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Év végi számadás
Tisztelt Lakótársaim!
A 2016-os év utolsó hónapjához érkeztünk, ez jelzi, hogy itt az ideje éves munkánk számbavételének.
Összességében megállapítható, hogy a visszahúzó
és gáncsoskodó erõk, – melyben folyamatosan részünk van – ellenére tendenciájában eredményes
évet zárhatunk. Ez köszönhetõ annak is, hogy nem
fogalmaztunk meg szárnyaló, de végrehajthatatlan
célokat. Szerények voltunk, így a lehetõségeink határán mozogtunk. Ha kis lépéssel, de ebben az évben is elõbbre jutottunk. Nem célom, hogy a történések ismétlésébe bocsátkozzam, de az ilyen éves ös�szegzésnél elengedhetetlen, hogy az év elejétõl tekintsük át azt, hogy mi volt a cél, ennek elérésére
mit tettünk és hol tartunk.

E gondolatok elõrebocsátásával lássuk a
konkrétumokat.
• A települést érintõen mindig meghatározó
jelentõségû év elején az adott év legfontosabb feladatainak, célkitûzéseinek számbavétele. Errõl Lakótársaimat minden évben „év eleji interjú” keretében tájékoztatom. E tájékoztató során ismertetem a település
adott évre elfogadott költségvetésének fõbb paramétereit, a kitûzött és végrehajtandó feladatokat, célokat. Így történt ez 2016-ban is. Visszatekintve lássuk,
mik voltak a fõbb célkitûzéseink. Röviden, egy reális
a település mûködtetését és fejlesztését biztosító
költségvetés elfogadása és végrehajtása, mint a
legfõbb célt fogalmazta meg a képviselõ-testület.
Az 1,7 milliárd forint bevételi fõösszeggel elfogadott költségvetés nyújtott fedezetet:
– intézményhálózatunk mûködtetésére,
– közterületeink, parkjaink fenntartására, településtisztasági feladatokra,
– kulturális és hagyományõrzõ rendezvényeinkre,
– szociális ellátási háló mûködtetésére,
– úthálózataink fenntartására és fejlesztési feladatainkra.
A röviden összegzett célok megvalósításának
legfõbb kihívása a szükséges források biztosítása
volt, hiszen az 1,7 milliárd forintos tervezett bevé-
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telt tekintve a központi forrásból mindössze 22% fix
forrásra számíthattunk, tehát a közel 80%-áról az
önkormányzatnak kellett gondoskodnia. Ebben komoly segítséget jelentett számunkra az évek óta
folytatott tudatos és takarékos gazdálkodásunkból
származó pénzmaradványunk, tartalékunk. Ez tette lehetõvé azt is, hogy komoly nagyberuházás indításában is gondolkodhattunk, mint például a település mûvelõdési házának újjáépítése. Mindenképpen
említést érdemel még bevételeinket tekintve a helyi
adó bevételekbõl tervezett bevételeink, ennek nagyságrendje az összbevétel 22%-a, mely tervezhetõ
volt.
A végrehajtás tényszerû értékelését meg
elõzõen megállapítható, hogy az elfogadott költségvetés végrehajtható volt és biztosította a település mûködtetését, fejlesztési, felújítási feladatainak elõkészítését.

Konkrétan a végrehajtott feladatokról.
Mint kötelezõ feladatellátást említem elsõként a
település mûködtetését, üzemeltetését.
Ennek keretében:
– intézményeink magas színvonalon látták el az
alapító okirataikban megfogalmazott feladataikat,
munkájuk ellen az év során kifogás, panasz nem érkezett. Zavartalan volt az óvodai nevelés, a bölcsõdei
gondozás, mûködtettük a település oktatási intézményét és biztosítottuk a zökkenõmentes tanévkezdést.
– Az óvoda Fõ utcai épületében sor került a
tûzriasztók cseréjére a további téves riasztások megszüntetése végett.
– Elvégeztük a település tavaszi- és õszi nagytakarítását,

Buszvárók takarítása
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– Gondoskodtunk a köztemetõ fenntartásáról, a
halottak napja elõtti rendbetételérõl,
– A négyszeri kaszálással biztosítottuk a parlagfû
és gyommentesítést,
– Parkjaink gondozása, virágosítása ebben az évben is megtörtént (tavasszal és õsszel)

hiányosságok miatt nem volt biztosított, sikerült olyan
mûszaki megoldást találni, mely az esti megvilágítást
biztosítja.

A településfejlesztés végrehajtott feladatai:
– Az év során többször tájékoztattam Lakótársaimat arról, hogy a jelenlegi elavult mûvelõdési ház
helyére egy új mûvelõdési központ építésérõl döntött
a képviselõ-testület. Erre az évre a tervek elkészítése, illetve az engedélyezési eljárás volt tervezve. A
tervezés folyamatán nyílt lehetõségünk arra, hogy a
jelenlegi épülettel közvetlenül határos (Iskola u. 2.)

Játszótéri karbantartás és homokcsere

Templom tér virágosítása

– Játszóterekre, azok berendezéseire kiemelt figyelmet fordítottunk, a tavaszi karbantartásról a homokcseréig. Sajnos igen sokszor kellett a közpénzekbõl a
játszótéri eszközök javítására, cseréjére költeni, mivel
szándékos rongálás is fellelhetõ volt, illetve elõfordult.
– Gondoskodtunk a közterületein lévõ és veszélyessé váló fák kivágásáról, elszállításáról.
– Elvégeztük a Tücsök utcai vízelvezetõ árok tisztítását, így zavartalan a felszíni víz elfolyása.
– A Sarolta sétány közvilágítását tekintve, melynek folyamatos és zavartalan mûködtetése mûszaki

Sarolta sétány
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Borostyán – Kormorán sarok

Konténer tanterem
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épületét megvegyük, így a jelenleginél lényegesen
nagyobb alapterületû 1000 m2-t meghaladó új épület építésére nyílik lehetõség. Az új épület megvásárlása során az adásvételi szerzõdés aláírása elõtt
hunyt el az épület egyik tulajdonosa, ez némileg a
tervezõmunka menetét is lassította. Végül is a megvásárolt épület tulajdonjog bejegyzése már földhivatali szakban van, tehát minden akadály elhárult. Ez
bizonyos idõcsúszást jelent, de a közbeszerzési eljárás a terveknek megfelelõen 2017. elsõ negyedévében indítható, a tényleges kivitelezés pedig építési
terület elõkészítése után várhatóan az elsõ félév végén indítható lesz.
– A település úthálózatának karbantartása, felújítása keretén belül 18 utcában történt kátyúzás és útburkolt javítás. Útpadka készítése 8 utcában 581 fmen készült el.
– A szeptemberi tanévkezdés feltételeinek zavartalan indítása végett – szülõk kérésére – végül
is a konténer tantermek telepítésére került sor, önkormányzati pénzeszközökbõl. A tantermek telepítésének feltételeit a tervezéstõl, engedélyeztetéstõl,
a közmûvek kiépítéséig és a bérleti díj ez év végéig
történõ fizetése mellett az önkormányzat vállalta és
fizette. Mint ismeretes, 2017. január 1-jétõl az állam
fogja a helyi iskolákat fenntartani és mûködtetni. Eddig ez Üröm esetében is közös feladat volt, az önkormányzat volt az iskola mûködtetõje.
– Az elõzõekben ismertettek mellett Üröm önkormányzata vállalta az iskola bõvítésével kapcsolatos tervek elkészítésének költségeit, (engedélyes
és kiviteli tervek) de mivel év közbeni kormányzati döntés volt a mûködtetés átvétele, így a kiviteli
tervek elkészíttetését lemondta önkormányzatunk,
hiszen bizonytalan hogy a bõvítést illetõen az állam majd hogy fog dönteni. Ez motiválta a testület döntését akkor, amikor meghozta azt a döntést,
hogy nem költ közpénzeket egy jövõbeli bizonytalan döntésre, mely döntés már nem önkormányzati feladat lesz. A lényeg, hogy az iskola bõvítésére
a jogerõs építési engedély néhány hét múlva elkészül, melyet az érdi tankerületi központnak, mint
mûködtetõnek átadunk.
– Az iskola tetõfelújítása során lekerült tetõ
cserepek felhasználásával került sor a polgármesteri
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A gyerekek már játszanak a sószobában

Az újonnan kialakított sószoba

hivatal épületén tetõ felújítására a további beázások
megszüntetésére.
– A CBA támogatásával az óvoda Fõ utcai épületében egy sószobát alakított ki az önkormányzat,
elsõsorban a kisgyermekek egészsége érdekében.
Ha a kapacitása engedi – térítés ellenében – bárki
számára igénybe vehetõ lesz. Ebben a késõbbiek során fog dönteni a testület.
– Folyamatban van a Rókahegyi átemelõ és nyomóvezeték felújítása, illetve cseréje, kivitelezési
munkáinak un. II. ütemre vannak tervezve. Erre a beruházásra azért kellett év közben döntést hozni, mivel gyakran meghibásodott a jelenlegi rendszer az
elkészített tanulmánytervek a többletszennyvíz zavartalan fogadása végett a teljes felújítást javasolta elvégezni. A II. ütem opció, abban az esetben kerül rá sor, ha az I. ütemben elvégzett felújítás után
is szükségessé válik. A munkák várhatóan év végén
befejezhetõek lesznek.

Burgonya, hagyma és száraztészta hordás

Egyéb feladatok:
• Ebben az évben is biztosította az önkormányzat a településen élõ 60 éven felüli Lakótársaimnak a
természetbeni szociális támogatást (burgonya, hagyma, tészta) úgy, hogy erre a támogatásra jogosultaknak házhoz történt a kiszállítás.
• Folyamatban van a karácsonyi élelmiszer utalványok elõkészítése, kihordása, melyet szintén a 60.
évet betöltött Lakótársak kaptak meg még karácsony
elõtt, tehát az érintetteknek kivittük.

Szökõkút téliesítése
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• November 30-án megtartotta önkormányzatunk
az idei közmeghallgatást, ahol a felmerült közérdekû
kérdésekre a kérdést feltevõk azonnali választ kaptak. Természetesen erre a meghallgatásra is érkeztek írásban elõzetes kérdések olyan témákban, melyekre a válasz már adott volt az Ürömi Tükörben
megjelent év közbeni tájékoztatóimban. Ennek ellenére ezekre a kérdésekre is választ adtunk.
• Visszatérõ problémakánt jelentkezett az önkormányzat számára a temetõ melletti önkormányzati
tulajdonban lévõ területen ismeretlen személyek által lerakott nagy mennyiségû 300 m3 zöldhulladék,
illetve egyéb hulladék elszállíttatása. Több esetben
elõfordult, hogy a terület megtisztítása után röviddel
ismét szennyezték a területet. Ezért is került most sor
a terület lezárására. A jövõt illetõen pedig az önkormányzat dönteni fog a hasznosításról.
• A Fõ utcai parkban levõ szökõkutat téliesítettük,
de a képviselõ-testület döntött arról is, hogy a szükséges rekonstrukciós felújításra (12 év után) sor kerüljön. A költségeket biztosította, a munkák elvégzésére tavasz folyamán kerül sor.
• Sikeresen pályáztunk a Kossuth Lajos és Táncsics Mihály utcák útburkolatának felújítására. A két
utcában várhatóan 2017. I. félévében történik meg a
kivitelezési munkák indítása. A tárgyalásos közbeszerzési eljárást a képviselõ-testület kiírta, várható,
hogy egy hónapon belül az eredménye is ismert lesz
és az eljárás lezárható.
• Ugyancsak pályázott a képviselõ-testület az óvoda és a bölcsõde udvarának felújítási költségeire. A
pályázat eredménye még nem ismert, reményeink
szerint mindkét intézmény udvara 2017-ben megújulhat.
• Megkötötte az önkormányzat azt a szerzõdést,
mely a Panoráma liget településrészen levõ utak szilárd burkolattal való ellátására az engedélyes és kiviteli terveket el kell készíteni, 6 utcában forgalomcsillapító küszöb telepítésére, valamint két utcában vízelvezetés megoldására kell tervezõi megoldást adni,
bár az eddigi tervezõi információnk az, hogy a vízelvezetés tervezett mûszaki megoldása a terepviszonyok miatt kétséges, ugyanakkor az út szilárd burkolattal való kiépítését tervezzük. A beruházás költsége
az adott területen ingatlannal rendelkezõket útépítési
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érdekeltségi hozzájárulás címén fogja terhelni. A kiviteli munkák várható indítása 2017-es év.
• Korábbi ígérete volt az önkormányzatnak a Bécsi
úti gyalogos átkelõ létesítése. Ehhez több fõhatóság
hozzájárulása és engedélye szükséges, ezért is húzódott el ez a feladat. Megnyugtató azonban, hogy a
tervezõvel a szerzõdést megkötöttük, így nem látom
akadályát a 2017. évi kivitelezésnek.
• Mint korábbi tájékoztatómban jeleztem, a DMRV
elvégezte a csatornahálózaton a füstöléses vizsgálatokat, melyekkel megállapítható volt, hogy mely ingatlanok csapadékvize van rákötve a szennyvíz csatornahálózatra. Legutóbbi információnk, hogy az igen
magas számú rákötések lényegesen csökkentek a
megtett intézkedések hatására, mely pozitív. Javaslom, hogy akit érint és eddig nem kötötte le ingatlanát, úgy ezt mielõbb tegye meg, mert komoly bírsággal számolhat.

Tisztelt Lakótársaim!
Bízom abban, hogy az önkormányzat által 2016ban elvégzett és a folyamatba tett munkákról sikerült egy átfogó és hiteles tájékoztatást adnom. Írom
ezt azért is, mivel Ürömön a választások óta egy pár
emberbõl álló csoportosulás olyan hiteltelen és a valóságnak meg nem felelõ irományokat tesz közzé
rendszeresen, mely irományoknak egyedüli célja a
képviselõ-testület döntéseinek félreértelmezése, félremagyarázása, illetve dezinformációkon alapuló kritizálása.
Azok a Lakótársak, akik lassan másfél évtizede figyelemmel kísérik a testület munkáját, döntéseit és az elért eredményeket, meggyõzõdésem,
hogy bíznak bennünk. Én a magam nevében és a
képviselõ-testület nevében is köszönöm ezt a bizalmat, köszönöm az egész évi munkákhoz nyújtott segítõ támogatásukat!
Kívánok valamennyi Lakótársamnak békés és
szeretetben teljes karácsonyi ünnepeket, eredményekben gazdag új esztendõt!
Üröm, 2016. december hó
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Sószoba az óvodában
Nagyon nagy örömmel jelentjük be, hogy elkészült az
Ürömi Napraforgó Óvoda és Tagóvodájában a sószoba!
Hétfõtõl már az ürömi ovis és két év feletti ürömi bölcsis gyerekek rendelkezésére áll. Heti két alkalommal használhatják
majd délelõttönként teljesen ingyen. Természetesen a részletek kidolgozása még várat magára, de biztosak vagyunk abban,
hogy az ünnepek eltelte után kialakul a rend, és gyermekeink
egészségmegõrzését fogja szolgálni a helyiség.
A beruházás összes költsége 4 200 000 forint, melybõl
2 000 000 forintot az ürömi CBA adományozott az óvodánknak,
amelyet ez úton is köszönünk! A fennmaradó összeg az önkormányzat hozzájárulásával volt biztosított. A berendezés folyamán Lippé Gyula volt még segítségünkre, aki gyönyörû homokozót (somokozó) készített, így a kisebb gyerekek is aktívan tudják
majd eltölteni az idõ nagy részét.
Képviselõ-testületi ülésen kidolgozásra kerül az is, hogy
milyen módon lehet majd bérbe venni délutánonként a szobát
külsõsök, szülõk, azaz bárki számára. Errõl mindenkit tájékoztatni fogunk.
Gyönyörû karácsonyi ajándék ez a község gyermekeinek,
emelve így az óvoda megítélését, és szolgáltatásait.
Nagyon köszönjük mindenkinek, aki támogatta, segítette ezt
a nagyon komoly, és értéknövelõ beruházást!

Ilyen volt

Sószoba
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Minden évben újra és újra,
mégis megunhatatlan…

Nyáron még elképzelhetetlen, hogy pár héten belül,
hogy fogunk örülni egy kis hidegnek, esetleg hónak,
különösen Mikulás és Karácsony idõszakában.
Ahogy érkeznek a hosszú éjszakák, a hideg, úgy kezdünk egyre jobban begubózni, bezárkózni. Aztán közelednek az ünnepek,
ezzel együtt a fáradt és rohanó emberek újra egymásra mosolyognak, mindenki szíve melegséggel telik meg.
Az óvodában is különleges hangulatú lesz minden. A gyerekek izgatott arca, az óvónõk lankadatlan mosolya, a dajka nénik
szeretõ pillantása mind azt mutatja, hogy megállíthatatlanul közeledik egy csodálatos idõszak. Talán csak az anyák napja tud ennél is meghatóbb lenni.
Ebben az évben is megérkezett december, hozott hideget, fagyot, de ezzel együtt a várakozás és a csoda is helyt kapott.
Szorgos kezek díszbe öltöztették az óvodát, minden óvodai
dolgozó az egész téli ünnepkör lelkületét, hagyományait, és értékeit hangsúlyozza. A mai napon végre megérkezett a várva várt
Mikulás is. Nem maradt ajándék nélkül ma ürömi kisóvodás és
nem lesz ez másképp a hamarosan kezdõdõ karácsonyi ünnepségeken sem.
A már hagyományosnak mondható karácsonyi vásár is hamarosan megnyit, ahol gazdát cserélhetnek a kincsek és
kézmûves dolgok is.
De ne felejtsük el, hogy az ünnep gyermekek, szülõk,
nagyszülõk, azaz család nélkül mit sem ér. Fontosak persze az
ajándékok, de a legfontosabb, hogy szenteljünk idõt egymásra. Nincs attól értékesebb, mint együtt lenni, hogy pár év múl-
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va könnybe lábadt szemmel, de mégis mosolyogva tudjunk emlékezni olyan pillanatokra, mint az elsõ óvodai karácsonyi ünnepség,
ahol díszbe öltöztettük a lelkünket és boldogan hallgattuk azt a két
soros kis versikét, amit a legdrágább kincsünk a mi boldogságunkért tanult meg…
Adjuk át magunkat ennek a hangulatnak és örüljünk az elõttünk
álló együtt töltött napoknak.
Mindenkinek Áldott Békés Karácsonyi Ünnepet és Boldog Új
Évet kívánok az Ürömi Napraforgó Óvoda nevében!
Csordásné Tõkés Katalin, óvodavezetõ
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Ünnepek az óvodában
2016. október 15-én tartottuk hagyományaink szerint a
terményünnepet.

Ezen a napon készítettünk a gyerekekkel répagolyót, s kértük a gyerekektõl, hogy hozzanak terményeket, amibõl egy kis kiállítást készítettünk. Néhány terménybõl tök házat, krumpliból malackákat, hagymából arcokat, süni bábot csináltunk. Elénekeltük a
dalokat, elmondtuk a verseket, körjátékokat játszottunk, amit azon
a héten a terményünnepre tanultunk a gyerekekkel.
2016. november 14-én Márton napi felvonulást szerveztünk az
óvodaközben. Ezt megelõzõ héten készítettük a lámpásokat a felvonulásra. Minden csoport sütött liba formájú süteményt, melyet
közösen formáztunk a gyerekekkel, valamint az iskolába látogatott
el az összes csoport, ahol megnéztük az iskolások által készített
Márton napi kiállítást.
Szeretnénk az óvoda nevében megköszönni a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak a támogatásukat, hogy ez az ünnep is
megvalósulhatott. Továbbá köszönjük a konyhai dolgozóknak a segítségüket az ünnepi elõkészületekben.
Szabó Zsuzsanna
német nemzetiségi óvodapedagógus
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A bölcsõdében is
járt a Mikulás

„Hull a pelyhes fehér hó,
Jöjj el kedves Télapó….”
Mintha csak tegnap lett volna, hogy elbúcsúztunk
a nyártól, és izgatottan vártuk új bölcsiseinket szeptember elején. Gyorsan elröppent az õsz, eljött a várva várt december.
A csoportszobák õszi dekorációit felváltották a hópelyhek és a szebbnél szebb téli díszek. A Télapót
várva egyre gyakrabban hallatszottak ki a csoportokból a Mikulás énekek.
Eljött a nagy nap, a gyerekek tágra nyílt szemekkel csodálták a Télapót, amikor végre ideért hozzánk
a bölcsõdébe. Természetesen, ahogyan minden évben, most is végiglátogatta a csoportokat, és persze
mindenki számára rejtegetett ajándékot a puttonya.
Volt, aki félve, volt, aki bártan vette át a sok-sok
finomsággal teli csomagot, majd közösen énekelve
útjára engedtük õt, hiszen rengeteg helyen várták
még õt a gyerekek.
Most pedig már a karácsonyra készülünk.
Ezúton kívánok a bölcsõde összes dolgozója
nevében mindenkinek békés, boldog Karácsonyt
és boldog új évet!
Király Veronika
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1700 éve született
Szent Márton

Az idén kerek évfordulót ünnepeltünk. Ennek okán
egy hónapon át foglakoztunk Szent Márton életével.
Már a verseny meghirdetése is játékosan történt, ebbe
minden osztályt bevontunk. Az utána következõ kreatív versenyen mindenki szabadon bontakoztathatta ki alkotó fantáziáját. Három kategóriában érkeztek a gyerekek alkotásai:

osztályonként, csoportként és egyénileg. A kezdeti bizonytalanság után nagy lendületet vett a verseny. Heteken át érkeztek a kitömött, vágott vagy sütött libák, lovak, püspökök.
A kiállítás az ovisoknak is nagyon tetszett. Az eredményhirdetést november 11.-ére, Márton nap reggelére tûztük ki.
A Márton napi mulatság a november 10-én tartott lámpás
felvonulással zárult. Zsíros kenyérrel és fahéjas teával vártuk
a napnyugtát. A trombitaszó után elindult a felvonulás a faluban. A vigasságon gyermek és felnõtt egyaránt jól mulatott.
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Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az ürömi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy a programhoz
az anyagi forrást megteremtette. Hálás köszönet Mindazoknak, akik segítõ kezet nyújtottak a program lebonyolításában.
Schoone Réka, S. Tóth Ágnes
némettanárok
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Kirándulás Ópusztaszerre és Szegedre

Egy borús októberi napon a Hagyományõrzõ Egyesület tagjai
megnézték az ópusztaszeri megújult Feszty körképet és az emlékparkot, amely csodálattal töltött el mindnyájunkat.
Utunk következõ állomása Szeged volt. Megtekintettük a szobrokkal díszített belvárost, a Dömötör tornyot és a Dóm téren a templomot a sok építményeivel együtt. A kellemes Tisza-parti séta után
finom ebéd várt minket, majd elindultunk hazafelé.
Király Vilmos
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Juhász Gyula:

Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörû igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedõ beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk
rendületlen,
S ne csak így decemberben.

Minden kedves Olvasónak
áldott karácsonyi ünnepeket
és boldog új esztendõt kíván a
Szerkesztő ség
XI. – XII.
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Hírek a reformátusok háza tájáról…
„És amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük!” Mt.
2:10
A 21. század hajnalán újra meg kellene tanulnunk örülni.
Ahogy a zsoltáros is írja: „Ki az, aki szeretne örülni és jobb
napokat látni?” Igen. Minden ember erre vágyik… Legalább
egy ünnep erejéig. Karácsonyra készülünk, Isten szeretetének
testet öltésének az ünnepére. Jelent ez nekünk ma valamit?
Észrevesszük-e, hogy a Karácsony igazi üzenete az öröm?
S nem is akármilyen „öröm” – az Isten embervilág iránti
szeretetébõl fakadó öröm. Mert jött ide Valaki, kétezer évvel
ezelõtt, pontosabban Kr.e. 7. november 13. éjjel, aki elhozta
az Isten országának „örömét”, hogy ez a tiszta és szent öröm
legyen újra az emberi élet része, mint ahogy az volt a bûneset
elõtt. Isten szereti az embert! Ez az örömhír Karácsonykor, és
ebbõl fakad minden meghitt családi, gyülekezeti és közösségi
ünneplés! A napkeleti bölcsek (magoj = mágusok) több hónapot
utaztak a sivatagon keresztül Babilóniából, hogy megtalálják
azt a kisgyermeket, Aki Isten örömét elhozza ennek a világnak!
Rengeteg viszontagságot vállalva a hosszú úton, hogy saját
szemükkel lássák eljöttét a világ Királyának. És amikor az
õket vezetõ csillag „megállt a hely fölött, ahol a gyermek volt”
s felnéztek az égre, Isten öröme a csillag láttán betöltötte a
szívüket, mert megtalálták, Aki miatt elindultak!
Testvér! Kedves Istent keresõ barátom! Hadd bíztassalak
így Karácsonyra készülve. Indulj el a betlehemi csillag nyomába,
keresd az ünnep igazi titkát, keresd a keresztyén világ örömének
a forrását, s hiszem, hogy rá fogsz találni a Názáreti Jézus
Krisztusra, Aki érted is eljött, hogy a te életedbe is szeretetet,
örömet, békességet, megbocsájtást hozzon. S ha kinyitod Elõtte
a szíved, és engeded, hogy az örömével téged is betöltsön,
akkor van esélyed, hogy átéld a Karácsony ünnepének lényegét.
S ezek után már te is fel tudod rázni a szürke hétköznapokba
belefásult szívû szeretteid, barátaid lelkét, mert Karácsonykor a
legdrágább ajándék éppen az az öröm, amely Isten megbocsájtó
szeretetébõl fakad és árad ki a te szívedbe, és rajtad keresztül a
szeretteid felé. S akkor, ha így ünnepelsz, a kivágott fenyõfa (ez
a jelképe az önmagát értünk feláldozó Isten Fiának) körül ott lesz
veletek a családodon és szeretteiden túl maga az Ünnepelt is.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden ürömi, pilisborosjenõi
református hívünknek, családjaiknak, szeretteiknek, továbbá
más felekezetû testvéreinknek, barátainknak, ismerõseinknek
az élõ Isten örömében és szeretetében gazdag meghitt, békés,
boldog Karácsonyt és Áldott Új Esztendõt!
Ámen!
Hittanosaink karácsonyi alkalmai…
Ebben az esztendõben is óvódás és iskolás gyermekeink
kis karácsonyi mûsorral készülnek gyülekezetünkben, ahogyan
ez már hagyomány. Az elsõ karácsonyi ünnepi Istentisztelet
december 11-én lesz 10 órai kezdettel (a szereplõknek,
versmondóknak 9.30-ra kell jönni!), ahova a Pilisborosjenõi
Német Nemzetiségi Általános Iskola református hittanos
gyermekeit és családjaikat várjuk nagy szeretettel!
A második karácsonyi ünnepségünk december 18-án
vasárnap, szintén 10 órai kezdettel lesz az ürömi református
templomunkban, amikor a József Nádor Általános Iskola
református hittanosainak mûsorát tekintjük meg. Várjuk erre is a
szülõket, hozzátartozókat, barátokat, gyülekezetünk tagjait!
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Üröm és Pilisborosjenõ óvódás hittanosainak karácsonya és
mûsora december 24-én 10 órakor ünnepi zenés Istentisztelet
keretében lesz, ahol a gyermekeink mûsora mellett az
Osztováta Zenekar fog koncertezni éppúgy, ahogy tavaly is
tette! Õk gyermekverseket zenésítettek meg, illetve az óvódás
korosztálynak megfelelõ repertoárral jönnek hozzánk, hogy
megörvendeztessék a gyermekek és a felnõtte szívét.
Minden hittanos gyermekkarácsonyi alkalomra szívesen
veszünk a hittanos szülõktõl sütemény felajánlást és innivalót
gyermekeink számára. Illetve azt szeretném kérni a hittanos
szülõktõl, hogy akinek lehetõsége engedi, támogassa
gyülekezetünket, és legyen tagjává közösségünknek.
Kedves hittanos szülõk! Szeretnénk a segítségeteket kérni!
Gyülekezetünkben komoly kiadásként jelentkezett, hogy a
templomban zajlanak zömében a református hittanórák Ürömön,
mert a József Nádor Általános Iskolában nincs elég terem, ahol
lehetnénk. Ezért arra szeretnénk kérni a református hittanra
járó gyermekek szüleit, hogy akinek módjában áll és szívesen
segítene, akár havi rendszerességgel, de különösen is a téli
fûtési idõszakban akár favásárlással, akár a vásárlásra való
adománnyal, azt nagyon szívesen venné a gyülekezetünk, mivel
egy ilyen kis létszámú közösségnek ez igen nagy teher. Nagyon
köszönjük elõre is segítségüket, hogy gyermekeink a templomi
hittanórák idején is melegben lehetnek!
Meghívó a „Szépkorúak” Bibliakörének Karácsonyára…
2016. december 14-én, szerdán 16 órakor tartjuk gyüleke
zetünkben a hagyománnyá vált „Szépkorúak” Karácsonyát, vagy
más néven Gyülekezeti Karácsonyt, amelyre nagy szeretettel
várjuk idõsebb testvéreinket és azokat, akik részt vettek a
hajdúszoboszlói kiránduláson, hogy együtt ünnepeljük Krisztus
Urunk születését. Ez a Karácsonyi ünnepség batyusbál jellegû,
tehát az Agapéra, szeretetvendégségre mindenki hoz valamilyen
étket, és ezzel járul hozzá az alkalomhoz. Idén a C-vitamin
Együttes jön hozzánk, Balina Gyula testvérünk zenekara, akik
zenéjükkel a ’20-as -’30-as évek zenei világába repítenek minket
vissza (Meseautó..., Éjjel az omnibusz tetején…, stb.). Reméljük,
idén is olyan jól sikerül, mint tavaly volt. Várunk mindenkit
szeretettel! 
„Szépkorúak” Bibliaköre Hajdúszoboszlón…
„Már többször voltunk az Úr kegyelmébõl és Tiszeletes urunk
gondoskodó szervezésével wellnesselni.

A Szépkorúak Hajdúszoboszlón
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A kis bibliakörünk nagyon meghitt, szeretetteljes közösség:
mindnyájan nagymamák vagyunk. Ránk mindig lehet számítani
családunkban és a templom körüli teendõkben. Nagyon
örülünk annak a pár napnak, amit együtt tölthettünk a gyönyörû
Barátság Szállodában. Mindenféle testi-lelki kényeztetésben
volt részünk más felekezetû testvérekkel együtt. Idén az erdélyi
Gyulafehérvári Református Testvérgyülekezetbõl is jöttek 14-en.
Szívet melengetõek voltak a reggeli és esti áhítatok, amelyeket
a vendég lelkipásztorok is tartottak, Nagytiszteletû Gudor Botond
esperes úr és az édesapja. Jó volt „Isten szívén megpihenve”
(395. dicséret) énekelni, imádkozni.
Nótaestben és az azt követõ táncos mulatságban is
volt részünk. Születésnapost, Katalinokat, Erzsébeteket is
köszöntöttünk. Reménykedünk, ha Jó Atyánk úgy akarja, jövõre
is megismételhetjük, mindnyájan ott lehetünk. Mert sajnos drága
Ibolya testvérünk már nem jöhetett velünk, mivel az Úr magához
szólította. Betegeskedések miatt most is többen itthon maradtak.
Köszönjük Tiszteletes urunk szeretetét, a gyülekezet
támogatását és az ürömi és pilisborosjenõi polgármester uraknak
anyagi hozzájárulásukat, hogy igen kedvezõ áron lehettünk ott.
Áldás, Békesség: Radványiné Magdi néni”
Szegénymissziós Karácsonyra is készülünk…
A Kárpát-medencei Gyermek- és Szegénymissziós Alapítvány
és gyülekezetünk szervezésében immár hatodik alkalommal
kerül sor missziós karácsonyra, amely igyekszik segíteni nem
csak Karácsonykor, hanem egész évben Üröm-Pilisborosjenõ
nehéz helyzetben lévõ református családjainak, valamint ezeken
túl felkarolja országos szinten is az alapítványi keretek között
azon családok ügyét, akiknek nincs segítségük. S nemcsak
a jelenlegi országhatárainkon belül élõ szegények ügyén,
hanem országhatárokat átívelõen az elszakított területeken
nehéz helyzetben élõ sokgyermekes és nagycsaládos magyar
testvéreinken is igyekszünk segíteni, illetve minden rászorulón.
Nálunk, reformátusoknál jól mûködik a testvérgyülekezeti
kapcsolat, Kárpátalja Dercen nevû színmagyar református
településével illetve Erdélyben a Gyulafehérvári Reformárus
Gyülekezettel állunk ilyen kapcsolatban. Minden módon
igyekszünk õket segíteni hitük és magyarságuk megtartásában,
idén nyáron Dercenbõl, az ottani református gyerekek
közül nyolcan vettek részt a nyári hittantáborainkban, illetve
rendszeresen vittünk ki élelmiszeradományokat és anyagi
támogatást is. Gyulafehérvár tekintetében rendszeresen
látogatjuk az ottani gyülekezetet és segítjük õket. Idén például

Élelmiszergyûjtés az ürömi CBA-ban

Karácsony tájékán az ottani magyar iskolába járó református
gyermekeket lepjük meg egy iskolai írószerekbõl összeállított
kis csomaggal, amelyre az anyagi fedezetet gyülekezetünk
adakozta össze.
Most pedig újra nagy erõkkel gyûjtünk, hiszen éppúgy
szeretnénk segíteni, mint tavaly. E helyen is köszönjük az ürömi
CBA Príma üzletnek a lehetõséget, hogy lehetõvé tették idén
is számunkra, hogy az alapítványunkkal közösen gyûjtsünk
rászoruló családjainknak. Köszönet illeti gyülekezetünk ifjúságát,
cserkészeket, hittanosokat, ifiseket, akik ebben a gyûjtési
munkában részt vesznek. Nem kis áldozat ez az õ részükrõl.
Viszont amellett, hogy segítenek a gyûjtésben, pedagógiai
okból is azt tartjuk jónak, hogy a csomagok elkészítésében
és a családok számára való célba juttatásban is aktívan részt
vegyenek. Hiszen így látják, hogy amit az emberek szeretetbõl
adtak, az valóban odaért célba, ahova kellett.
Hogyan lehet segíteni a gyûjtési munkában? Lehet jönni
önkéntesként, másrészt mi magunk is adakozhatunk rá akár
pénzt, vagy ami sokkal jobb, gyermekeinkkel együtt a helyi
üzletben vásárolhatunk száraz élelmiszert egy-egy ilyen rászoruló
család részére. Az adományokat a templomba is fel lehet hozni,
ha a gyûjtési napon nem jó, mivel az adventi idõszakban a CBA
Príma üzletben mi csak péntektõl vasárnapig tudunk gyûjteni.
Az élelmiszereken túl ruhaadományt és gyermekjátékokat is
örömmel elfogadunk.
Hogyan jutnak célba az adományok? Egyrészt 2016.
december 18. este 6 órakor az alapítványunk szervezésében
lesz az a missziós karácsony, amikor kiosztjuk ezeket a
csomagokat az üröm-pilisborosjenõi rászorulók között. Másrészt
az élelmiszeradomány felét, illetve a ruhákat és játékokat
eljuttatjuk Kárpátaljára a Derceni Református Egyházközség
rászoruló családjainak, méghozzá úgy, hogy Norbert tiszteletes
a gyûjtésben részt vett cserkészekkel és fiatalokkal személyesen
adja át az egyes családoknak. A tavalyi évben ez 70 csomagot
jelentett, amelyek egyenkénti összértéke elértre a 10.000 forintot.
A helyi rászorulók is ugyanilyen élelmiszertámogatást kaptak és
kapnak.
Mindenkit, aki bármilyen módon hozzájárult és segítette
ezt a Karácsonyi adományozást, várunk szeretettel a missziós
karácsonyi ünnepségen!
Továbbra is várjuk az adományokat a CBA Príma üzletben
éppúgy, mint a templomban, és aki anyagilag szeretne segíteni,
a gyülekezeti bankszámlaszámra is utalhat a „szegénygyerekek
karácsonyára” megjelöléssel. Elõre is köszönünk minden segítséget!

Bécsi kirándulás
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Decemberi programjaink:
Dec. 9.
Kirándulás Bécsbe az ürömi iskolásokkal
Dec. 11.	10:00 Istentisztelet Advent harmadik vasárnapja
(pilisborosjenõi iskolások szereplése)
Dec. 13.	18:30 Ifjú Házasok karácsonya
Dec. 14.	16:00 Szépkorúak Karácsonya
Dec. 15.	Kirándulás Bécsbe a pilisborosjenõi iskolásokkal
Dec. 16.	17:00 Refifi karácsonya
Dec. 17.	10:00 Cserkészek karácsonya
Dec. 17.	18:00 Refifi+ és Konfisok karácsonya
Dec. 18.	Istentisztelet Advent negyedik vasárnapja (ürömi
iskolások szereplése)
Dec. 18.	18:00 KKGYSZ Missziós Karácsony
Dec. 22.	20:00Ézsaiás
ifi
karácsonya
Babakocsis
Istentisztelet Üröm
Dec. 24.	10:00 Ovis családos karácsonyi Istentisztelet
(színdarab elõadása)
Dec. 24.	23:00 Éjfél elõtti zenés Istentisztelet
Dec. 25.	10:00 „Születésnapi Istentisztelet”
Dec. 26.	10:00 Úrvacsorás Istentisztelet
Dec. 31.	Hálaadó év végi Istentisztelet
2017. Január 1. 10:00 „Veni Sancte” Istentisztelet
Minden testvérünket és érdeklõdõt nagy szeretettel
várunk programjainkra!

Bécs – csoki készítés
Az Élõ Isten legyen Üröm – Pilisborosjenõ református
híveinek õrizõ pásztora!
Áldás, békesség!
Norbert tiszteletes
Elérhetõségek:
E-mail: norbiteso@gmail.com
Mobil: 06 30 526 80 10, Tel: 06 26 350 686,
Számlaszámunk: Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet:
65700093-10116577

Búcsúzunk
Göröcs András klubtársunktól saját költeményét idézve veszünk végsõ búcsút:
„Az utolsó napon
Vajon azon az utolsó napon,
egyedül leszek vagy Veled?
Utoljára fogom-e még a kezed?
Vagy nyomorult két kezemmel,
csak az aszott testemet kaparom?
Mielött lehanyatlik mind a két karom?”
Az utolsó utáni szomorú napon,
nem vagy egyedül, veled vagyunk.
Utoljára gondolatban megfogjuk kezed,
nem hagyjuk elszállni kóbor lelked.
Megõrizzük szívûnkben emléked, mindannyian!
Hagyományõrzõ Egyesület

18

XI. – XII.

Ürömi Tükör
HATÁROZATOK

A Képviselõ-testület 2016. október, november havi ülésének döntései
• A 2016. októberi ülésen döntés született a 2016/2017 évi hó eltakarítás és síkosság mentesítésére beérkezõ pályázatokban.
• Döntöttek a képviselõk az Üröm, Radnóti Miklós utca és Naphegy utca közvilágítás hálózatának kiépítésére benyújtott árajánlatokban, nevezetesen úgy döntött, hogy ez a társulat feladata.
• Elõzetes vélemény kialakítására került sor a Budai út egy részének lezárásában érkezett lakossági kérelemben.
• Véleményezték és jóváhagyták a képviselõk a vízügyi törvény
alapján elõkészített hosszú távú Gördülõ Fejlesztési Terv aktualizálását.
• Döntés született a 021/28 hrsz-ú ingatlanból 272 m2-es terület
(Tücsök utca építésénél felhasználva) eladására adott ajánlatban.
• Megtárgyalta a képviselõ-testület Tolnai Zoltán kérelmét az 1004
hrsz-ú ingatlanra bejegyzett terhek törlésérõl.
• Elfogadta a képviselõ-testület az önkormányzat 2017. évi belsõ
ellenõrzési tervét.
• A 3152/1 hrsz-ú ingatlan beépítési százalékának növelésére beérkezett kérelemben határozott a testület.
• Kezdeményezték a képviselõk az önkormányzat tulajdonában
lévõ Üröm, Fõ út 119. szám alatti ingatlan társasházzá nyilvánítását (rendõr lakások).
• Vissza nem térítendõ támogatásra pályázat benyújtásában döntött a testület az Ürömi Napraforgó Óvoda és Tagóvodája udvarának felújítására.
• Megtárgyalták a képviselõk Bánhidi Viktória kérelmét az iskola
tornatermének igénybevételérõl.
• Podhorcsek Miklós ÜSC elnök kérelmében döntött a testület az
iskola tornatermének ingyenes igénybe vételére.
• Határozatot hoztak a képviselõk az Ürömi Napraforgó Óvodában
kialakítandó sószoba költségeinek biztosításáról.
• Módosította a testület a Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház és Könyvtár alapító okiratát.
• Az M0 autóút melletti sárgával jelölt területek tulajdonjogának, illetve kezelõi jogának átvételében elvi döntés meghozatalára került sor.
• A József Nádor Általános Iskola konténer tantermek telepítésével kapcsolatos többlet és pótmunkák költségeinek biztosításáról
határozott a testület.
• Elfogadták a képviselõk a Panoráma liget településrész útjainak
szilárd burkolattal történõ kiépítésére vonatkozó tervezõi árajánlatot.
• A novemberi soron kívüli ülésen döntés született a HÉSZ
módosításának elõkészítésérõl, szakhatósági vélemények
ismertetésérõl.
• A novemberi soros ülésen megalkotta a testület a helyi adókról
szóló önkormányzati rendeletet.
• Jóváhagyták a képviselõk a képviselõ-testület 2016. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítésérõl szóló tájékoztatót.

• Érdemben nem döntöttek a képviselõk Tugyi László kérelmében,
így a szerzõdés határidejének meghosszabbításáról sem, ezt
megelõzõen a tárgyalás lefolytatását tartották szükségesnek a
vállalkozóval.
• Döntés született a még üzemelõ Üröm, Fõ u. 8, illetve Ady Endre u. 70., Budakalász út 17, Rákóczi út 63. szám elõtt lévõ 4 db
közkút leszerelésérõl.
• Módosították a képviselõk az önkormányzat 160/2016 (X.26.) Kt.
számú határozatát, mely a Panoráma liget útjainak szilárd burkolattal való kiépítésére vonatkozó kibõvített tervezõi, engedélyezési tervek elkészítésére és a tervezõi díj módosítására vonatkozott.
• Flórián Csaba kérelmében határoztak a képviselõk a hatályos
szerzõdésében lévõ bérleti díj megfizetésének módjáról.
• Döntés született Kocsis Tibor Üröm, Kõbánya úton lévõ 064/76
hrsz-ú ingatlan beépítési százalékában.
• Határoztak a képviselõk az önkormányzat és az Érdi Tankerületi Központ között létrejövõ vagyonkezelési szerzõdés és megállapodás jóváhagyásáról.
• Döntött a testület a 2016. évi karácsonyi élelmiszer utalványok
pénzügyi fedezetének biztosításáról.
• Határoztak a képviselõk a Magyar Telekom Nyrt. telefonfülke elhelyezésével kapcsolatos megkeresésében, a testület nem tudott erre a célra közterületet megjelölni.
• Módosította a testület a Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház és Könyvtár Szervezeti és Mûködési Szabályzatát.
• A 2017. évi nyári fesztivál elõkészítésével összefüggõ polgármesteri felhatalmazásról döntöttek a képviselõk.
• Meghosszabbították a képviselõk a Gamma Kommunikációs Kft.
és az önkormányzat között létrejött Ürömi Tükör szerkesztésére
és nyomdai munkáira vonatkozó szerzõdés határidejét.
• Meghatározta a testület a Mûvelõdési Ház, a Napraforgó Óvoda
és az Ürömi Hóvirág Bölcsõde téli zárva tartásának idõpontját.
• Jóváhagyták a képviselõk a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
• Döntés született a 65581/3 hrsz-ú Csillaghegyi ingatlan újbóli
meghirdetésérõl, eladási árának meghatározásáról.
• Határoztak a képviselõk a védõnõi szolgáltatás bõvítésérõl
a méhnyakrák szûrési vizsgálattal (mûködési engedély, OEP
szerzõdés módosítása).
• Döntés született a Rókahegyi átemelõ és nyomóvezeték bõvítési
munkái, illetve azok finanszírozásáról (1. ütem).
• Határoztak a képviselõk a Fõ utca, Kert utca között kb. 40 fm-en
a közvilágítás kiépítésrõl.
• Döntés született a Platán Idõsek Otthonában lakók számára (70
fõ) természetbeni karácsonyi csomag juttatásáról.
Üröm, 2016. december
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HULLADÉK SZELEKTÍV GYÛJTÉSE
„A települési hulladék a társadalom fogyasztása
során képzõdõ legfontosabb hulladékfajta. Men�nyisége az emberiség tudományos ismereteinek bõvülésével, az ebbõl következõ technikai
fejlõdéssel, valamint az életszínvonal ezzel együtt
járó folyamatos emelkedésével egyre növekszik.
A települési hulladék egyik legfontosabb alkotórésze a csomagolási hulladék, melynek térfogata,
tömege és részaránya szintén folyamatosan növekszik. A hazánkban képzõdõ települési hulladék
mennyisége évi mintegy 4 millió tonna jelenleg,
amelybõl a kezeletlenül lerakott hulladékmennyiség 2,6 millió tonna körül alakul évente. Emellett a
Budapest, Rákospalotán mûködõ hulladékégetõ
mûben évente mintegy 400 ezer tonna települési hulladék elégetésére kerül sor. Az anyagában
hasznosított hulladékmennyiség nagyjából 1 millió tonna. A kezeletlenül lerakott hulladék jelentõs
elveszített értéket képvisel, a belõle kinyerhetõ
többletértéket a különféle becslések 20-50 milliárd Ft-ra teszik évente. A hulladékban rejlõ érték kinyerése tehát közérdek, amelyet az Európai
Unió a hulladékok hasznosítására vonatkozó egyre szigorodó kötelezettségek támasztásával próbál elõsegíteni.” (forrás: Országos hulladékgazdálkodási közszolgáltatás terv (OHKT))

A PET palackokat színenként különválogatva,
bálázva adjuk át a hasznosítóknak
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2030-ra a lerakásra kerülõ hulladék men�nyisége nem haladhatja meg az összes
begyûjtött hulladék 10%-át, ezért a jelenleg
lerakásra kerülõ évi 2,6 millió tonna hulladék
jelentõs részét, 2,2 tonnát „el kell térítenünk
a lerakóktól”.
A feladat nagy, de nem kell megijednünk. Ha
mindenki elvégzi a feladatát, menni fog!
A cél a hulladék olyan kiválogatása a képzõdés
helyén, amely lehetõvé teszi az anyagában
történõ hasznosítást, azaz, hogy a mûanyag tárgyakból – mosást, aprítást, feldolgozást követõen
– újabb mûanyag tárgyak elõállítására alkalmas
alapanyag készülhessen.
A vegyesen gyûjtött hulladék egy része is alkalmas hasznosításra, azonban a szennyezettség miatt itt elsõsorban az energetikai hasznosítás, elégetés lehetséges.
Az állam és az önkormányzatok feladata a mûszaki feltételek megteremtése. Európai és hazai forrásból a hulladék hasznosításra
elõkészítéséhez szükséges kapacitás nagy része mára megépült.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
rendszer országos átalakítása során létrejönnek

Az acél konzervdobozok és az alumínium italosdobozok
különválogatva, bálázva kerülnek a hasznosítókhoz
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azok a nagy közszolgáltatási rendszerek, amelyek garantálni tudják, hogy a hulladék gyûjtése,
szállítása, kezelése az egész országban egységesen magas színvonalon és gazdaságosan történjen.
Mindannyiunk feladata a több száz milliárd
forintos költséggel kiépített rendszer hatékony
mûködtetése.
Sajnos tudomásul kell vennünk, hogy a
képzõdõ hulladék mennyiségének jelentõs csökkenése még nem kezdõdött el. Az emberiség korunkban nem az önellátás, önkéntes fogyasztáskorlátozás és újrahasználat korszakát éli, és ez
elõreláthatólag a közeljövõben sem lesz másként.
A megnövekedett hulladéktermelés negatív következményeit azonban környezettudatos hozzáállással csökkenthetjük, sõt csökkentenünk kell. Azért kell, mert jogszabályok teszik
kötelezõvé a szelektív gyûjtést. Az ingatlanhasználók kötelesek elkülönítetten gyûjteni, a közszolgáltatók pedig kötelesek elkülönítetten elszállítani és kezelni az üveg, papír, fém, mûanyag és a
társított (tejesdoboz, üdítõs doboz) csomagolási hulladékot.
Nyilvánvaló tehát az egymásra utaltságunk. Hiába megyünk havonta az elkülönítetten gyûjtött
csomagolási hulladékért, ha az ingatlanhasználók nem vesznek részt a szelektív gyûjtésben. A
mellékelt képen látható, hogy – bár a Zöld Bicske Nonprofit Kft. az országban az elsõk között vezette be a házhozmenõ szelektív gyûjtést – a vegyesen gyûjtött hulladék nagyon sok, eredetileg
anyagában is hasznosítható hulladékot tartalmaz
(üvegek, mûanyag palackok, sörösdobozok).
Kérjük, hogy a mûanyag, fém, és társított csomagolási anyagokat zsákban, kiöblítve és kilapítva helyezzék ki a gyûjtés napján! A papír hulladékot kilapítva, kötegelve kell kihelyezni. Gyûjtõ
üzemmódban a kukásautók több mint 100 liter
üzemanyagot fogyasztanak 100 kilométeren. A kilapítással legalább azt el tudjuk érni, hogy kevesebb levegõt és több hasznosítható anyagot szál-

A vegyes hulladék sajnos sok hasznosítható anyagot tartalmaz: a képen
jól látszanak a szétgurult üveg és mûanyag palackok, fém dobozok

lítunk ugyanakkora üzemanyagfelhasználással és
a vele járó környezetszennyezéssel.
Jó hírünk is van! A hulladékról szóló törvény
szerint a közszolgáltatási díjalapot csökkenteni kell – egyebek mellett – a hulladék hasznosításából vagy hasznosítás céljára történõ
értékesítésébõl származó bevétellel, így a szelektív hulladékgyûjtés hozzájárulhat a rezsicsökkentés hosszútávú fenntartásához, vagyis kis odafigyeléssel a környezetünk mellett a pénztárcánkat
is kímélhetjük.
További információkért érdemes felkeresni a
nemnehez.hu oldalt, és a zoldbicske.hu oldalon található „Gyûjts te is szelektíven” címû szám
fülbemászó dallama, refrénje is segíthet abban,
hogy életünkben természetessé válljon az, ami
ma még erõfeszítésnek látszik.
Közben mindig elõrelépünk kicsit. 2017. január
1-jétõl a karácsonyfából fenyõfává visszaminõsülõ
hulladékot is elkülönítve gyûjtjük. Megvárjuk vízkereszt napját (január 6.), és 7-én, szombaton a
teljes közszolgáltatási területünkön begyûjtjük a
házak elé reggel 6 óráig kirakott fákat. Két héttel
késõbb (21-én, szombaton) elszállítjuk azokat a
fenyõfákat is, amelyektõl csak késõbb kívánnak
megszabadulni a tulajdonosaik.
Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánnak a
Zöld Bicske Nonprofit Kft. munkatársai!
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6. §

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
14/2016 (XII. 01.) önkormányzati rendelete a helyi adókról
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról szóló
1990. évi C. tv. 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. §
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az illetékességi területén az alábbi adónemeket vezeti be:
a.) építményadó
b.) telekadó
c.) idegenforgalmi adó
d.) helyi iparûzési adó

Mentes az adó alól:
a) A Htv. 19. § -ában meghatározott telek.
b) Tulajdoni hányadtól függetlenül az a telek, amely telken olyan épület
áll, melyre használatba vételi engedély, fennmaradási engedély került
kiadásra, kivéve az 5%-nál kisebb beépítést.
c) Az a magánszemély, akinek a tulajdonában a Htv. 52. § 60 pontjában
meghatározott lakóépület áll,
d) Magánszemély esetén – kérelemre –, az, aki fokozottan nehéz szociális és vagyoni helyzete miatt az adó megfizetése megélhetését súlyosan veszélyezteti. A mentesség megállapításához minden esetben
környezettanulmányt kell végezni,
e) Külterületi telek.
f) A 079 hrsz-ú földút belterületi oldalán elhelyezkedõ – kiépített útról közvetlenül nem megközelíthetõ – telek.
Az idegenforgalmi adó

Az építményadó

7. §

2. §

(1) Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete (Htv.
15. § a) pontja).

(2) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft.

3. §

A helyi iparûzési adó

Az építményadó éves mértéke

8. §

a.)lakás és a hozzá tartozó nem lakás céljára szolgáló helyiségek és
építmények után 900 Ft/m2/év azzal, hogy magánszemély esetében az
évi adó a 600 000 Ft-ot nem haladhatja meg.
b.)Az elsõ bekezdésben nem szabályozott nem lakás céljára szolgáló helyiségek és építmények esetében, az ingatlan-nyilvántartásban egy helyrajzi számon elhelyezkedõ építmény(ek) összes hasznos alapterületét figyelembe véve, az adó mértéke 900 Ft/m2/év.

(1) A helyi iparûzési adó mértéke az állandó jelleggel végzett iparûzési
tevékenység esetén az adóalap 2%-a.
(2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén az adó
mértéke naptári naponként 4000 Ft.
Záró rendelkezések

Adókedvezmény

9. §

4. §

(1) Ez a rendelet 2017. január 1. napjától hatályos.

Adókedvezmény illeti meg a magánszemély adózót:
a.) A tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház megnevezéssel nyilvántartott ingatlan után fizetendõ adó 100%-ra, abban az
esetben, ha az építmény hasznos alapterülete a 190 m2-t nem haladja meg.
b.) A tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartásban lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan után fizetendõ adó 100%-ra, abban az esetben, ha a lakás hasznos alapterülete a 90 m2-t nem haladja meg.
A telekadó
5. §
(1) Adóköteles a helyi adókról szóló 1990. évi C törvény (továbbiakban:
Htv.) 17. § -a szerinti beépítetlen belterületi építési telek.
(2) Az adó alany a Htv. 18. § -a szerinti adóalany.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejûleg hatályát veszti a helyi adókról szóló 17/2007 (XI.24.) egységes szerkezetbe foglalt önkormányzati rendelete, a 9/2006. (IV.28.), 5/1996. (X.08.), a 8/1996. (XI.26.),
az 5/1997. (VIII.26.), a 11/1998. (XII.09.), a 8/1999. (XII.15.), a 2/2003.
(II.12.), a 22/2003. (XII.01.), a 20/2004. (III.29.), a 17/2005. (VIII.26), a
29/2005. (XI.30.), a 19/2006. (XII.13.), a 3/2007. (I.31.), 8/2007. (III.02.),
a 17/2007. (IX. 24.), a 19/2008. (XI.27.), a 25/2011 (X.20.), 6/2012 (III.30.)
és a 28/2012. (XI.30.) a 15/2003 (IX.27.) 18/2013 (XI.28.), 17/2014
(VII.30.), 25/2014 (XI.27.) módosító rendeletekkel együtt
és az ezt módosító 6/2016 (III.31.) önkormányzati rendelet.
(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejûleg hatályát veszti a telekadóról szóló 21/2015 (XI.26.) önkormányzati rendelet és az azt módosító
8/2016 (IV.28.) önkormányzati rendelet.

Üröm, 2016. november 30.

(3) Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.
Laboda Gábor
polgármester

(4) Az adó évi mértéke 100 Ft/m2.
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Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete
(2096 Üröm, Iskola u. 10.) A 178/2016. (XI.30.) Kt.
számú határozat alapján pályázatot ír ki
Üröm Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képezõ
budapesti 65581/3 hrsz-ú
1 hektár 2895 m2 térmértékû, természetben Budapest III. kerület
Óbuda-Békásmegyer Pusztadombi úti ingatlan értékesítése.

Az ingatlan minimális értékesítési ára 15 000 000 Ft.
*
A 65581/3 hrsz.-ú ingatlan KSzT szerinti besorolása 712 m2 LGIII. SZ/N, 12.177 m2 E-VE-III. 5 m2 pedig övezetbe nem sorolt
terület. Az ingatlan Buda legészakibb részén található, dombos
rész. Közelben családi házak és társasházak, valamint lakótelepi lakások találhatóak. Megközelíthetõ a Táncsics Mihály utcára
csatlakozó Égetõ és Meggy utcáról. Korábban – 1995-ig a dombon agyagbánya volt. A kitermelt anyagot az ott mûködõ téglagyár dolgozta fel. A bánya és a téglagyár megszûnése után a terület feltöltésre került. A terület melletti családi házak és társasházak közmûvesítettek.
Az ingatlan területén közmûvek nincsenek.
Az ingatlan utcafronti szélessége 150 m, átlagos mélysége 95
m. A terület 446 m2-rére az ELMÛ Hálózati Kft-nek vezetékjog
szolgalom van az ingatlan-nyilvántartásban bejegyezve. Az ingatlan hasznosításának részletes szabályairól, elõírásairól Üröm
Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Fõépítészi Irodában (2096 Üröm Iskola utca 10.) lehet bõvebb felvilágosítást kérni, Városi Péter fõépítész, illetve Légrádiné Balajti Edit mûszaki
ügyintézõtõl a 06-20-479-3090-es telefonszámon, vagy személyesen.
*
Eladó szavatolja az adásvétel tárgyát képezõ ingatlanok per-, teher- és igénymentességét.
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
(továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) bekezdésében foglaltak
értelmében a helyi önkormányzat tulajdonában lévõ ingatlan
értékesítése esetén az államot minden más jogosultat
megelõzõ elõvásárlási jog illeti meg. Az 1991. évi XXXIII.
tv. 39 § (1) bekezdés értelmében az ingatlan fekvése
szerint illetékes önkormányzatot a közigazgatási területén
lévõ másik önkormányzat tulajdonában levõ ingatlanra
elõvásárlási jog illeti meg. Az adásvételi szerzõdések
érvényességi feltétele az elõvásárlási jog gyakorlójának
nemleges nyilatkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi
határidõ eredménytelen letelte.
Pályázatot nyújthat be a 65581/3 hrsz-u ingatlan megvásárlására, természetes személy és az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet (a továbbiakban együtt: pályázó).
Az átláthatóságról nyilatkozni kell.

Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, módja:
Az ajánlatok benyújtásának helye:
Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (2096 Üröm
Iskola utca 10.) Titkársága.
Az ajánlatok benyújtásának ideje:
Az ajánlatokat folyamatosan lehet benyújtani mindaddig, míg
az ingatlan értékesítésére nem kerül sor.
Az ajánlatok benyújtásának módja:
Az ajánlatokat érvényesen benyújtani kizárólag személyesen,
zárt borítékban „Óbuda-Békásmegyer Pusztadombi u. ingatlan” jeligével lehet. A borítékon fel kell tüntetni az ajánlattevõ nevét, címét.
Hiánypótlásra lehetõség nincs.
Az ajánlatokat 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani.
Az ajánlat eredeti példányát olyan módon kell összefûzni, hogy
ahhoz iratot sérülésmentesen hozzá ne lehessen csatolni, vagy
abból eltávolítani.
Az ajánlatokat magyar nyelven lehet benyújtani, az idegen nyelvû
dokumentumot a kiíró nem veszi figyelembe.
A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség idõtartamán belül az önkormányzat adásvételi szerzõdést kíván kötni. A pályázóknak 1 500 000 Ft összegû pályázati biztosítékot kell
megfizetniük az önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett
11742001-15390280 számú bankszámlájára, mely az adásvételi szerzõdésben foglalóként kerül kikötésre.
Amennyiben a pályázat elbírálását követõen a pályázónak felróható okból hiúsul meg az adásvételi szerzõdés megkötése, a pályázó elveszíti a pályázati biztosíték összegét.
Az ajánlati kötöttség minimális idõtartama: az ajánlatok bontását
követõ 45 nap.
A vételár megfizetésére maximum a szerzõdés megkötésétõl
számított 90 napon belül kell, hogy sor kerüljön.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
A pályázó adatait:
a.) természetes személy esetén: a vevõ(k) személyes adatait
(név, születési idõ, anyja
neve, lakcíme), egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány hitelesített másolatát,
b.) átlátható szervezet esetén: a cég neve, címe, KSH törzsszáma, cégjegyzék száma, meghatalmazott képviselõ neve, 30
napnál nem régebbi hitelesített vagy eredeti cégkivonat és
aláírási címpéldány,
Cégszerûen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2)
bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) alpontjában
foglalt feltételeknek való megfelelésrõl.
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1.) A pályázó árajánlatát az ingatlanra, amely nem lehet kevesebb, mint a minimális értékesítési ár, valamint a vételár megfizetésének vállalt határidejét, ütemezését.
2.) A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattételi határidõt követõ 45. napig ajánlati kötöttséget vállal.
3.) A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
4.) A pályázati biztosíték megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát.
5.) A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatai
kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben
hozzájárul.
Az ajánlatételi határidõ lejártát követõen a pályázó ajánlatát nem
módosíthatja.
A pályázat eredménytelenné nyilvánítása:
A kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás nélküli eredménytelenné nyilvánítására.
Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, módja
Az ajánlatok felbontásának helye:
Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme (2096. Üröm Iskola u. 10.)
Az ajánlatok felbontásának ideje:
A pályázatok bontására - tekintettel a folyamatos benyújtás
lehetõségére – testületi ülés, soron, vagy soron kívüli ülés
keretében kerül sor.
Az ajánlatok felbontásának módja:
Az ajánlatok bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró
e-mailen, illetve telefonon hívja meg.

A pályázat és az ajánlatok elbírálása:
Az elbírálás ideje:
A pályázat és az egyes ajánlatok elbírálására Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testület soros, illetve soron kívüli ülésén kerül
sor a pályázat benyújtását követõ 15 napon belül.
Az elbírálásra jogosult:
A pályázat eredményességérõl, vagy eredménytelenségérõl, a benyújtott ajánlatok érvényességérõl, az ajánlatok sorrendjérõl, elbírálásáról Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete dönt.
A Képviselõ-testület az Nvtv. 13. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével a benyújtott ajánlatok közül az összességében
legelõnyösebb ajánlatot tevõt a szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságára tekintettel nyilvánítja nyertessé.
Az eredményhirdetés módja:
A pályázókat a döntést követõen írásban is értesítjük az elbírálás
eredményérõl.
Az adásvételi szerzõdés megkötésének helye és idõpontja:
A szerzõdéskötés helye:
Üröm Község Polgármesteri Hivatala (2096. Üröm Iskola u. 10.)
A szerzõdéskötés idõpontja:
A nyertes pályázót az elbírálásról szóló levélben tájékoztatjuk az
adásvételi szerzõdés megkötésének idõpontjáról.
A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben foglaltak, illetve az
önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak az irányadók.
Üröm, 2016. november 30.
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Megjelenik 3000 példányban
Kiadó: Üröm Község Önkormányzata
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Felelôs kiadó: Kultúrális és Sportbizottság
Szerkesztés, nyomdai elôkészítés: Gamma Komm Kft.
Szerkesztôség vezetôje: Csizmadia Gizella
Tel.: 06/30/630-8980
A lap ISSN azonosító száma: 2060-4637

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

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

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

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

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

Fekvô beteghez házhoz hívás
hétköznaponként reggel 8-9 között.
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Üröm Község Önkormányzat
Képviselõ-testülete

Hirdetésfelvétel:
e-mail: mediamax@hu.inter.net
Nyilvántartási szám: 2.2.4/812/2003.
Csak névvel ellátott, aláírt cikkeket áll módunkban közölni.
A szerkesztôséghez küldött írásokat
nincs lehetôségünk megôrizni vagy visszaküldeni.
Az Olvasói levelek oldalon megjelenô írások nem feltétlenül
tükrözik a szerkesztôség álláspontját.
Azokért szerkesztôségünk felelôsséget nem vállal.
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ÉVES BESZÁMOLÓ ÖNKORMÁNYZATUNK MUNKÁJÁRÓL
melynek kiemelt programja volt az elûzetés 70 évfordulója
alkalmából „hazalátogató” egykori ürömiek fogadása
Az elmúlt évben az alábbi rendezvényeket szervezte és anyagi jellegû támogatásokat nyújtotta önkormányzatunk:
• 2016. február 22-én német nemzetiségi szavaló versenyt tartottak Pilisszentivánon. Önkormányzatunk a József Nádor Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola tanulóinak utaztatási költségét, vagyis 12 700 Ft-ot önkormányzatunk fedezte.
• A németajkú lakosság elûzetésének 70. évfordulója alkalmából több környékbeli N. N. Önkormányzat
együttmûködési megállapodást kötött. Ennek keretében
a solymári vasútállomás falán emléktáblát helyeztünk el,
melynek a ránk esõ összege 400 000 Ft volt. Az állófogadás költségének ránk esõ része pedig 200 000 Ft.
• A kitelepítési ünnepségek további kiadásai voltak:
Április 22. én és 24.-én a Hegyalja vendéglõben díszebédet adtunk. Meghívott díszvendégeink Laboda Gábor
polgármester Úr, Wilheim Péter plébános atya, valamint
Erdélybõl érkezett szatmári szász vendégek voltak.
A két ebéd összköltsége:
185 000 Ft
Szász vendégek szállás költsége:
36 000 Ft
Szász vendégek uzsonna meghívása:
5 600 Ft
Solymári fogadás buszköltsége:
57 790 Ft
Koszorú és templomi díszek:
26 000 Ft
Gyermekszereplõk megvendégelése:
16 175 Ft
Pesthidegkúti állófogadás (2 alkalom):
95 470 Ft
Könyvnyomtatás
Tölgyesi Lászlóné Mama Fõztje címû könyve 283 400 Ft
Ürömi templomi emléktábla:
330 470 Ft
Az ünnepségekre fordított teljes összeg:
1 636 900 Ft.
Németországban élõ Georg Hambach ,aki vendégünk
volt az április rendezvényeken,a magyarországi németek kalendáriumában elismerõ és köszönõ cikket írt az
ürömi ünnepségsorozatról. Így azok is értesültek az
eseményekrõl,akik koruk és betegségük miatt már nem
tudtak eljönni.
• Májusban 50 000 Ft értékben támogattuk a József Nádor Általános Iskolában megrendezett Német Nemzetiségi Napot.
• Énekkarvezetõnk Hanvay Hajnalka részére évente 2
részletben, összesen 120 000 Ft támogatást nyújtunk
visszamenõlegesen január 1-tõl.

• Ebben az évben is pályáztunk a Német Nemzetiségi tábor megtartásához elnyerhetõ támogatásra. Pályázatunk
sikeres volt ,így a táborba jelentkezõ gyerekek térítésmentesen vehettek részt a 7 napos programban.
Az egy hétig tartó eseményen célunk gyerek közelivé tenni a régmúltat, hogy betekintést kapjanak a németség régi
életébe, megismerkedhessenek tárgyi kultúrájával.
A résztvevõ gyerekek nemzetiségi táncokat tanulnak, gót
betûs monogramokat hímeznek, sváb süteményeket sütnek, sváb babát vagy tutajt készíthetnek.
• Halottak napja alkalmából ökumenikus istentiszteletet
tartott Péter atya. A régi sváb síroknál gyertyát gyújtottunk.
• November 6.-án, Tökölön nemzetiségi gálaesten vettünk
részt. A pilisborosjenõi N. N. Önk.-tal közösen béreltünk
buszt.
• November hónapban megrendezett óvodai és iskolai
Márton naphoz kapcsolódó rendezvényeket 100 – 100.000
Ft-tal támogattuk.
• December 17.-én, szombaton buszos kirándulást szervezünk Advent alkalmából Bécsbe és Schönbrunn-ba.
Végül köszönetünket szeretnénk kifejezni a Polgármester úrnak, a települési önkormányzat dolgozóinak, azért a
támogatásért, segítségért, amelyet a nemzetiségi önkormányzat munkájához nyújtanak. Szintén szeretnénk megköszönni az intézményeknek, a német nemzetiségi kórusnak és az Ürömi Üröm Néptáncmûhelynek rendezvényeinken való részvételüket!
Honlapunk új elérhetõsége:
www.nemet-nemzetiseg-urom.hu
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Üröm minden kedves Lakójának Áldott Békés Ünnepeket és Boldog Új Évet
kíván!
FROHE WEIHNACHTEN UND EIN GLÜCKLICHES
NEUES
JAHR
WÜNSCHT
DIE
DEUTSCHE
NATIONALITÄTENSELBSTVERWALTUNG IRM!
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KÖZÉRDEKŰ
Gyermekrendelés,
Üröm, Dózsa György út 34.

KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK
Országos Mentõszolgálat
Tûzoltóság
Önkéntes Tûzoltó Egyesület Pilisborosjenõ
Heves László
2097 Pilisborosjenõ, Budai út tûzoltószertár
Rendõrség
Pilisvörösvári Rendõrõrs
Körzeti megbízott
FÕGÁZ
DMRV
ELMÛ
hibabejelentés
Zöld Bicske Kft (szemétszállítás)

104
105

06 26 336 248, 06 30 957 89 08
107
06 26 330 130
06 20 489 67 12
06 40 474 474
06 27 511 511
06 20/30/70 978 56 11
06 40 38 39 40
06 22 350 111
H: 8.00-16.00
SZ.: 8.00-20.00
P: 8.00-12.00
06 30 621 0615
06 1 485 6900

Ürömi Polgárõrség
Pest Megyei Kormányhivatal 1051 Budapest, Városház u. 7.
Pest Megyei Kormányhivatal Pilisvörösvári Járási Hivatal
2085 Pilisvörösvár, Fõ u. 66. Sárfy Zsuzsanna hivatalvezetõ
06 26 530 066
Gyámhivatal 2085 Pilisvörösvár, Fõ u. 66.
06 26 530 066
Okmányiroda
Rúzsa Anett osztályvezetõ
06 26 795 229
egyéni vállalkozói igazolvány, vezetõi engedély, ügyfélkapus regisztráció
06 26 795 213
gépjármû ügyintézés
06 26 795 229, 06 26 795 230
lakcímigazolvány, személyi igazolvány, útlevél, diákigazolvány, parkolási kártya
06 26 795 231
okmányiroda mobil
06 20 292 5704
Pilisvörösvár Tankerület 2085 Pilisvörösvár, Fõ u. 104.
06 26 330 274
Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály (munkaügyi központ)
2040 Budaörs, Nefelejcs u. 1-3.
06 23 441-920
Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház 2096 Üröm, Iskola u. 4.
Papp Ákos intézményvezetõ
06 26 550 013
Könyvtár 2096 Üröm, Dózsa György út 18.
06 30 458 76 15, 06 26 350 199
József Nádor Általános Iskola 2096 Üröm, Iskola u. 3.
Kiss Tibor igazgató
06 26 350 165
Napraforgó Óvoda 2096 Üröm, Fõ u. 37.
06 20 289 81 25
Csordásné Tõkés Katalin Óvodavezetõ
06 20 571 62 56
Hóvirág Bölcsõde 2096 Üröm, Petõfi u. 22.
06 26 350 658
Király Veronika bölcsõdevezetõ
06 20 405 53 97
Idõsek Klubja
(nappali ellátás, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés)
2096 Üröm, Ady Endre u. 3.
Szemerei Mihályné intézményvezetõ
06 26 350 162
Ürömi Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
2096 Üröm, Iskola u. 10.
Csanády Beáta intézményvezetõ
06 26 350 054/110
Gyepmester Szûcsné Mércse Adrienn
06 70 61 99 311, 06 20 393 88 77
Interwork Temetkezési Kft.
2096 Üröm, Dózsa György út 2/a
Ügyelet 0-24
06 20 548 58 86, 06 20 398 01 60, 06 20 344 60 60
Posta 2096 Üröm, Fõ u. 49.
06 26 350 007
Közjegyzõ
dr. Stágel Judit 2096 Pilisvörösvár, Fõ u. 83.
06 26 332 259
Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet
2096 Üröm, Fõ tér 1.
06 26 350 244

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE

Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

13.00 – 16.00 óráig,

Kedd
Szerda
Szerda
Csütörtök

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

Telefon

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

dr. Gaál Gabriella:
dr. Kerekes Ildikó:

06-70-646-2562
06-70-292-2269

Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek:

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

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

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

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

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

09.00 – 12.00 óráig,

hétfõ
kedd
szerda
csütörtök
péntek

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

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

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

11.30 – 14.00
08.00 – 16.00
08.00 – 11.00
11.30 – 14.00

Rendelôk

Péntek:

10.00 – 13.00 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:

1.) Polgármester:
minden hét szerdáján
Alpolgármester:
minden páros hét szerdáján
Jegyzõ:
minden 2.hét szerdáján
tart félfogadást.

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

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

Sürgõsségi orvosi ellátás
Ürömön hétköznap reggel 7 órától 17 óráig sürgõs orvosi ellátás elérhetõ a 26/ 550-135,
26/ 550-071, 26/ 550-082 telefonszámokon. (Ürömi orvosi rendelõ)
Pilisborosjenõn minden hétköznap reggel 7 órától 17 óráig a nappali sürgõsségi orvosi
ellátást Dr. Kovács Levente biztosítja. Tel.: 06 20 77 35 365
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Az Ürömi Öröm Néptáncmûhely Alapítvány beszámolója
Az Ürömi Öröm Néptáncmûhely Alapítvány a 2015-es évben az Alapszabályban lefektetett célkitûzéseit szem elõtt
tartva végezte munkáját. Az Alapítvány mindennapi munkájában az oktatás és ismeretterjesztés alaptevékenységnek számít. A néptáncegyüttes gyermekcsoportjaiba járó
gyermekek oktatásánál célunk, hogy alapvetõ készségeik úgy fejlõdjenek, hogy ne okozzon gondot bonyolultabb
mozgások, táncfolyamatok, koreográfiák megtanulása és
elõadása számukra.
Jelenleg a néptáncegyüttesben a néptánc oktatás 10
csoportban (2 óvodás, 6 iskolás és 2 felnõtt) folyik.
(több mint 200 fõ)
Alapítványunk célja az Ürömi Öröm Néptánccsoport mûködésének hatékony segítése, azaz
elõadásainak, táncmûsorainak, fesztiváljainak, külföldi turnéinak, néptánc táborainak szervezéséhez
és lebonyolításához szükséges anyagi és egyéb eszközök biztosításának elõsegítése, a népi kultúra és
a hagyományok ápolása, megõrzése. Táborozások
és egyéb, költségekkel járó programok alkalmával a
szociálisan rászorulókat alapítványunk anyagilag támogatja. A néptánc oktatáson kívül fellépünk falunk
és a környezõ települések rendezvényein. Egy nagyszabású fesztivál teljes lebonyolítását végezzük.
2015-ben történt események és rendezvények,
melyek szervezõi, résztvevõi voltunk:
Február	– Székesfehérvár – 14 gyermek verseny felkészítõ oktatáson vett részt
	– Disznóvágás – A néptáncmûhelybe
járó gyermekek és szüleik részére
	– József Nádor Ált. és Mûvészeti Isk.
félévzáró elõadása (7 iskolás csoport)
Március	– Norvégia – Tündérvölgy Fesztivál
(felnõtt tánccsoportból 2 pár fellépése)
	– Hagyományõrzõ Egyesület Télbúcsúztató rendezvényén fellépés
	– XIV. Ürömi Gyermek Népzenei és
Néptánc Fesztivál (szervezés, lebonyolítás) 35 együttes – több mint 500
táncos

Május	– Pilisborosjenõi Kerekes Majális – fellépés (4 iskolás csoport)
	– Pilisborosjenõ Kecske Fesztivál –
fellépés (4 iskolás csoport)
Június	– Ürömi Nyári Fesztivál – fellépés
(gyermek és felnõtt csoportok)
	– Hagyományok Háza – Senior Karnevál – fellépés
	– Pesti Vigadó – Jótékonysági Gála
Kárpátaljáért – fellépés (felnõtt csoport)
	– 3K-Kaszásdûlõ Kulturális Központ –
fellépés a Szentivánéji álom c. produkcióban (gyerekek és felnõttek)
	– Kisinóc – egy hetes néptánctábor

Szeptember	– Néptáncosok éjszakája – fellépés +
házigazda – Bot-ladozó csoport
	– Pilisborosjenõi Várjátékok - Fellépés
Október	– Szüreti mulatságok az Ürömi Közösségi Házban – Hagyományõrzõ Egyesület szervezése – fellépés (gyermek
csoport)
	– Tatabánya – Fesztivál – fellépés Botladozó csoport
November	– Ajkai Fesztivál – fellépés Bot-ladozók
December	– Mikulást váró játszóház és táncház
Úgy gondoljuk, hogy tevékenységünk nagyban
hozzájárul ahhoz, hogy népi hagyományainkat, kultúránkat a jövõ generáció számára is élõvé tegyük
és átörökítsük, valamint a szabadidõ hasznos eltöltéséhez számtalan ötleteket, inspirációt adjunk.(néptánccsoporthoz való csatlakozás, táncházak, kulturális rendezvények, stb.)
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Laboda Gábor polgármester
köszöntötte Kudeba Györgynét,
Margit nénit 90. születésnapja
alkalmából.

Szépkorúak köszöntése
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Ürömi Szépkorúak Egyesülete
Az idén igen tartalmas programokra jutott idõ.
A szép õszi idõben még ellátogattunk a Szemlõhegyi
barlangba.
Részt vettünk az Október 23-ai ünnepélyen.
Készülve a Karácsonyra szorgalmasan becsomagoltuk
Üröm Község fenyõfájára felakasztandó díszdobozokat.
November 22-én pedig részt vettünk a Pilisvörösvári

32

Napos Oldal Katalin-Erzsébet bálján, ahol igen jól éreztük
magunkat, köszönet a meghívásért.
December 9-én tartjuk majd az Egyesületünk
közgyûlését valamint a Karácsonyi Ünnepségünket.
Kívánunk Békés Boldog Karácsonyt és Sikerekben
Gazdag Újévet!
Ürömi Szépkorúak Egyesülete
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„Veszelka” néptáncegyüttes

Ellátogatott az Ürömi Öröm Néptáncmûhely
táncosaihoz az Ukrán „Veszelka” néptánc
együttes. Egy-egy tánccal kedveskedett egy
másnak a két csoport, majd egy moldvai
táncházzal végzõdött a közös est.
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Mikulás ünnepség

Megérkezett a Mikulás a táncházba, aki ajándékokkal halmozta el az Ürömi Öröm Néptánc
mûhely táncos gyerekeit.
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A sport legyen a tied
– Gankaku SE 2016
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma Sportért Felelõs Ál
lamtitkársága a Nemzeti Sportfejlesztés koncepció része
ként 2015. januárjában elindította „A Sport Legyen a Ti
ed” programot, melynek fõ célkitûzése, hogy országszer
te segítse a sport beépülését a gyermekek mindennapjai
ba, elõsegítve ezzel a közremûködõ sportági szövetségek
utánpótlás-bázisának növekedését. A program továbbá a
köznevelési intézmények sporteszköz állományának fej
lesztésével támogatja az iskolai testmozgást.

2016 évben a Magyar Karate Szakszövetség is bekerült a
programba, ahol elsõ körben, a Gankaku Sportegyesület is kiválasztásra került! A minisztérium és a szakszövetség az egyesület mûködési helyszínei közül az óbudai Harrer Pál Általános Iskolát választotta. Az intézmény már át is vette az 1.066.000,- Ft
értékû sporteszköz támogatást, melyet mind az iskola tanulói,
mind az egyesület sportolói nagy örömmel vettek birtokba! Az
óbudai központi edzéseket ürömi gyerekek is látogatják, így az Õ
fejlõdésükhöz is hozzájárulnak a sportszerek! A csomagban lévõ
100 m2 Tataminak, valamint kéz és lábvédõknek nagy hasznát
vették utánpótlás versenyükön is!
IV. GANKAKU ÓBUDAI KUPA
A Gankaku SE szervezésében, 2016. december 4-én került megrendezésre a IV. Gankaku Óbudai Kupa. A jellegét tekintve, meghívásos utánpótlás verseny idén elõször nemzetközi érdeklõdésre is szert tett, a nagyszalontai Shotokan Karate Klubnak köszönhetõen. Az egyre nagyobb érdeklõdést
keltõ sporteseményen idén 233 fõ nevezett. Különlegessége, hogy függetlenül jellegétõl, profi körülményeket teremt
a résztvevõknek, és elfeledteti a versenyhez társuló negatív stresszt. A versenyen több mint 30 fõs személyzet, 27 fõs
országos és nemzetközi minõsítéssel rendelkezõ (2 fõ külföldi) bírói gárda, 3 fõ szakápoló dolgozott a biztonságos,
zökkenõmentes lebonyolításért. Lufibohóc és arcfestõk szóra-
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Csapat
koztatták a gyerekeket mikor éppen nem álltak tatamin. Sok
örömet okozott a Piatnik Budapest Kft. által felajánlott ajándékok, különdíjak, ingyenes tombolák - ahol kisorsolásra került
2016 év játéka: a „Parfüm” is! A díjazottak egyedi tervezésû
érmeket és okleveleket (az elsõ helyezettek kupákat is) vehettek át. A hangosításról az ürömi KRD Rendezvény Service Kft. gondoskodott. Az eseményrõl imázsfilmet készített a
Visual Production (www.visualproduction.hu). A rendezõk és
személyzet étkezését a Faház Étterem (www.fahazetterem.
hu) biztosította. A rendezvény védnöke és fõbírója: Rebicsek
Gerd 6. danos mester, a Magyar Goju-kai Karate Szövetség elnöke, Fõvédnöke Bús Balázs úr, Budapest III. kerületének polgármestere volt. Támogatók: Emberi Erõforrások Minisztériuma, Nemzeti Együttmûködési Alap, Budapest III. kerület Önkormányzata, Üröm Község Önkormányzata, Piatnik BP. Kft,
Tiens-Óbuda, Supra-Trend Kft.
A Gankaku Sportegyesületet 43 fõ versenyzõ képviselte,
közülük 4 fõ az ürömi klubból. 7 arany, 12 ezüst, 34 bronz
éremmel az eredmény táblázat 3. helyén végzett a csapat. A
Magyar Goju-kai Szövetség megbízásából évente 2 utánpótlás versenyt szerveznek. Elõzõ alkalommal a Tomoni Sportegyesület rendezvényén: Tomoni Kupa, a Gankaku csapata 2.
helyen végzett 11 aranyéremmel. A két verseny eredményeit összesítve a Szövetség díjazza az év legeredményesebb
utánpótlás versenyzõit. Idén 4 Gankaku csapattagnak is esélye van az elismerésre, köztük az Ürömi klub 10 éves sportolójának: Gyõri-Szabó Bálintnak, aki mindkét versenyrõl érmet hozott!
DÍJAZOTTAK 2016.
Már beszámoltunk a Gankaku SE 2015. évi stílus Európa
bajnokságán elért sikereirõl (aminek ürömi érdekeltsége is volt
Borzási Míra személyében). a Magyar Karate Szakszövetség,
2016. január 15-én, a Stefánia palotában díjazásban részesítette Krammer Krisztián (kadet kumite), Szabó Levente (kadet
kumite), és Szabó János (veterán kata) Európa Bajnokokat. A díjakat Dr. Mészáros János, az MKSZ elnöke adta át. Az eseményen jelen volt Dr. Simicskó István Honvédelmi Miniszter.
Krammer Krisztián „Élen a tanulásban, élen a sportban” kitüntetést vehetett át Budapest Fõváros Önkormányzatától. Az eseményen jelen volt Imre Géza olimpia ezüstérmes párbajtõrözõ is.
Szabó Jánost, a Gankaku SE vezetõedzõjét és sportszervezõmenedzserét (Ürömi klub vezetõje és edzõje is), „Hidegkuti Nándor Emlékplakett” díjazásban részesítette Budapest III. kerület Önkormányzata, Óbuda-Békásmegyer sportjáért végzett
kiemelkedõ tevékenysége elismeréseként! A díjat Bús Balázs
polgármester és Kis Anita jegyzõ adták át 2016. május 7-én,
Óbuda Napján. Az eseményen jelen volt és személyesen gratulált: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter.
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MKSZ gála
FOLYTATÓDIK A MUNKA – ZEKE DÁVID ÜRÖM
2016 – 2017 tanévben is töretlenül folytatódik a sportoktatás
az ürömi általános iskolában. Az egyesület továbbra is a tömegsportot preferálja, de lehetõséget biztosít a versenyzés iránt utánpótlás szinten vagy komolyan érdeklõdõknek. Ennek egyik eredménye Zeke Dávid nemzetközi sikersorozata. Dávid, az Ürömi
klub sportolója, részt vett az egyesület alapozó táborán augusztusban, amelynek helyszínei a Margitsziget és a Corner Fitness
terem voltak. Szeptembertõl kezdve Horvátországban, Szlovákiában, Romániában, és persze hazánkban is indult rangos nemzetközi versenyeken, ahol több alkalommal is dobogóra állhatott
(I. helyre is), 12-13 évesek formagyakorlat versenyszámában!
2017 októberében, Kanadában kerül megrendezésre az IKGA
Goju-kai Karate stílus világbajnoksága, ahova a Gankaku SE 3 fõ
versenyzõt – köztük Dávidot – szeretné kiküldeni! Dávid az Ürömi
József nádor Általános Iskolában és a Gankaku SE Óbudai központ edzõtermében is gyakorol versenyzõtársaival. Segíti az ürömi
utánpótlások fejlõdését is.
A Gankaku Sportegyesület, illetve Szabó János és
Vörösváckiné Radnóti Eszter edzõk folyamatosan várják az
érdeklõdõket az Ürömi József nádor Általános Iskola tornatermében, kedd-csütörtök-pénteki napokon 16:15-tõl! A klub támogatói:
Emberi Erõforrások Minisztériuma, Nemzeti Együttmûködési Alap,
Üröm Község Önkormányzata, Laboda Gábor polgármester úr,
Dr. Borzási Fogorvosi és Implantológiai Rendelõ, Supra-Trend Kft.
Infó: www.gankaku.hu

Családi napközi
Gyermek tehetséggondozó
és fejlesztõ központ
Családi fejlesztõ tér
Játszóház, baba-mama klub,
gyermek-felnõtt jóga
tanfolyamok, elõadások
1037 Bp. Óbuda,
Szerecsendió utca 20.
a Kurkuma köz sarkán.
Telefon: +36 30/ 239-8554
kristalycseppek@gmail.com
www.kristalycseppek.hu

Zeke Dávid
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Az Ürömi Sport Club hírei
Felnõtt csapatunk jelenleg az elsõ helyen áll a me
gyei lll. osztályban! Ez elfogadható és jó eredmény,
annak ellenére, hogy ez az osztály gyengébb, mint
ahol 5 évig szerepeltünk, a megye ll-ben!
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Itt kényszerbõl indultunk, hiszen nem estünk ki! Viszont a szövetség a csapatokkal nevezés elõtt 10 nappal
közölt egy olyan új szabályt, amely nagyon sok egyesület felnõtt korosztályának lehetetlenné tette az indulást a
ll. osztályban! Nevezetesen utánpótlás csapatot kölcsön
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venni vagy bérelni, csak azonos székhelyû vagy azonos
településen lévõ csapattól lehet. Ez a szabály minket a
kötelezõen indítandó U19 miatt érintett, hiszen ezt évek
óta kölcsön kaptuk mástól. 10 nap alatt egy saját U19es csapatot összeszedni nem lehet. Az új szabály szerint
meg csak ürömi egyesülettõl vehettünk volna kölcsön. Itt
csak egy labdarúgó egyesület van, és azok mi vagyunk!
Vagyis a kölcsönzés vagy bérlés lehetetlenné vált! Csak
megemlíteném, hogy ezen kívül tulajdonképpen minden
korosztállyal U7-9-11-13-16 rendelkezünk. Nagyon sok
csapat járt így, mint mi. Káosz volt a nevezéskor, adták
vették az utánpótlás csapatokat millió feletti összegekért!
A végén meg aki ténylegesen a teljesítmény alapján kiesett a ll. osztályból az bent maradt, a megüresedett helyeken, mert meg tudta oldani az U19-es utánpótlást ! Mi
ezt nem akartuk. Nem ér annyit, inkább költünk másra!

Csizmadia Jázmin

Na, hát ez az oka röviden az eggyel lejjebb indulásnak…
Viszont itt most elsõk vagyunk, és szépszámú közönségünk örül ennek. Ez a lényeg…
A fent felsorolt utánpótlásunkból az U7-9-11-13-as
korosztályok a Bozsik Egyesületi rendszerben szerepelnek nagyon jó eredményekkel. Fõleg az U13-as csapat,
õket a 2016-os tavaszon, még U11-esként át is sorolták a
kiemelt csoportba! De nagyon nagy fejlõdést látok a többi korosztálynál is. Csak megemlíteném, hogy az U9-ben
játszó két gyermekünket a Ferencváros edzõtábor keretei között próbajátékon szerepeltette vagy foglalkoztatta,
kipróbálta! Megfelelt mindkettõ. Leigazolta volna õket a
fradi. Sajnos a szülõk egyelõre nem tudták vállalni a mindennapos edzésre járást, a nagyobb távolságokat. Kár
ezért – én azt mondtam, menjenek, ez nagy dolog. Majd
meglátjuk.
U16-os csapatunk tavaly még 3/4 pályán szerepelt
U14-ben. Ez a mostani teljes pálya kicsit még sok nekik,
hiszen két évvel fiatalabbak a korosztályuknál. De szokják
már, erõsödnek, hiszen keményen edzenek. Testfelépítésben, izomzatban is most hagyják el a gyermekkort. Nem
könnyû idõszak ez, sem játékosnak sem edzõnek. Jövõre
jobbak lesznek, ez biztos.
Az utánpótlásnál bevezetjük az úgynevezett „Bosu”
képzést. Az eszközöket már beszereztük hozzá. Edzõink
jelenleg az ehhez szükséges tanfolyamot végzik.
Szeptemberben ismét nagyon sok gyermek jelentkezett nálunk! Ez szükségessé tette, hogy egy ötödik
edzõ segítségét kérjük! Õ Csizmadia Csaba volt NB l-es
játékos, aki „B” edzõi diplomával rendelkezik. Kislánya,
Jázmin nálunk játszik három éve. Jázmin az egyike a
fradi által kiválasztott gyermeknek. Rendkívül ügyes, és
ami manapság sokat számít, nagyon nagy munkabírású. Kislányban ilyen képességût még nem láttam. Remélem tíz év múlva büszkén nézzük õt a tévében, és
nem a hazai bajnokságokban.

XI. – XII.

39

Ürömi Tükör
SPORT

A mûfüves pálya 10 év után sajnos már nincs jó állapotban, hiszen nagyon le van terhelve. Az önkormányzat az országban egyedüliként és véleményem szerint nagyon helyesen, ürömi lakosoktól nem kér bérleti díjat a használatért!
Az ilyen pályáknak a kifutási ideje 4-8 év. Tavasszal szándékunkban áll a tulajdonos önkormányzattal egyeztetve pályázatot beadni a felújítására. Ez kb. 35-45 milliós összeg lesz.
Ennek csak az önrészét 30%-ot kell majd fizetni. A többit
TAO-os (társasági vagy nyereség adó) pályázati feltöltésbõl
szeretnénk megoldani. Számítunk minden nyereségadóval
rendelkezõ ürömi cég segítségére ebben, akik ezért adókedvezményben is részesülnek majd. Ha az engedélyt megkapjuk, akkor 2 éven belül kell megcsinálni a felújítást.
ÜSC utánpótlás edzõk: Tóth László, Podhorcsek Dániel, Csizmadia Csaba.
Felnõtt edzõk: Podhorcsek Miklós, Ködöböcz Tibor
Várunk minden gyermeket aki szeret focizni, vagy csak
mozogni a jó levegõn 4-16 éves kor között.
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Békés Boldog Karácsonyi Ünnepeket Kíván az
Ürömi Sport Club!
Maradok tisztelettel: Podhorcsek Miklós elnök
T.: 0620/208-7782
Elérhetõségek:
Tóth László
T.: 0670/204-4424 (utánpótlás)
Podhorcsek Dániel
T.: 0670/940-4238 (utánpótlás)
Ködöböcz Tibor
T.: 0670/385-9087 (felnõtt)
e-mail: miki1026@citromail.hu vagy
miki1026@freemail.hu
facebook: Ürömi Sport Club
honlap: www.uromsc.hu
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Ürömi Tükör
Római Katolikus Egyház

Az igazi ajándék
Már nagyon közeledik Karácsony ünnepe, és egyre in
kább eluralkodik rajtunk a várakozás beteljesedésének
öröme. Készületünk is végéhez közeledik.
Az adventi bûnbánati idõszak után megújulva érkezünk
Megváltónk jászla elé. Az adventi készületben azt is megfogalmazza magának mindenki, hogy az idei évben mire is figyelek, mit jelent nekem az idei Karácsony. Minden évben
más, és más oldalról közelítjük meg az ünnep örömét. Karácsonykor szeretjük megajándékozni egymást, és erre bizony nagyon sok energiát és idõt szánunk, mert olyan ajándékot szeretnénk adni, ami a másiknak igazi örömet, meglepetést okoz. Természetesen csendben, titokban tesszük
ezt, hiszen csak így valósul meg célunk, és különben is, ez
a készület izgalmához tartozik.
Valamiért ilyenkor érzékenyebbek vagyunk a körülöttünk élõk iránt is, és szeretünk adakozni, jótékony célra
is fordítani pénzünk. Ebben is az ajándékozás vágya él,
hogy azok is örülhessenek legalább egy kicsit, akiknek
nehéz a helyzetük életkörülményeik miatt. Persze egy
egyszeri ajándékozás nem fogja megoldani helyzetüket,
de mégis, legalább egy kicsi örömet adhatunk. Ezért teszi szolgálatát csendben az Ürömi Katolikus Karitász is,
hogy reményt, az ünnep örömét vigye el a közöttünk/
mellettünk élõ szegényeknek. Itt most állhatna, hogy az
idei évben is mennyi embert ajándékozunk meg, de akkor e cselekedetek elvesztenék az értelmüket, hiszen jól
tudjuk: „Te úgy adj alamizsnát, hogy ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb.” (Mt 6,3)
És jól van ez így, hiszen adni jó. De ne ragadjunk le a
pénznél, vagy a tárgyaknál! Mert mi is az igazi ajándék?
Nem más, mint maga Jézus Krisztus, a Megváltó!
Sajnos sokszor éppen az ünnepeltrõl feledkezünk meg.
Karácsonykor az Õ születésének ünnepét üljük. Isten
azért küldte el a világba, hogy egy nagy ajándékot adjon nekünk. Igen, mindannyiunknak. Hiszen, akit most
gyermekként látunk, majd felnõ és életét adja értünk,
hogy ne reménytelen szomorúságban és céltalanságban éljünk. Reménytelen és kilátástalan lenne az életünk, ha nem váltott volna meg minket. Nem tudnánk
mit kezdeni sem az élettel, sem a halállal. Nem tudnánk
megfogalmazni magunknak, hogy miért is élünk ezen
a világon, nem tudnánk mit kezdeni a ránk nehezedõ
terhekkel. Ezért adjuk át ajándékainkat mi is Karácsony
éjszakáján, hogy Istentõl kapott örömünket megosszuk
és továbbadjuk elsõsorban szeretteinknek, de mindenki másnak is, akinek csak tudjuk. Jézus születésének
körülményeit a Szentírás soraiból nagyon jól ismerjük.
Csendben, egyszerûségben született. A pásztorok látogatása is ezt a csendet, meglepettséget mutatja. Csak

késõbb derül ki az
egész világ számára, hogy megszületett
a Megváltó. Az angyalok a nagy örömet
elõször a helyieknek,
az ott élõknek mondják el.
Éppen emiatt is
vált Karácsony ünnepe egy csendes,
meghitt családi ünneppé, hiszen a betlehemi csendes megajándékozottság örömét adjuk át egymásnak, és éljük meg közösen szeretteink körében. Bármennyire is sok külsõség (díszek, fények, zenék) kapcsolódik az ünnephez, és az azt megelõzõ készülethez,
valójában ez egy igazi bensõséges ünnep.
Ne érezzük úgy, hogy Jézus Krisztus születése egy
egyszeri, régen lezajlott esemény volt! Az angyal nekünk is tudtunkra adja, nem csak a pásztoroknak: „Ne
féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz
majd az egész népnek. Ma megszületett a Megváltó
nektek, Krisztus, az Úr, Dávid városában.” (Lk 2, 10-11)
Az ajándékunk tehát Jézus Krisztus, de mi magunk is
azok lehetünk. Az ajándék akkor válik igazivá, örömmé,
meglepetéssé és fontossá, ha mi vagyunk benne a személyes szeretet, készülés és törõdés. Nem az értékétõl,
nagyságától, hanem a személyességétõl, egyediségétõl
válik igazivá a mi ajándékunk. Hiszen így tudjuk leképezni egy csöppet, azt a hatalmas ajándékot, amelyet
Isten adott nekünk Jézus születésével.
Szívbõl kívánom minden kedves Olvasónak, hogy az
idei Karácsonykor is megtapasztalja Jézus születésének örömét, és ajándék mivoltát. Keressük egymásban,
és legfõképpen Istenben az ünnep lényegét, hogy amikor belépünk az új esztendõbe, áldásnak és reménytelinek lássuk következõ évünket, jövõnket.
Áldott Karácsonyt, és boldog új évet kívánok mindenkinek!
Péter atya
Éjféli misék: Üröm: 24 óra; Pilisborosjenõ: 22 óra
Karácsony napi ünnepi misék:
Üröm: 9 óra;
Pilisborosjenõ: 10:30 óra
Elérhetõségek: 2096. Üröm, Fõ utca 47.
Tel.: (+36) 26/950-87
Üröm Templom Betlehem
Pilisborosjenõ Templom Betlehem
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Ürömi Tükör
Nekrológ

„Az igaz ember eltávozik,
de fénye megmarad.”
Dosztojevszkij
Maczalik Pálné, Ili tanár néni 2016. október 2-án
teljes megnyugvással szenderedett el.
Budapesten 1923. március 14-én született. A
Salvator Intézetben a tanítóképzõt, majd a fõiskolán
magyar-történelem szakos diplomát szerzett. Jó tanulmányi eredménye miatt tanszéki állást kínáltak
fel neki, de õ igazából az ürömi iskolához ragaszkodott, ahol 1950-tõl 1979-ig, nyugdíjba vonulásáig dolgozott. Az itt eltöltött közel 30 év alatt 4 évig iskolaigazgatóként végezte munkáját, 10 évig járási szakmai munkaközösséget vezetett, az iskola könyvtárosa volt. A gyerekekkel járási helyesírási versenyeken
többnyire elsõ helyezést ért el. Az iskolai ünnepségek megszervezésében aktívan közremûködött.
Helyi lakosként, bekapcsolódott a falu kulturális
életébe, színdarabokat tanított be, TIT elõadásokat
és irodalmi esteket tartott kisebb csoportoknak. Munkássága alatt többször részesült szóbeli, pénzbeli elismerésben, 2005-ben Aranydiplomát kapott.
Legnagyobb öröm számára az volt, hogy tanítványai osztálytalálkozókra hívták, az utcán megszólították, a hivatali helyiségekben segítségére siettek.
Ez volt számára a legnagyobb elismerés és jólesõ
érzés, mivel látása rohamosan romlott, fehér bottal
közlekedett. A család – lánya Ili, unokái Ádám és Botond, valamint feleségeik Zsuzsi, Mara és öt dédunoka – szeretõ gondoskodással vették körül, ez nagy
biztonságot jelentet számára a mindennapi életviteléhez.
Fogyatékossága ellenére is szeretett volna közösségbe járni részt venni a falu életében.
1996tól 2016-ig, haláláig az Idõsek Klubjába járt. Itt is jól
érezte magát segített mindenkinek, amiben csak tudott. Például elvesztett készségek újra tanításában,
de figyelt másokra, szeretet beszélgetni mindenkihez
volt egy-két jó szava. Jókat viccelõdött a többiekkel
a vidám jelenetek betanulása kapcsán meg a közös
tornázáskor. Nagyon szerette a reggeli teázást, míg
hûlt a tea, addig õ megosztotta velünk az iskolai élményeit. Kedvelte, ha felolvastunk és a szép verseket is szívesen hallgatta, a közös nótázgatásban is
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mindig részt vett. Várta mindig az ünnepélyeket, mert
akkor jöttek az óvodások, iskolások és a gyerekek
elõadása mindig felvidította õt. S egyszer nagy meglepetés volt számára, amikor az egyik rendezvényünkön a dédunokáját láthatta szerepelni.
A kirándulásokra is elsõként jelentkezett és a többieket is hamar meggyõzte, hogy az egy élmény számukra ne hagyják ki. Sajnálom, hogy a közös programok vele már elfogytak és mindig elszomorodunk,
mikor látjuk az üres székét az asztalnál.
Köszönjük, hogy volt nekünk, hogy tanított bennünket, hogy segített munkánkban és szeretett minket. A mi kis közösségünk gazdagabbá vált vele és
most szegényebbek lettünk nélküle. Nagyon fog hiányozni nekünk. Nyugodjon békében!
Szemerei Mihályné Magdi
Ezúton mondok köszönetet mindazoknak a tanároknak, tanítványoknak, az Idõsek Klubja dolgozóinak, ismerõsöknek, szomszédoknak és
azoknak akik elkísérték utolsó útjára Maczalik
Ili tanár nénit .
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Ürömi Tükör
Könyvajánló

Könyvajánló az ürömi könyvtár új könyveibõl
Még soha nem volt ennyi új könyv a könyvtárban,
mint most! A sok jobbnál jobb könyv közül nehéz
volt néhányat kiemelni ajánlásra. De a könyvtár
Facebook-oldalán az összeset meg lehet nézni.
Markoló, traktor, kukásautó – Nagy
jármûkönyv
Ebben a képeskönyvben a kisgyermekek
megtalálják mindazokat a jármûveket és
munkagépeket, amelyek az építkezéseken, a földeken, a
repülõtereken dolgoznak és amelyeket a
tûzoltók és a szemétszállítók használnak.
E köteten kívül most még sok egyéb kedvelt Scolar kötettel is bõvült a könyvtár állománya, pl. Jön a kukásautó!, Autók, teherautók, Hajók, Karácsony, Hercegnõk,
Állatsimogató, Veszélyes állatok, Fedezd fel az erdõt!
Igaz Dóra:
Nyár, nagyi, net
Igaz Dóra könyve
több szempontból is
lenyûgözõ. Mai nyelven, élvezhetõ stílusban szól a netfüggõ
gyerekekhez,
használható ötleteket ad
a szülõknek, nagy
szülõknek, jó humorú és nem erõltetett,
gyereknevelõs könyv.
Berci nem akar nyáron sem karate táborba, sem nyelvtanfolyamra menni. Igazából nincs semmi máshoz kedve, mint számítógépezni. Végül a nagyihoz kerül vidékre. Aztán kiderül, hogy nagyinak egy egészen szuper
tabletje van, és egyáltalán nem is haragszik a számítógépezésért.

Miranda Kenneally:
Becsavart szerelem
Parker imád softballozni! A
tizenhét éves lány megállíthatatlan a pályán, igazi
õstehetség, mégis otthagyja a csapatot, amikor az
anyja lelép egy másik nõvel,
és az egész város botránytól hangos. Parker ezután
mindent elkövet, hogy bebizonyítsa, õt aztán tutira a
pasik érdeklik. Ha ehhez az kell, hogy bombanõvé változzon, és egy csomó sráccal kikezdjen, hát legyen!
Ez a könyv egy sorozat része, de a részek egymás nélkül is tökéletesen érthetõek.
Kepes András: Világkép
Kepes András ebben a könyvében azt a feladatot vállalta magára, hogy közérthetõen beszéljen arról, hogy mit is gondol a kultúrák összeütközésével kapcsolatban. Ez mostanában a migránsválság miatt nyilván sok embert foglalkoztat. A
szerzõ 2005-ös Világfalu sorozatára épül a könyv, kibõvítve, új
gondolatokkal.
Jens Lapidus: Eltörölve
A könyvtárba járók közül
is sokan rajongói a Skandináv krimik sorozatnak.
Värmdö szigetérõl, egy
magányosan álló házból
riasztás érkezik a távfelügyelet központjába. Amikor a kiküldött õr benyit,
szörnyû látvány fogadja. A rendõrök, ügyvédek,
bûnözõk, kisemberek világában játszódó krimi alapját a pénz, hatalom, bos�szú háromszög adja.
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Ürömi Tükör
Könyvajánló
Kimberley Freeman:
Aranypor
Olvasmányos, fordulatos
családregény,
három orosz lány:
Szonya, Natalja és Léna életérõl, boldogság
keresésérõl.
Leningrádban, a hidegháború idején a hétéves
Szonya szülei befogadják az árván maradt unokatestvéreit, s
ettõl kezdve elválaszthatatlanul összefonódik a sorsuk. A Szovjetunió bukásával megnyílik elõttük a világ, a hírnévrõl, gazdagságról álmodozó fiatal nõk immár nyugaton kezdenek
új életet. Boldogságuk azonban nem felhõtlen, a köztük
lévõ eltéphetetlen köteléket egyre inkább féltékeny rivalizálás és árulás kezdi ki.
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A könyvtár nyitva tartása:
Hétfõ:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

13.30–19.30
8.30–12.30
13.30–19.30
8.30–12.30
8.30–12.30
Telefon:
06 30 458 7615
06 26 350 199

e-mail: konyvtarurom@freemail.hu
www.urom.hu (intézmények – könyvtár)
Szeretettel várunk minden régi és új olvasót!
A könyvtár december 21-tõl január 3-ig zárva tart.
Nyitás január 4-én szerdán.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet
kívánunk
minden régi és leendõ olvasónak!
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BIZTOSÍTÁS
KÖTÉS ÉS VÁLTÁS
SZEMÉLYESEN

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

www.tutibiztositok.hu

T
runk
építőanyag forgalmazó

és fuvarozó vállalkozás.

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

Érdeklődés és konténer rendelés:

0630/934-2838
www.trunk-epitoanyag.hu
XI. – XII.
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(adóproblémák kezelése)

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

VI
;

(adóproblémák kezelése)

INGATLANIRODA

MOLNÁR ÁLLATGYÓGYÁSZAT
ÉS HOMEOPÁTIA

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

+

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

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

Ünnepnapokon telefonos ügyelet: 06 30 9642-160

ZEKE ÉS FIA BT.
GÉPI FÖLDMUNKA
TEHERFUVAROZÁS

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

LA-PE BT.

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

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

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

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

Köszönjük szépen minden jelenlévõnek, akik
megtiszteltek minket azzal, hogy eljöttek
elhunyt szerettünk, Tasi István temetésére,
és közösen elbúcsúztunk tõle.
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Tasi Istvánné és családja

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

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

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

Nyitva tartás:
Augusztus-Szeptember

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.

H–P.: 07–17
Sz.: 07–12

Kedves Ürömiek!

csütörtök: 14-19h, szombat: 9-12h
M�tétnap: szerda 9-13h

– zsalukô
– gipszkarton
– egyéb építési anyagok
– gázcsere,
valamint egész évben
kapható fabrikett és
tûzifa!

XI. – XII.

MSEGÍTHESSÜNK!
INDEN AUTÓ TÍPUSRA
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Elõzetes
megbeszélés
alapján
bútort, elektromos háztartási gépet
(mosógép, centrifuga stb.) is lehet
hozni!
Ingyen lehet válogatni! Hozhatsz,
vihetsz!
Köszönjük!
Önkéntesek

XI. – XII.
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Öreg Sváb
Étterem
Szilveszteri

buli
élőzenével!

Év végi céges rendezvények rendezését
kedvezményes áron vállaljuk!
Érdeklődni lehet:

06 26 350 346 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

XI. – XII.

ételfogyasztás esetén váltható be.

