellenfeleit. A döntõben megmutatta, hogy erõs nyomás alatt is tud koncentrálni. 2 pontos hátrányból, egy professzionálisan végrehajtott fejrúgással 1 pontos vezetésre tett szert, amit taktikus küzdelemmel meg is õrzött.
Szabó Levente (15 éves, Óbudai Klub, a Bláthy Ottó Titusz Informatikai SZKI tanulója)
Eredményei: 14-15 éves Kata 3. hely, Kumite +57kg 1. hely,
Felnõtt Férfi Csapat Kumite 1. hely. Levente tartalékként szerepelt

a felnõtt csapatban, de a helyzet úgy hozta, hogy a döntõbe jutásért és a döntõben is küzdenie kellett. Elsõ mérkõzését 6:1 arányban nyerte. A döntõben társai 1 nyert és 1 vesztett meccsei után rajta múlt a Magyar csapat sorsa. Levente ellenfele, és az egész Európai mezõny legnagyobb meglepetésére 10:2 arányban, idõ elõtt befejezte a mérkõzést (8 pontos különbségnél a versenyzõ automatikusan nyer), megszerezve ezzel az arany érmet Hazánknak! Ezek
után, saját korcsoportjában már minden mérkõzését magas fölén�nyel nyerte, beleértve a döntõt is.
A Gankaku Sportegyesület Ürömi Klubját 1 fõ képviselte:
Borzási Míra (12 éves, Ürömi Klub, az Ürömi Általános Iskola tanulója)
Eredményei: 12-13 éves Kata 5. hely, 12-13 éves Kumite Open
5. hely. Míra volt a legnehezebb helyzetben a csapatból, mivel márciusban töltötte 12. életévét, így mindenki idõsebb és nagyobb volt
nála (nem volt elég induló súlycsoportjában, így Open kategóriában kellett helyt állnia). Míra remek teljesítménnyel jutott el a né-
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gyes döntõig mindkét versenyszámban, de sajnos döntõbe jutása
nem volt eredményes, és a vigaszági Bronzmérkõzéseket sem sikerült megnyernie. A körülményeket tekintve, két 5. helyezésével
túlszárnyalta az elvártakat. Borzási Míra hozzáállása példaértékû
még sporttársai elõtt is. Ehhez csatlakozik szüleinek határtalan
segítõkészsége, amivel lehetõvé teszik, hogy a legjobbat hozhassa ki magából. Míra Ürömön és Óbudán is gyakorol. 2017-ben Világbajnokság lesz Kanadában, amire töretlenül és most már éremesélyesen készül!
Az idei nyár és az Angliai szeminárium alatt több mester is elõre
lépett a Goju-kai Karate-do „ranglétráján”. Elõször Szabó Levente
szerezte meg az 1. dan mesterfokozatot a Magyar Goju-kai Szövetség 2015. évi edzõtáborában Szolnokon. Az angliai szemináriumon vehette át „Renshi Shihan” kinevezését (oklevél és öv) Szabó János mester, majd a tábor végén sikeresen vizsgázott 3. danra
Szabó Jánosné (Tünde) mester, amivel a „sensei” (tanár) címet is
kiérdemelte.
Mind a mestervizsgákra, mind a versenyre való felkészülésben
nagy segítséget nyújtott shihan Rebicek Gerd mester, a Magyar
Goju-kai Szövetség elnöke, a válogatott edzõje. A Gankaku SE köszönetét fejezi ki még testvérklubjainak, valamint Stéhl Gábor Judo
mesternek, az egyesület Judo edzõjének!
Természetesen ezek az eredmények nem jöhettek volna létre,
ha nincsenek támogatók!
A Gankaku Sportegyesület legfontosabb támogatói az a 150
fõs tagság, akik lelkesen gyakorolnak az edzéseken, és természetesen a szülõk, akik közül többen együtt is sportolnak gyermekeikkel! Nélkülük a szervezet nem lehetne eredményes.

Budapest III. kerület, Óbuda – Békásmegyer Önkormányzata
(Nyári Tábor Pályázat)
Bús Balázs polgármester úr

Jelen projekt kiemelt támogatói:
Nemzeti Együttmûködési Alap / Emberi Erõforrások Minisztériuma / Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ (NEA-MA-15-SZ jelû pályázat)

A támogatásoknak köszönhetõen a csapat tagjai egyen: karate ruhában, melegítõben, és bõröndökkel utazhattak. Jelentõs támogatásban részesültek a felkészülõ edzõtáborok, illetve részvétel
költségeiben.
További támogatók: Bányai Bútor Kft., valamint 1 fõ szülõ –
egyesületi tag.
Együttmûködõ partnerek voltak:
Arawaza Magyarország
AEMCO Europa Kft.
Viandi Kft.
Ryanair
Akik kedvet éreznek ahhoz, hogy a Gankaku csapatához csatlakozzanak, szeptember 2. hetétõl megtalálják Õket az Ürömi Általános Iskola tornatermében, keddi és csütörtöki napokon 15:30
– 17:00 között. Az edzéseket shihan Szabó János 5. danos mester vezeti.
www.gankaku.hu
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német nemzetiség

NÉMET NEMZETISÉGI TÁBOR AZ ISKOLÁBAN
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ nyílt pályázati kiírást hirdetett nyelvi környezetben
megvalósuló nemzetiségi,hagyományõrzõ tábor megvalósításához, melyet a Német Nemzetiségi Önkormányzat Üröm sikeresen megpályázott.

Az iskola vezetõségének köszönjük, hogy táborunk helyet kapott az iskolában, ami 2015. július 6-tól 12-ig tartott. A meghirdetett program, nagyon népszerû volt, a jelentkezõk száma jóval
meghaladta a fogadható gyermekek számát.
A hét napos program összeállításánál elsõdleges célunk az
volt, hogy gyermek közelivé hozzuk a régmúltat. A gyerekek a tevékenységek által betekintést kaphassanak a magyarországi németek életébe. Azoknak az embereknek a kultúrájába akik a török hódoltság pusztítása után ezt a falut, a Budai-hegyvidéket és
az ország számos települését újra felépítették. Hiszen számtalan
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emlék utal a német ajkú lakosság valamikori és jelenlegi jelenlétére. A Fõ utcai sváb házak, a temetõ régi gót betûs síremlékei, a
katolikus templom német nyelven íródott stációi, a templom elõtti
emlékmû, a keresztek feliratai.
Steer Mónika pedagógus, táncoktató valamint Schäffer István harmonikás a nemzetiségi táncok és dalok kultúrkincsébe
vezették a gyerekeket délelõttönként. Délutánonként a következõ
tevékenységekben bõvültek ismereteik és gazdagodtak élményekben: agyagozás, ismerkedés a gót betûkkel, gót betûs monogramhímzés keszkenõre, a Polgármesteri Hivatal és a Rákó-
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német nemzetiség
czi köz alatti pincerendszer és a Római Katolikus Templom megtekintése, sváb baba és
tutaj készítése (Ulmer
Schachtel), sváb sütemények sütése, látogatás a pilisvörösvári Tájházban és Tojásmúzeumban.
Vasárnap a tanult
táncokból és dalokból, a
gyerekek egész heti al-

kotásaiból bemutatót tartottunk a szülõknek. Minden kisgyerek
elismerõ oklevelet kapott a táborban való részvételéért. Táborunk
a szülõkkel közösen elfogyasztott ebéddel ért véget.
A tábor szervezõje és támogatója :
a Német Nemzetiségi Önkormányzat Üröm

Támogató: Emberi Erõforrások Minisztériuma, Emberi
Erõforrás Támogatáskezelõ (az.: NEMZ-TAB-15-0301)
A tábor segítõi az iskola német munkaközössége, akiknek ezúton is szeretnénk kifejezni hálás köszönetünket:
Lernyeiné Schäffer Máriának, Illésné Tóth Erikának, S.Tóth
Ágnesnek, Szabóné Nagy Tímeának, Vincze Enikõnek és Horváth Ildikónak!
Külön köszönetet szeretnénk mondani Tölgyesi Lászlóné
Magdinak, aki szintén pedagógus és minden nap táborunk
segítõje volt, sok érdekeset tanulhattunk tõle (pl: Gót betûk, hagyományos sváb sütemények)
Köszönetet mondunk még a tábor programjainak lebonyolításában valamennyi segítõnknek, és a Hegyalja Kisvendéglõnek a
mindennapos étkeztetés biztosításában.
Metzler Ferencné
(Német Nemzetiségi Önkormányzat elnök helyettese)
Metzler Katalin (önkormányzati képviselõ)
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művelődési ház

Tánctábor 2015.
A múlt évi debütálás után ismét megrendezésre került Kollárik Zsófia és a Mûvelõdési Ház közös szervezésében a nyárvégi iskolafelkészítõ tábor. Közismert, hogy augusztus havában már nehéz a gyerekeknek elfoglaltságot találni, hiszen a szülõk ilyenkor ha anyagilag nem is, de ötletekben már kimerültek abból a szempontból, hogy milyen elfoglaltságot találjanak nekik.
Ehhez nyújtott segítséget a tábor, ahol a mozgás
rendszeres és meghatározó volt. De volt ezen kívül
kirándulás, ismerkedés Üröm és Pilisborosjenõ nevezetességeivel, sok játék és persze tánc is.

A szülõk minden reggel hozták, majd
kora este hazavitték gyermekeiket és a
köztes idõben a kicsik úgy érezték jól magukat, hogy közben tanultak is. A táborzáró bemutatón pedig az anyukák és apukák
és sok nagyszülõ is láthatta, hogy egy hét
alatt is milyen sikeres produkcióra képes
gyermeke, unokája.
Köszönet illeti Kollárik Zsófiát és az õt
segítõ fiatal oktatókat (jelölteket) a tábor sikeres megvalósításáért.
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Meghívó
Az 1956-os Forradalom és szabadságharc 59. évfordulója alkalmából
ünnepi megemlékezésünk 2015. október 22-én csütörtök délelõtt
11.00 órakor kezdõdik a Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház nagytermében
Ünnepi mûsorral az általános iskola 5. évfolyama készül
Felkészítô tanár: Szarka Ágnes
Mindenkit szeretettel vár Üröm Község Önkormányzata!

SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK!
Minden csütörtökön 9 és 17 óra között a Mûvelõdési Ház udvarán
(jobbra az elsõ ajtó) átveszünk tiszta, jó állapotú felnõtt és gyerek
ruhákat, egyéb használati tárgyakat.
Elõzetes megbeszélés alapján bútort, elektromos háztartási gépet
(mosógép, centrifuga stb.) is lehet hozni!
Ingyen lehet válogatni! Hozhatsz, vihetsz!
Köszönjük!
Önkéntesek
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KÖNYVAJÁNLÓ

Könyvajánló az ürömi könyvtár új könyveibõl
Vadadi Adrienn: Alma utca 22
Az Alma utca 22-ben sok-sok gyerek
lakik, akik együtt szerelnek tandemet,
fociznak, beszélgetnek. Együtt nyomoznak Lajos kutya után, szelídítenek macskát és fagyiznak.
Vadadi Adrienn nagy sikerû könyvei után (Leszel a barátom? Örökké
óvodás maradok) ez sem jelent majd
csalódást.
Jeff Kinney:
A nagy kiruccanás (Egy ropi naplója 9.)
Egy kirándulás a családdal jó móka –
kivéve, persze, ha az a család Heffleyéké! Az utazás ígéretesen indul, de
aztán hamar beüt a balhé. Benzinkúti
mosdók, megkergült sirályok, egy kis
koccanás, meg egy elszabadult malac
– Greg Heffley frankóbb nyári szünetet is el tudna képzelni ennél. De még
a legcudarabb kirándulásból is válhat kaland – ezt a kalandot pedig nem
fogják egyhamar elfelejteni sem Heffley-ék, sem az olvasók!
Christopher Paolini: Örökség
Christopher Paolini, a tudományosfantasztikus és fantasykönyvek szerelmese nem járt iskolába, a szülei
oktatták odahaza Paradise Valleyben,
a Yellowstone folyó partján. Tizenöt
éves korában eltökélte, hogy ír egy
olyan könyvet, amilyet szívesen olvasna maga is. Elkezdte írni az Örökség-ciklust és tizenkilenc évesen már
bestsellerszerzõnek számított!
A sorozat negyedik kötetében új csaták, hajmeresztõ kalandok, elképzelhetetlen titkok várnak a szabadságukért harcoló emberekre,
törpékre, urgalokra, tündékre és segítõikre, a váltott macskákra.
Diane Chamberlain: Kegyes hazugságok
Diane Chamberlain érdekfeszítõen megírt, elgondolkodtató
regényében ezúttal is az emberi kapcsolatok bonyolultságával, a mindennapok fontos erkölcsi dilemmáival foglalkozik.
A hatvanas években játszódó történet két kivételes nõ, Ivy és Jane
kapcsolatát meséli el. A tizenöt éves Ivy Hartnak egyedül kell
gondoskodnia idõs nagymamájáról, mentálisan zavart nõvérérõl,
és nõvérének kisfiáról, s mindezt
nehezíti, hogy epilepsziás. Jane
Forrester pedig szociális munkásként kezd dolgozni az észak–
karolinai dohányültetvényen, így
ismerkednek meg.

Paula McLain:
A párizsi feleség
A párizsi feleség
Ernest Hemingway és elsõ felesége,
Hadley
Richardson története, a feleség
nézõpontjából elmesélve. 1921ben házasodtak
össze, majd Párizsba költöztek.
Hemingway még
kezdõ újságíró,
küzd az érvényesülésért. A felesége igazi társként, támogatóként áll mellette.
A kávéházak szabados erkölcsû
világa azonban ellentétben áll a család és a monogámia hagyományos értékeivel. A regény remekül mutatja be a háború
utáni „elveszett nemzedék” tagjainak életét, az alkohollal kapcsolatos viszonyukat.

A könyvtár nyitva tartása:
Hétfõ:

13.30–19.30

Kedd:

8.30–12.30

Szerda:

13.30–19.30

Csütörtök:

8.30–12.30

Péntek:

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

e-mail: konyvtarurom@freemail.hu
www.urom.hu (intézmények – könyvtár)
Szeretettel várunk minden régi
és új olvasót!
Szekeresné Juhász Éva könyvtáros
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(adóproblémák kezelése)

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

VI
;

(adóproblémák kezelése)

INGATLANIRODA

MOLNÁR ÁLLATGYÓGYÁSZAT
ÉS HOMEOPÁTIA

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

+

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

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

Ünnepnapokon telefonos ügyelet: 06 30 9642-160

ZEKE ÉS FIA BT.
GÉPI FÖLDMUNKA
TEHERFUVAROZÁS

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

LA-PE BT.

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

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

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

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

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

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

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.
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(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
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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

KALODÁS TûZIFA
KAPHATÓ
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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.

