ÜRÖMI
ÜRÖMI
Az ürömi önkormányzat

TÜKÖR

2016. január – február – március

TÜKÖR
közéleti havilapja

MEGHÍVÓ
A 2016. május 1-jén
(vasárnap) megrendezésre
kerülõ CSALÁDI MAJÁLISRA
Helyszín:
Az ÜRÖMI POLGÁRMESTERI
HIVATAL ELÕTTI TÉR
PROGRAMOK:
MÁJUSFA ÁLLÍTÁS



10.00 órakor
• Fõzõverseny
Nevezés: 9.00 órától a helyszínen
a Mûvelõdési Ház munkatársainál
• Gyermekprogramok
• Délután lufieregetés!
• Ingyenes játékok a gyermekeknek
(ugrálóvár, körhinta, kisvasút, arcfestés és más játékok)
ZENE: Élõzene
Az önkormányzati sátorban mindenkit várunk egy tál ételre és egy pohár italra.

Mindenkit szeretettel várunk!
ÜRÖM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Történelmi zászlókiállítás
2016. április 8-tól 18-ig
a Könyvtár Klubteremben (Dózsa György út 18.)
a könyvtári nyitvatartási idõben!
Mindenkit szeretettel várunk!
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Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház és Könyvtár
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Ürömi Tükör
Német Nemzetiségi Kisebbség

AZ ÜRÖMI NÉMETEK KITELEPÍTÉSÉNEK 70. ÉVFORDULÓJÁRA
A mi falunkban nagyon szép és jó színvonalú
nemzetiségi óvoda és iskola mûködik, mégis sokan nem tudják, miért. Volt olyan is, aki
megkérdezte, miért nem beszélnek az ürömiek
németül, vagy ha mégis, akkor nagyon gyatrán.
Ezért talán érdemes ezen az évfordulón elõször
messzebbrõl kezdeni a történetet.
Bár sváboknak nevezik õket az egyszerûség kedvéért, a török hódoltság után Európa sok országából érkeztek Magyarországra – fõleg fiatal, munkaképes emberek. Háromszáz évvel ezelõtt több hullámban települt ide
a németül „Ungarndeutsche”(magyarnémet) nevet viselõ
népesség. Ekkor még nem létezett Németország, sõt
amit ma annak hívunk, csak jóval késõbb alakult meg. Az
ürömiek Ausztriától Isztriáig, Csehországtól Sziléziáig és
Baden – Württembergig nagyon sok országból érkeztek.

Sajátjuk lett a falu, keserves munkával mûvelték meg a
sovány, köves talajt, irtották a bozótot, és építették házaikat. Pestisjárványok is pusztítottak, szinte elnéptelenítve többször is a falut. Ideérkezve kevés kapcsolatuk maradt az egykori kibocsájtó országokkal, hiszen erre sem
pénz, sem idõ, de alkalmas közlekedés sem volt. A hírek nem jutottak el messzire. A huszadik századra magyarokká váltak, akik megtartották szokásaikat, a nyelvüket is. (Még Budapesten is németül beszélt a polgárság a
19. században.) Minden szál idekötötte már õket, magyar
katonaként harcoltak a világháborúkban, ezért a hazáért
estek el. Az iskolában Petõfi verseket tanultak, talán többet is, mint a mai gyerekek.
A huszadik század európai eseményeirõl itt a faluban
még kevesebbet tudtak, mint a városiak. Legtöbbet talán
papjuktól, Furtner atyától hallottak. Az atya Ausztriából
menekült el, mivel részese volt a Hitler ellenes mozgalomnak. Amikor a németek megszállták Magyarországot,
önkéntesnek jelentkezett a magyar hadseregbe, mert komoly félnivalója volt a Gestapótól. A legtöbb hír, ami ide
eljutott, a katonának besorozott, esetenként hadifogságba esett férfiaktól érkezett. (A rádiókat lefoglalták, hivatalos hír elvétve jött. Budapest közelsége miatt minden
hadsereg megfordult a faluban, sok félelmet, szenvedést
okozva. A lakosság kifosztása már ekkor elkezdõdött.)

A KITELEPÍTÉSEK KORA

Az ürömi kitelepítetteket szállító XXVII. sz. szerelvény I. sz. kocsijának utasai, akik fontosnak tartották a vagonra ráírni:
„Isten veletek Szülõföldem szép határa meglátlak-e valahára?”
A fénykép Bondor Gyula: Az ürömi svábok kálváriája,1946 címû könyvbõl való.

A huszadik századi magyar történelem olyan tragikus
eseménye a németek kitelepítése, amirõl szinte sohasem
esik szó, nem beszélnek róla a televízióban, és csak ritkán téma az újságokban.
Már a második világháború elején (sõt az elsõ világháborút követõen) megindultak azok a törekvések, melyek egyetlen nép alkotta, nemzetiségek nélküli államok
kialakítását célozták Európa keleti felén. (A terv már akkor is kivihetetlen volt, de sok, és súlyos áldozatnak kellett ezt bizonyítania.) A célt beolvasztással és áttelepítéssel kívánták megoldani. Az uralkodó, „tudományos világnézetek” – lényegében azonos módszereket használtak: akik nem fértek bele az elképzelt „modellbe”, azokra pusztulás várt. Vagyis elfogadottá vált, hogy a társadalomépítés szükségszerû velejárója a népirtás. Minden
eszköz megengedett volt az úgynevezett „lakosságcsere” során.
Magyarországon teljes egyetértés alakult ki a szovjet csapatok által megszállt területeken létrejövõ új hatalom képviselõi körében: a hazai németség kitelepítésével kell „megoldani” az ide menekülõk, és a súlyos
gazdasági helyzet gondjait. Már 1945. július 5-én kérte a Nemzeti Kormány „200 ezer fasiszta német” kite-
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Ürömi Tükör
Német Nemzetiségi Kisebbség
lepítését Magyarországról. Kérvénnyel fordultak a Potsdamban ülésezõ gyõztes nagyhatalmakhoz, az egyezmény 1945. november 20-án meg is született. 1945. december 22-én a köztársasági elnök, majd 1946. január
4-én a belügyminiszter is aláírta a határozatot. Ennek
értelmében minden olyan magyar állampolgárt ki kellett telepíteni, aki a legutolsó népszámláláskor németnek, vagy német anyanyelvûnek vallotta magát, de azokat is, akik korábban német nevüket magyarosították,
majd újra visszavették azt. Továbbá mindazokat, akik a
Volksbund (egy német hagyományõrzõ egyesület, melynek semmilyen politikai szerepe nem volt) vagy pedig
a német hadsereg tagjai voltak. Ehhez tudni kell, hogy
a német megszállás idején a német hadsereg a német
nemzetiségû lakosság férfitagjait besorozta, – ellenállás
szóba sem jöhetett.
A világ közvéleménye érthetõ, és elfogadható lépésnek tekintette mindezt, a kollektív bûnösség elvét akkoriban még üdvözölték.
Természetesen az érintettek ezeket a fent említett dokumentumokat nem ismerhették. Titokban készítették elõ
a dolgot: az elsõ település Budaörs volt, ahol éjszaka kiterelték a házakból az embereket, és kis csomaggal az
elõkészített marhavagonokba zsúfolták õket. Ezután kerültek sorra a többi települések, így Üröm is.

A KITELEPÍTÉS ÜRÖMÖN
A kitelepítés jogosságát hatalmas gyûlöletkampány
elõzte meg. Mindent bevetettek a svábok elleni hangulatkeltésre. Nyomai mindmáig fellelhetõk az emberek gondolkodásában. A hetven évvel ezelõtt felhozott
„érvek”ma is ott mûködnek a szívek mélyén.
Már 1945 márciusában az új hatalom képviselõi sorra járták a falu házait, és sok helyre betelepítették az
új lakókat. A „svábokat”, a régi tulajdonosokat présházakba, melléképületekbe, vagy rokonokhoz zsúfoltak be
– egy szobába népes családokat. Azt még megengedték, hogy a földeket megmûveljék, a betakarítást azonban már megtiltották. Elkezdõdött az emberek zaklatása, mivel be kellett mindenkirõl bizonyítani, hogy valamilyen szervezet tagjai voltak. Bár ez nem sikerült, a kitelepítést mégis végrehajtották.
Minden mozdítható értéket összegyûjtöttek, és a kisajátított lovas kocsikon elszállították. 1945 októberében a Károly kaszárnyában fogvatartott (hadifogságból
hazajött) férfiakat elengedték – Mindszenty bíboros közbenjárására – ám ezek után a férfiak után hajtóvadászat indult, és újra bezárták õket. (Volt, akit közvetlen
közelrõl lõttek hátba, a tettest nem büntették meg a fiú
haláláért.)
Néhány héttel a kitelepítés elõtt õrséggel vették körül
a falut, senki nem mehetett ki, sem be engedély nélkül.
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1946. április 25-én indult el az elsõ csoport, gyalog a
solymári vasútállomásra. Ez a nap a falunkban a Szent
György napi búcsú ideje. Az idõpont megválasztása is
jelzi azt a cinizmust, mellyel a lelki terror minden eszközét is bevetették a svábok tönkretételére. Április 27-én
indult az a csoport, melybe az én nagyszüleim is tartoztak. Egy vagonba 20 - 30 embert zsúfoltak, az úti
célt nem árulták el nekik. Semmilyen ellátást nem kaptak az úton, vízrõl is maguknak kellett gondoskodniuk,
ha valahol megállt a vonat, még a kisbabák sem jutottak tejhez. A falu lakosságának 98%-át érintette a kitelepítés. Németországba érkezve gyûjtõtáborba vitték az
elûzötteket. Néhány hét kellett ahhoz, hogy szétosszák
õket, a gazdálkodókat parasztgazdaságokba helyezték,
akinek valamilyen mestersége volt, azt a városokba. Itt
is összezsúfolva, megtûrt albérlõként éltek sokáig. Az
újonnan érkezetteknek meg kellett birkóznia a honvág�gyal, a nyelv hiányos ismeretével, az irántuk, idegenekkel szembeni természetes gyanakvással. Rövid idõn belül azonban elfogadtatták magukat, hihetetlen munkabírásuk, türelmük és derûjük mindenkit megnyert.
Ezután csaknem 10 évnek kellett eltelnie, hogy ismét
hazalátogathassanak. A forradalom utáni esztendõben
látogathattunk elõször a rokonainkhoz. Ekkor ismerhettük meg egymást nagymamámmal, nagynénéimmel, a
családdal. Sok év telt el, mire, bár akadályokkal, de látogathattuk õket. Nehéz beszélni ezekrõl a fájdalmas találkozásokról.
A hazalátogató ürömiek támogatták itthon maradt testvéreiket, akiknek sokkal nehezebb sors jutott. Õk, az itt
maradtak, nyelvüket nem használhatták, (csak a négy fal
között titokban) így elég volt egyetlen generáció is ahhoz,
hogy a legközelebbi rokonok se tudjanak szót érteni egymással. Az iskolában, munkahelyen gúny tárgyai voltak,
mert beszédükön érezhetõ volt a sváb akcentus. Az ürömiek nem viselték többé a hagyományos viseletet, magukat
soha többé a késõbbi népszámlálások során nem vallották németnek, vagy németül beszélõnek. (Vallásuk megtartása is nehézzé vált, a betelepülõk többsége református
volt, a kevés megmaradt hívõ a szép régi barokk katolikus
templom fenntartásának nehézségeit máig érzi.) Sokféle
megaláztatásban volt részük, ennek ellenére hûségesek
maradtak mindahhoz, ami értéket jelentett nekik; a családjukhoz, a faluhoz és a szülõföldjükhöz.
A kitelepítettek mindig szeretettel gondoltak a hazájukra, úgy jöttek, hogy nem volt bennük harag. Ma is magyarok és németek egyszerre.
Hetven esztendõ elteltével fontos, hogy Üröm minden új és régi lakója megismerje a falu történetének
ezt a szomorú fejezetét. Legfõképpen azért, hogy ne
ismétlõdhessen meg.
Tölgyesi Lászlóné
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Búcsú Dr. Bodó Tibortól

Üröm Község Önkormányzata mély megrendüléssel tudatja,
hogy Dr. Bodó Tibor,
Üröm Község Önkormányzat
alpolgármestere rövid, de türelemmel viselt betegségében elhunyt.
Dr. Bodó Tibort az
önkormányzat saját
halottjának tekinti.
Temetésén – 2016. január 23-án – Laboda Gábor polgármester Üröm Önkormányzata nevében mondott búcsúbeszédét idézzük:

„Mély fájdalommal és szomorúsággal a szívünkben jöttünk ma ide erre a temetési szertartásra. Még feldolgozni
sem tudjuk Tibor elvesztését. Nehéz szembesülnünk azzal a megváltoztathatatlan ténnyel, hogy elérkezett a pillanat, hogy elszakadunk Tibortól, akinek meghatározott helye volt életünkben, de a településünk életében is.
Tibor 1948-ban született Ürömön, szeretõ, gondoskodó szülei örömére. Szülei jó nevelésben részesítették
és iskoláztatták. Édesanyjához különösen mély szeretettel kötõdött. Középiskoláját Budapesten az Árpád Gimnáziumban végezte, jogi tanulmányait Szegeden, az ELTE
Jogtudományi Karán, ahol kiváló eredménnyel doktorált.
1999-tõl egyéni ügyvédként dolgozott Ürömön.
Elsõ feleségével, Katalinnal kötött házasságából két
gyermeke született, Tibor fia és Katalin lánya. Az évek során családja három unokával bõvült, Trixi, Ricsi és Csillával. A negyedik unokája érkezését nagyon várta, de nem
adatott meg számára, hogy lássa negyedik unokáját. Igazi szeretõ nagypapaként szerette unokáit. Második házassága Judittal hosszú-hosszú éveken át harmonikus és boldog volt.
Tibor számomra nem csak munkatárs, hanem barát is
volt a szó szoros értelmében. Így tudom és megtapasztaltam, hogy nagy küzdõje és harcosa volt az életnek,
több cikluson át dolgoztunk együtt. Munkájában mindig
a település fejlõdését, érdekeinek maximális képviseletét tartotta szem elõtt. Alap meggyõzõdése volt és tettei
beszédes bizonyítéka annak, hogy egységben és a problémák humánus megoldásában rejlik az egyéni és a közösségi siker.

Nem sokat adott a szóharcra, vagy a harcias véleményekre. Tudta, hogy a településnek nem erre van szüksége, hanem a feltétlen segítségadásra, a szeretetre és
megértésre, a közjó igaz képviseletére. Korán bekapcsolódott a település közéletébe, 1971-tõl 12 éven át az ifjúsági klub vezetõje volt, majd hosszú évekig az Ürömi
Sport Club elnöke. Munkássága alatt sokat fejlõdött Üröm
sportélete. Nagy odaadással végezte ezt a munkát, hiszen
maga is ifjú kora óta nagy sportember és sportbarát volt.
Már a középiskolában atletizált és futott versenyszerûen.
Az ürömi futball csapatnak éveken át volt oszlopos tagja.
Nagy reménnyel és a gyógyulásba vetett hittel ment
kórházba pár héttel ezelõtt. Tudta, hogy nagy baj van, de
élni akart. Több héten át harcolt azért, hogy élhessen még
és szeretteivel maradjon és folytassa munkáját, amíg lehet. Ebben a küzdelemben segítette hite, mély vallásos
meggyõzõdése is. Õ hitte, vallotta és élte Madách Imre
örök szavait: „Keresni mindig a jót, a szépet, s meg nem
találni – ez az élet.”
Mi, akik itt állunk Tibor, mint közéleti ember, barát, mint
édesapa, nagyapa és férj ravatala mellett, elmondhatjuk,
hogy becsületes harcosként elvégezte futását. Élete célirányos volt és gazdag. Közéleti aktív tevékenységével maradandót alkotott, és nevét beírta a település jelenkori történelmébe.
Búcsúzunk tõled Tibor, és ígérem, nem feledünk.
Tudom, a te lelked mélyén is élt a vágy arra, hogy boldog légy, félelem, betegség és halál nélkül, de ez lehetetlen. Müller Pétert idézve: „Ez lehetetlen, mivel a föld a küzdelem színtere. Mindig az volt és az is marad.”
Ezekkel a gondolatokkal veszünk tõled végsõ búcsút
és engedünk el téged az örökkévalóság számára.
Nyugodjál békében!”
Köszönetet mondunk Üröm Önkormányzatának és mindazoknak, akik
DR. BODÓ TIBOR
ügyvéd és alpolgármester
Szeretett férjemnek, Édesapának és Nagypapának búcsúztatóján 2016. január 23.-án az ürömi
temetõben részt vettek, bánatunkban osztoztak, utolsó útjára elkísérték.
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Farsang a bölcsiben
Mivel az igazi tavasz még várat magára, a kis bölcsisek
úgy döntöttek, maguk veszik kezükbe az irányítást és bohókás jelmezeikkel õk ûzik el ezt a csúnya, hosszú telet.
A farsangi ünnepség nagyon nagy buli volt minden csoportban, Gergõ bácsi nagyjából egy órán keresztül húzta
a talpalávalót, amit ezúton is köszönünk Neki. Táncoltunk,
énekeltünk, tapsoltunk…
Idén is, mint a korábbi években sok mindenki tiszteletét
tette ezen a jeles napon. Lehetett találkozni a bölcsõdében
kis pékmesterrel, Forma 1-es autószerelõvel, királylányokkal, tündérekkel, pillangókkal, sünivel, méhecskével, rockzenésszel. De velünk mulatott Bogyó, a csigafiú,
Transformers, Buzz Lightyear is a Toy Storyból. És mint minden nagyobb rendezvényen, egy kis doktor bácsi felügyelt
az ünneplõkre. 
A gyerekek nagyon jól érezték magukat. A gitáros, táncolós mulatság után a bátrabbaknak az arcfestõ néni a jelmezükhöz illõ arcfestést is készített. Remek volt az idei farsangunk is. A gyerekek ebéd után fáradtan dõltek az ágyukba. Bár még csak most volt a farsang, ne felejtsük el, hogy
nemsokára húsvét. A gyerekekkel nagy izgalommal várjuk a
nyuszit. Új dekorációk készülnek, új dalocskák hallatszanak
a csoportszobákból.
Közben pedig közeledik a beiratkozás idõpontja is, melyre sok szeretettel várjuk a leendõ új bölcsiseket.
Balla Orsolya
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Bölcsôdei Beiratkozás
IDÕPONTJA:
2016. április 25–26., 8.00–16.00
PÓTBEIRATKOZÁS:
2016. május 2., 8.00-16.00
szükséges dokumentumok:
· születési anyakönyvi kivonat
· lakcímkártya (apa, anya, gyermek)
· oltási könyv
· TAJ kártya
· munkáltatói igazolás az anya részérôl
HELYSZÍNE:
Hóvirág Bölcsôde, Üröm, Petôfi u. 22.
ÉRDEKLÕDNI:
Király Veronika (20/425-4960)
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Farsangi pillanatképek
A gyerekek egyik kedvenc ünnepe, a farsang, idén sem
maradhatott el az óvodában.
Minden csoport egy napra átváltozik ennek a „varázslatnak” a hatására.
Már hetekkel korábban azon igyekeznek a kicsik, hogy
egymást ötleteit túlszárnyalva jobbnál-jobb jelmezeket találjanak ki maguknak, feladva így a leckét a szüleiknek. De
azt kell mondanunk, hogy ebben az évben a szülõk igazán
kitettek magukért. Remek maskarákba öltöztették gyermekeiket.
Sok gyermek már otthon a jelmezébe bújt, hogy mihamarabb kezdõdjék a fergeteges parti. Ahogy a fényképeken is látszik rengeteg tündér, királylány, pillangó, pókember, lovag, katona, rendõr, tûzoltó vette hatalmába a csoportszobákat. Szólt a zene, mindenki táncolt, mókázott,
ügyességi játékokat játszott. A csoportok meglátogatták
egymást is, így mindenki remek ötleteket meríthetett a
következõ évi jelmezéhez.
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Az egész délelõtti mulatozást a fantasztikus farsangi
fánk elfogyasztása zárta, majd egy rövid pihenõ után délután is folytatódott a dorbézolás.
Mi mindent megtettünk a tél elûzésére jókedvvel és zeneszóval. Reméljük sikerült.
Mindenesetre közös élményhez jutottunk, amit az is jelez, hogy már a jövõ évi jelmezeiket tervezik a gyerekek.
Csordásné Tõkés Katalin

I. – II. – III.

Ürömi Tükör
ÓVODA

Német nemzetiségi hét
az óvodában
Január 25-étõl megrendezésre került az óvodánkban a
Német Nemzetiségi Hét, ami már hagyománnyá nõtte ki
magát. A héten minden csoport sváb süteményeket sütött, amit a gyerekek nagyon élveztek. Nagy örömmel
szaggatták a tésztát és élvezettel fogyasztották el a kész
süteményt.
Készítettünk vitorlás hajót facsipeszbõl, mert régen
hajóval érkeztek a német telepesek új hazájukba. Szerdán a tornaterembe német nemzetiségi táncházat szerveztem. Egymást követték a csoportok és a tánc végén minden ügyes kisgyerek egy kis dobozos üdítõt kapott, amit a saját csoportjukban fogyasztottak el. A héten még sváb házakat és német nemzetiségi viseletbe
öltöztetett figurákat színeztek ki a gyerekek. A faluban

tett közös séta során megnéztük a gyerekekkel a sváb
házakat is.
Szeretnénk az óvoda nevében megköszönni a Német
Nemzetiségi Önkormányzatnak a Márton-napi és a nemzetiségi heti anyagi hozzájárulásukat és segítségüket. Ezzel a támogatással kerülhetett megrendezésre mindkét,
számunkra oly fontos esemény.
Szabó Zsuzsanna
Német Nemzetiségi Óvodapedagógus

ÓVODAI Beiratkozás

KEDVES SZÜLÕK!

ÉRTESÍTJÜK A KEDVES SZÜLÕKET, HOGY
A 2016/2017-ES NEVELÉSI ÉVRE:

Az óvoda nyári zárása:
2016. július 25-tõl – 2016. augusztus 7-ig tart.

2016. április 25-én, valamint április 26-án,
8 és 16 óra között lehet beíratni a gyermekeket!

Nyitás: 2016. augusztus 8. (hétfõ)

PÓTBEIRATKOZÁS:

Óvodai ügyelet:

2016. május 2-én, (8-tól 16 óráig)
A beiratkozáshoz szükséges iratok:

2016. július 18-22-ig, valamint 2016. augusztus 8-12-

1. A gyermek születési anyakönyvi kivonata,
lakcímkártyája, TAJ kártyája, egészségügyi kiskönyve
(oltási könyve)

ig, naponta 7.30-16h óráig.
Kérjük az ügyelet napi nyitva tartását

2. A szülõk lakcímkártyája, anya munkáltatói igazolása.

pontosan betartani.

A BEIRATKOZÁS FELTÉTELE:
ÜRÖMI ÁLLANDÓ BEJELENTETT LAKHELY!

Csak azokat a gyermekeket áll módunkban fogadni,
akik azt lejelentették.

Üröm, 2016.02.24.
Csordásné T. Katalin
óvodavezetõ

Csordásné T. Katalin
óvodavezetõ

TISZTELT SZÜLÕK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az adó 1%-a 2016. évben is utalható
az Ürömi Óvodások Alapítványának.
Adószám: 18683923-1-13
Adományt – mely a gyermekek körülményeinek javításában nyújt segítséget
– a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél /ürömi kirendeltség/ lehet utalni.
Számlaszám: 657-00093-10122606

I. – II. – III.
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Ürömi Tükör
ISKOLA

Karácsony az ürömi általános iskolában

A 2015/2016-os tanévben rendhagyó módon ünnepeltek
az ürömi általános iskolások.
A karácsonyi csodavárás keretében a felsõ tagozatos diákok tanáraikkal 7 helyszínen lepték meg az alsós kisdiákokat. A karácsonyra várva kézmûveskedtek, édességet készítettek, énekeltek, zenéltek, mesét néztek, angol és német játékokat játszottak. A leginkább az angyaljárás varázsolta el
nemcsak a gyerekeket, de még tanáraikat is.
Mindennek bûvöletében került sor az ünnepi elõadásra a
Mûvelõdési Házban, ahol közel 50 hatodikos diák egyszerre lépett színpadra, adva ezzel az együtt éneklés, táncolás örömét

és varázsát. Mûsorukkal a közelgõ karácsony meghittségét idézték, s a közönség felé azt a szeretetet árasztották, mellyel ezt a
mûsort osztályfõnökeikkel együtt elkészítették és átadták.
A szervezõk ezúton is szeretnének köszönetet mondani mindenkinek: tanároknak, diákoknak, szülõknek, külsõ
segítõknek és nem utolsó sorban azoknak, akik résztvevõi
voltak ennek a napnak. Nélkülük nem jöhetett volna létre a
karácsonyra várás csodája.
Felsõs Munkaközösség
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Ürömi Tükör
ISKOLA

Farsangi mulatság
a legkisebbeknek
Az alsó tagozatos kisdiákok számára február 5-én került
megrendezésre a tanév egyik legvidámabb programja, a
Farsang.
Már több héttel elõtte lázas munka kezdõdött meg az
osztályokban. Lelkesen gyakoroltak a gyerekek, hogy a jeles délutánon õk lehessenek a legügyesebbek, a legvidámabbak, a legszínesebbek. A pedagógusok sem tétlenkedtek, azon dolgoztak, hogy az esemény mindenki számára maradandó élményt nyújtson.
5-én délelõtt tetõfokára hágott az izgalom, folytak a próbák a tornateremben felállított színpadon. Az igazi fénypont
azonban még is csak délután, az osztályok produkciói voltak!
Az alsó tagozat minden osztálya készült osztálytánccal, amiket a szépszámú közönség tapssal jutalmazott. A zsûrinek
bizony ugyancsak nehéz dolga volt, nem is tudtak legjobbat
választani. Ezen az estén minden gyermek, minden osztály
nyert! Élményt és osztályonként egy-egy finom tortát!

I. – II. – III.
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Ürömi Tükör
ISKOLA
Szép számban fogyott a tombolaszelvény. A nyeremény bizony a szerencsére van bízva a tombolában. A kicsik még elég nehezen fogadják el ezt. Azért, hogy minél
nagyobb legyen az esély nyerni, újra volt „Elõnyerõ tombola”, ami sok szerencsés nyertesnek csalt mosolyt az arcára. Tánc, játék, fantasztikus hangulat uralta a tornatermet
ezen az estén.
Köszönjük a segítséget a szülõknek a csodálatos dekorációért, a jelmezek készítéséért, a tombolanyeremények
felajánlásáért! Mindenki azért dolgozott, kicsi és nagy,
hogy jól sikerüljön ez a délután!
Sokan állították: „Az utóbbi évek legszínvonalasabb
Farsangja volt az idei!”
Mi biztosan nem fogunk ezzel az állítással vitatkozni!
Alsós Munkaközösség

ISKOLAI BEIRATÁS
ÉRTESÍTJÜK A KEDVES SZÜLÕKET,
HOGY A 2016/2017-ES NEVELÉSI ÉVRE:
2016. április 14. (csütörtök) 8-19 óra között
2016. április 15. (péntek) 8-19 óra között
LEHET BEIRATNI A GYERMEKEKET.
(József Nádor Általános Iskola titkárság)
A beiratkozáshoz szükséges iratok:
– A gyermek születési anyagkönyvi kivonata, lakcímkártyája,
– A szülõk személyi igazolványa, lakcímkártya,
munkáltatói igazolás,
– A gyermek egészségügyi kiskönyve.

Kérjük
támogassa
iskolánkat!
Adjon 1% esélyt, hogy
fejleszthessük eszköztárunkat!
Ürömi József Nádor Általános és
Népmûvészeti Iskola Fejlesztéséért Alapítvány

A beiratkozás feltétele:
Ürömi állandó bejelentett lakhely!
Kiss Tibor
igazgató
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Adószámunk:
18697445-1-13

Ürömi Tükör
RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZ

A húsvét öröme a hit öröme
A Húsvét öröme a hit öröme. Valóban az. Jól láthatjuk már csak a reklámokból is, hogy a „világ” nem
tud mit kezdeni ezzel az ünneppel. Nincs akkora vásárlási láz, mint karácsonykor. Nincsenek nagy csomagokkal csüggedten rohangáló emberek. Legfeljebb egy-két csokitojás, vagy nyuszi akció. De miért
is alakult ez így?

Réges-régen meghalt Valaki: az Isten Fia. Mindezt értünk
tette, azért, hogy nekünk, reményünk legyen, hogy az életünk nem ér majd véget a halállal. Õ sok olyat tanított, ami
a mai világ szemében elvetendõ, ami balgaságnak tûnik.
Ebbõl valóban nem is lehet nagy reklámkapányt csinálni. Pedig pont erre lenne szükségünk, ha jobban tetszik, éppen az
Õ portékáját/gyógyszereit kéne megvennünk.
Vajon a mi szívünkben van-e várakozás és öröm? Készülünk-e az ünnepre? Bár nem is olyan könnyû a dolgunk, hiszen sok helyütt még nagypénteken is munka van, de mégis,
mi történik a szívünkben?
Végigkísérjük Jézust a nagyhéten, passióján, vagyis
szenvedéstörténetén. Nagyon kis idõ alatt megtapasztalja,
hogy akik korábban éltették, most elutasítják, elárulják, megkínozzák, és végül megfullad a kereszten. Kérdezhetnénk,
hogy miért teszi mindezt? Miért vállalja ezt a sok szenvedést
és kínt? Mert szeret. Szeret bennünket, bárkik és bármilyenek is legyünk. Úgy szeret, ahogy vagyunk. Ennél több nem
is kell az életben.
Mindig vágyunk arra, hogy szeressen valaki. Férjünk, feleségünk, gyermekeink, szerelmünk, barátunk. De vajon észre
vesszük-e a náluk sokkal nagyobbat, vajon észrevesszük-e
Istent? Érezzük-e, tudjuk-e, hogy Õ milyen nagyon szeret
minket és nem számít neki semmi más, csak az, hogy viszontszeressük és elfogadjuk Õt. Talán ez húsvét öröme. Isten megelõzõ, fenntartó szeretete. Ezért elküldte hozzánk a
Fiát, aki meghalt értünk, bebizonyítva, hogy mennyire szeret bennünket.
„Miért keresitek az élõt a holtak között? Nincs itt, feltámadt” (Lk 24, 5b-6) – kérdezi az angyal a Jézus sírjához sietõ
asszonyokat. Mindannyian életünkben ilyen feltámadásra vágyunk, és minden Húsvétkor ezt a lelki feltámadást és megújulást éljük és élhetjük át, ha beengedjük életünkbe Krisztust.
Minden ember vágyódik a biztonságra, békére és kiegyensúlyozottságra, de valljuk meg õszintén, ezeket a változó világ nem tudja megadni. Pénz, egészség, minden elillanhat egyik percrõl a másikra. Csak Isten az, aki állandó, aki
mindig velünk, bennünk van. Ezért fontos, hogy a feltámadást
ne másutt, hanem Istenben keressük.
Krisztus világossága betölti szívünket örömmel, békével és reménnyel. Mert Isten nem hagyja magára az em-

beriséget, ahogyan egyesek gondolják. Nem független
tõle az életünk, ahogyan sokan magyarázzák. Az Õ léte
megkérdõjelezhetetlen, bármennyire is tagadják. Már pusztán a tagadásukkal is elismerik létét, hiszen egy nem létezõt
hogyan lehet tagadni?
A húsvéti Szent Háromnap liturgiáján mindannyian tanúi
lehetünk – ahogy egész életünkben is – a feltámadás örömének. Valóban ez az öröm, a hit öröme. Ez az ünnep szívünkben zajlik. Isten és én köztem. De ha igazán szeretem Õt, akkor én is feltámadok Krisztussal együtt nagyszombat éjjelén,
Krisztus öröme fogja betölteni szívemet, és igaz hittel, szívbõl
fakadó örömmel tudom majd énekelni: Alleluja! Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!
Ilyen értelemben kívánok minden kedves testvéremnek
örömteli, boldog húsvéti ünnepeket, és egyúttal meghívom,
hogy ünnepeljük közösen most is és az év mindennapján a
feltámadt Krisztust!
Húsvéti Szent Háromnap liturgiái: Üröm: Nagycsütörtökön: 19 óra; Nagypénteken: 19 óra; Nagyszombaton: 20 óra
Húsvétvasárnap: 9 óra Pilisborosjenõ: Nagycsütörtökön: 17
óra; Nagypénteken: 17 óra; Nagyszombaton: 17 óra Húsvétvasárnap: 10:30
ELÉRHETÕSÉGEK: 2096. Üröm, Fõ utca 47.
Tel.: (+36) 26/950-879;
http://szentgyorgyplebania.wix.com/plebania
Wilheim Péter
Plébániai kormányzó

I. – II. – III.
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Ürömi Tükör
REFORMÁTUS EGYHÁZ

Hírek a reformátusok
háza tájáról…
Húsvét felé...
„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják mit
cselekszenek!” Lukács 23:34
Az Élõ Isten Fiának a Szavai talán aktuálisabbak, mint valaha…
Ma amikor világunk tele van gyûlölettel, erõszakkal, háborúkkal
kiált bele a Názáreti értünk is: „Atyám, bocsáss meg nekik, nem
tudják mit cselekszenek!”A Mindenható ma is menteni akarja a
bûnös világot és benne a mi életünket is, éppúgy mint ott, akkor
az ott lévõkét. S az akkori és a mai világ tragédiája is éppen az,
hogy köszöni szépen, de nem kér belõle…Nem kell Jézus, nem
kell a Megváltás, se a Húsvét, se a templom, se a hit…Halljuk
sokszor ma is: „majd megoldom én az életemet…”-én is így
voltam egészen 14 éves koromig, amikor egyszer csak beleszólt
szelíden Jézus a fent említett Szavaival, imádságával, s
rádöbbentett, hogy abból a Pokolból,s gyûlöletbõl, keserûségbõl,
amit „az én majd megoldom” teremtett az életemben Õ a kiút!
Az a Szeretet, amelyet felszegezett és felénk kitárt Karja ma is
hirdet: van lehetõséged megváltozni, Új Emberré lenni, s ehhez
csak meg kell Térni, rá kell bízni az életedet Jézus Szeretetére és
Õ megtanít téged is így Szeretni! Ámen! Ezekkel a gondolatokkal
kívánok mindenkinek áldott Húsvétot!
Mi is történt tavaly december óta?
A karácsonyi alkalmak számtalan lelki áldást hoztak
számunkra, hiszen gyülekezetünkben összesen 16 karácsonyi
alkalmat tartottunk. Mondhatom, mindegyik „teltházas” alkalom
volt. Ezek közül csak hármat szeretnék kiemelni. Az elsõ a
„Gyülekezeti Karácsonyunk”, amelyet a „Szépkorúak Bibliaköre
szervez meg immár minden évben. Tavaly ezen az alkalmunkon
közel 50-en voltunk együtt, s az alkalom fényét emelte, hogy Bárd
Judit és Pilisborosjenõi Gyermekkórus egy kis koncerttel
kedveskedtek idõs testvéreinknek és minden megjelent kedves
vendégünknek! A második karácsonyi ünnepség a József Nádor
Általános Iskola és a Pilisborosjenõi Német Nemzetiségi
Általános Iskola református hittanos diákjainak elõadása
volt templomunkban, ahol jó volt látni milyen átéléssel és
felkészülten adták elõ Jézus Urunk születésének történetét. Öröm
volt az is a számunkra, hogy a zsúfolásig megtelt templomunkban
két alkalommal is, számos szülõt is megérinthetett Jézus
Szeretete gyermekeik bátor bizonyságtétele által! A harmadik
a sorban a Kárpát-medencei Gyermek és Szegénymissziós
Alapítvány, illetve a JJA és a gyülekezetünk szervezésében
harmadik alkalommal megrendezésre került „Missziós
Karácsony.” Ezen az alkalmon közel 200-an vettek részt,
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kicsinyek és nagyok együtt és gyülekezetünk két ifijének
fiataljai szolgáltak énekkel. E karácsony keretében közel
800 000 Ft-nyi élelmiszercsomagot osztottunk ki összesen
80 rászoruló családnak Ürömön és Pilisborosjenõn, és
további 80 csomagot osztottunk ki Kárpátalján, két magyar
faluban: Dercenben és Kisbégányban! Azért is tudtunk
ilyen komolyan segíteni, mert a helyi CBA üzletben három
hétvégén át gyûjthettük az élelmiszereket a rászorulóknak.
Szeretném megköszönni e helyen is a CBA vezetõségének
és dolgozóinak a lehetõséget, s különösen cserkészeink,
valamint Timár László és kedves családjának is a segítségét,
akik komoly adománnyal járultak hozzá ehhez az alkalomhoz,
nem is beszélve arról a rengeteg segítségrõl, amit a Pajzs
Kft. nyújtott, amit e helyen is köszönünk! Az Élõ Isten áldja
meg életüket és köszönjük szolgálatukat!
S ha már a köszönetnél tartunk nincs rá szó milyen
hálásak vagyunk gazdasági vezetõnk: Forró Tiborné,
Marika munkájáért, hiszen nélküle minden könyvelési és
adminisztrációs munka a lelkipásztorra és a presbitériumra
maradna... köszönjük, hogy vagy nekünk!
Február harmadik és negyedik vasárnapján emlékeztünk
elment szeretteinkre a „Gyászolók Istentiszteletén”. Ezen
alkalmakkor is megtelt az Úr háza, s továbbra is kérem
gyülekezetünk tagjait imádkozzunk és keressük fel gyászoló
szívû testvéreinket! Ne hagyjuk õket magukra a veszteségük
fájdalmában!
Április közepén lesz Elsõs Konfirmandnusaink tábora
Balatonalmádiban. Szeretném itt is jelezni a szülõknek, hogy
fontos gyermekeiknek ezen az alkalmon részt venni, mert a
Káténk 40 kérdés-feleletét ott tanuljuk meg.
Május elején újra kilátogatunk gyermekeinkkel holland
barátainkhoz, Barnevelt- Voorthuizenbe az ottani református
testvérgyülekezetünkhöz. Ezen tanulmányútra nálam, a
lelkipásztornál lehet jelentkezni. Hasonlóan az eddigi évekhez
a JJA támogatást ad két pilisborosjenõi gyermeknek, hogy az
ürömiekkel együtt õk is világot láthassanak és kapcsolatokat
építhessenek.
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Ürömi Tükör
REFORMÁTUS EGYHÁZ

A következõ, amirõl szólnék a komolyzenei áhítatos
koncertsorozatunk, amely idén szûkebb anyagi keretekbõl
kénytelen gazdálkodni. Ez évben az „Elsõ Világháború
emlékezete...” apropóján kerül megrendezésre. Ennek
mûfaja komoly és klasszikus zenés áhítat. A koncertek
programja igen változatos: Haydn, Mendelssohn, Piazzola, Liszt,
Wágner stb… mûvek hangzanak fel zongorán, csellón, hegedûn,
fuvolán és trombitán. Valamint ezen idõszak zenei világa lesz
megjelenítve. A fellépõ mûvészeket Nemes Réka szervezi és
vezeti. Nagy szeretettel hívunk ezen alkalmakra is minden ürömi
és pilisborosjenõi zenekedvelõ polgárt!
Idén is számtalan nyári táborunk lesz, amelyre várjuk
a szülõk és gyermekeik jelentkezését! Ennek egyeztetése
telefonon történik, a jelentkezési lapokat minden
érdeklõdõnek eljuttatjuk, hívjanak bátran! Néhány tábort
külön is bemutatnék itt:
Cserkész Nagytábor Balatonalmádiban: 2016. június
26.-július 3.
Ide várjuk cserkész gyermekeinket, illetve olyan fiatalokat,
akik szeretnének cserkészek lenni és szívesen vennének részt
egy olyan táborban, ahol jó légkörben végigjárjuk Balatonfelvidék
egy részét, felfedezve a természet és õseink örökségét.
Almádi Hittanos Hét (1-3. osztály): 2016. augusztus 1-6.
Itt hittanos gyermekeink jelentkezését várjuk. Gyermekeinkkel
hitoktatóink és hívõ szülõk egyaránt foglalkoznak és vigyáznak.
Elsõsorban az elsõs szülõket szeretném bíztatni, hogy minden
évbe jöttek velünk kicsik és mindig nagyon jól érezték magukat. :)
Almádi Gimnazista és Refifis Hét: (9-12.osztály) 2016.
augusztus 7–14.
Ide kamasz korú gyermekeinket, ifjainkat várjuk szeretettel!
Minden évben ez az egyik legjobb tábor már hosszú évek óta!
Számos ifis e táborban lett hívõ keresztyén, csibésztanyából Isten
gyermeke! Egy próbát szerintem megér kedves szülõk, ugyanis én
is, a lelkipásztorotok egy ilyen táborban lettem hívõ keresztyén! :)

Gyülekezeti Ifjú Házasok Hete Balatonalmádiban: 2016.
augusztus 14-21.
E táborba várunk minden érdeklõdõ fiatal házast gyerekeikkel
együtt. E héten reggel és este áhítat foglalja keretbe a napot, ami
segít bennünket jó Istenünk megismerésében, illetve számtalan
közösségi szabad program, játék, röpi, Balatonozás ad
lehetõséget pihenni, kikapcsolódni és új barátságokat létesíteni.
Nagy örömmel hirdetem, hogy a 2016/2017-es tanévre
Ürömön és Pilisborosjenõn is igyekszünk utolérni
gyermekeinket és szüleiket! Minden ovis végzõshöz,
illetve jelenlegi negyedikes gyermekhez eljuttattuk a
tájékoztatónkat, s reméljük minél több gyermeket iratnak
be a kötelezõ erkölcstan helyett református hittanra. Ha
valakinek a gyermeke nincs megkeresztelve vagy nem
református, akkor is nagy szeretettel várjuk jelentkezését
a református hittanra! Fontos tudni, hogy a neveltetéshez
való jog alapján bátran megtehetjük ezt. A beíratás során
az iskolától kapott lapot is ki kell tölteni, nemcsak az
elõzetes jelentkezési lapot! :) Köszönjük a bizalmat! Ha
további kérdéseik vannak, akár idõpont egyeztetés végett
bátran hívjanak!
Az adónk 1%-át adhatjuk a gyülekezetünkért is munkálkodó
alapítványunknak, íme a felhívás:
Kérjük támogassa adója 1 %-ával a Kárpát-medencei
Keresztyén Gyermek- és Szegénymissziós Alapítvány
tevékenységét, melynek része a nehéz sorsú családok
és gyermekek táboroztatása, gondozása, segélyezése,
idõskorúak gondozása, hátrányos helyzetû csoportok
társadalmi esélyegyenlõségének elõsegítése; és a
magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint
a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. Az
alapítvány adószáma: 18336865-1-43 Támogatásukat elõre
is köszönjük!
Végezetül az Élõ Isten legyen Üröm és Pilisborosjenõ
minden háznépén és családján, apraján és nagyján!

I. – II. – III.
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Részletes tavaszi és nyári programajánló:
(2016. március 15. – augusztus 21.)
Március. 15.	10:00 Istentisztelet Üröm Cserkészek meg
emlékezése (Kiscserkészek avatója) (Becker
Norbert Gyula, Dévényi Csenge)
Március. 18.	„Lelki nap a ciszter gimnázium diákjainak
Ürömön...”
Március. 19.	10:00 Faültetés és szõlõ plántálás, templom
takarítás
Március. 20.	10:00 Istentisztelet Üröm új presbiterek és új gond
nok fogadalomtétele,
16:00 Pilisborosjenõ Istentisztelet,
17:00 Babakocsis Istentisztelet (Becker Norbert
Gyula)
Március. 24.	18:30 Nagycsütörtöki Istentisztelet (Úrvacsora)
(Becker Norbert Gyula)
Március. 25.	18:30 Nagypénteki Istentisztelet (Úrvacsora)
(Becker Norbert Gyula)

Május 16.	10:00 Pünkösdi Istentisztelet II Nagy-Ifjúsági
Konfirmáció. Üröm, 16:00 Pilisborosjenõ
Istentisztelet,
17:00 Babakocsis Istentisztelet (Becker Norbert
Gyula)
Május 18-22.	Zarándoklat Erdélyben…Don Bosco (Becker
Norbert Gyula)
Május 29.	10:00, Ünnepi Istentisztelet, „Nagykonfirmáció”
Felnõtt Konfirmáció (Úrvacsora) (Becker Norbert
Gyula)
Június 4.	18:00 „Trianoni GyászIstentisztelet”
(Becker Norbert Gyula)
Elõadás: Ifj. Takaró Károly történész és Kovács
Kata
Június 5.	10:00 Óvodás Istentisztelet, „Játszóház” III. Üröm,
16:00 Pilisborosjenõ Istentisztelet,
17:00 Babakocsis Istentisztelet (Becker Norbert
Gyula, Kis András)
Június 12.	10:00 Iskolás tanévzáró Istentisztelet és „Játszóház”
(Becker Norbert Gyula) ekkor Pilisborosjenõn nincs
Istentisztelet...
Június 20-26.	Tiszakeszi Missziós Tábor (Csibész Ifi) (Becker N.
Gyula)

Március. 27.	10:00 Húsvét elsõ napi Istentisztelet Üröm
(Úrvacsora)
16:00 Pilisborosjenõ Istentisztelet,
17:00 Babakocsis Istentisztelet (Becker Norbert
Gyula)

Jún. 26. - júl. 3.	Nagy Cserkésztábor Almádiban... (Becker
Norbert Gyula, Dévényi Cs.)

Március. 28.	18:00 Húsvét másodnapi Istentisztelet- hárfakoncert
(Mikus Adrienn) (Úrvacsora) (Becker Norbert Gyula)

Július 3-10.	Almádi Felsõs Tábor 5-7.o. (Becker Norbert Gyula)

Április. 8-10.	Tavaszi csillagász, cserkész és hittanos napok
Ürömön, ennek keretében szombaton és vasárnap
III. Hittanos Családos Napok (Tegez Lajos Napok)
(Becker Norbert Gyula, Nagy Gábor, Szalai Attila,
hitoktatók)
Április. 10.	10:00 „Tegez Lajos” Családi Nap Istentisztelet
Üröm, 16:00 Pilisborosjenõ Istentisztelet,
17:00 Babakocsis Istentisztelet (Becker Norbert
Gyula)
Április. 13-16.	Kiskonfi tábor Balatonalmádiban (Az elsõéves
konfirdmannusok kötelezõ lelki hétvégéje) (Becker
Norbert Gyula)
Április. 17.	10:00 Istentisztelet „Kiskonfirmáció” Üröm, 16:00
Pilisborosjenõ Istentisztelet,
17:00 Babakocsis Istentisztelet (Becker Norbert
Gyula)
Április. 22-26.	Nagykonfi tábor Balatonalmádiban (Becker Norbert
Gyula)
Május 6-13.	Németország, Hollandia gyülekezeti és ciszter
tavaszi tábor (Becker Norbert, Kolesár-Szundy
László, Tóth Ferenc)
Május 14.	16:00 Egyesített konfirmációs vizsga (Ifik és
felnõttek) (Becker Norbert Gyula)
Május 15.	10:00 Pünkösdi Istentisztelet I. Üröm (Úrvacsora),
16:00 Pilisborosjenõ Istentisztelet,
17:00 Babakocsis Istentisztelet (Becker Norbert
Gyula)
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Július 3.	10:00 Úrvacsorás Istentisztelet Üröm,
16:00 Pilisborosjenõ Istentisztelet
Július 10.	10:00 Istentisztelet Üröm,
16:00 Pilisborosjenõ Istentisztelet (Becker Norbert
Gyula)
Július 17.	10:00 Istentisztelet Üröm,
16:00 Pilisborosjenõ Istentisztelet (Becker Norbert
Gyula)
Július 18-31.	Ézsaiás – Ciszter Ifi Franciaországban (Becker
Norbert Gyula)
Aug. 1-6.	Alsós (1-4.o.) Hittanos Missziós Hét és Kiscsillagász
Tábor Almádiban (Becker Norbert Gyula, Szalai
Attila, Szalai Julcsi, Eszter és Marcsika)
Aug. 7.	10:00, 16:00 Pilisborosjenõ Istentisztelet (Becker
Norbert Gyula, Csürke Elek)
Aug. 7-14.	Refifi - Ifis Hét 2015 Almádi :) (9-12.o.) (Becker
Norbert Gyula)
Aug. 1-21.	Ifjú Házasok Nomád Hete Almádiban
Minden testvérünket és érdeklõdõt nagy szeretettel várunk
programjainkra!
Az Élõ Isten legyen Üröm – Pilisborosjenõ református híveinek
õrizõ pásztora!
Áldás, békesség!
Norbert tiszteletes (Norbi tesó)
Elérhetõségek: norbiteso@gmail.com,
Mobil: 06 30 526 80 10, Tel: 06 26 350 686, facebook
Számlaszámunk: Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet:
65700093-10116577
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Szépkorúak köszöntése

Bajcsi Sándorné köszöntése

Laboda Gábor polgármester köszöntötte 90.
születésnapján Zakar Lajosnét.
Vidákovits Tibor alpolgármester és dr. Halász
Mónika jegyzõ köszöntötte 90. születésnapja
alkalmából Zákány Józsefnét és Bajcsi Sándornét.
Mindhárom ürömi szépkorú születésnaposnak
kívánunk jó egészséget és további boldog éveket!

Zákány Józsefné köszöntése

Zakar Lajosné köszöntése

I. – II. – III.
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Március 15.-re emlékezünk

Üröm Község önkormányzata nevében koszorút helyezett el Vidákovits Tibor alpolgármester és Vezse Márta önkormányzati képviselõ

Emlékezünk egy 168 éve történt eseményrõl, az
1848. március 15-ei forradalomról és az azt követõ
szabadságharcról. Amikor ez alkalomból nemzeti
színû kokárdát tûzünk a mellünkre, gondoljunk egy
pillanatra arra az idegenbõl jött cári hercegnõre,
József nádor feleségére, Alekszandra Pavlovna
Romanovára is, akinek földi maradványai itt nyugszanak községünkben, és akinek javaslatára lett piros-fehér-zöld a magyar nemzeti zászló színe. Tehát
a márciusi kokárdáké is.
De miért, és hogyan is tört ki a márciusi forradalom?
Magyarország a 19. században a Habsburg Birodalom
része, királya az osztrák császár volt, aki országunkat
Bécsbõl kormányozta. A birodalmon belül igen korlátozott önállósággal rendelkeztünk, ráadásul az országon belül sem ment minden rendben. Míg a lakosságnak csupán
négy és fél százalékát kitevõ nemesek különféle kiváltságokat élveztek, és semmiféle adót nem fizettek, a nekik
dolgozó jogfosztott jobbágyok – a népesség háromnegyede – az államnak, az egyháznak és a földesúrnak is adóztak. A gazdaság pangott, az elégedetlenség egyre nõtt.
A kizárólag nemesekbõl álló rendi országgyûlés Pozsonyban idõnként összeült, és a nemesség legjobbjai többször
is próbáltak reformokat kicsikarni a császári hatalomtól, de
ezek a kísérletek kevés eredményre vezettek. A polgári változásokat követelõ ellenzékiek 1848-ig kisebbségben maradtak. Ebben az évben viszont Európa szerte forradalmak törtek ki, amelyek felgyorsították a magyarországi eseményeket
is. Az 1848-as pozsonyi országgyûlésen az ellenzék javaslatait Kossuth Lajos fogalmazta meg március 3-án. Követelték
a független magyar bank felállítását, a honvédelmi rendszer
átalakítását, a jobbágyfelszabadítást, közteherviselést, népképviseleti parlamentet, és magyar független felelõs nemzeti kormányt.
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Ennek a korszaknak volt egyik kiemelkedõ államférfija
József nádor is, a legmagyarabb Habsburg, akinek szobra ma az ürömi iskola udvarán áll. Élete végéig a magyar
reformtörekvéseket támogatta, és amikor 1847. január
13.-án Budán elhunyt, Kossuth Lajos is nagyrabecsüléssel írt róla. Az országgyûlés az 1948. évi I. törvénycikkel
törvénybe iktatta a nevét, és ugyancsak elismeréssel méltatta munkásságát.
A pesti forradalmat már nem érhette meg. 1848. március 15-én kirobbant az a radikális ifjúság által vezetett nemzeti és polgári forradalom, amelynek eseményeit mindannyian
jól ismerjük. A márciusi ifjak – Petõfi, Jókai, Vasvári, Irinyi és
mások – vezetésével a pesti egyetemisták és polgárok hatalmas tüntetést szerveztek, majd a tiltás ellenére kinyomtattatták Petõfi Nemzeti dal címû költeményét, és azt a 12 pontba
foglalt követelést is, amit korábban az országgyûlésen Kossuth Lajos is megfogalmazott. A nyomtatványokat a nép között szétosztották, aztán a budai várba vonultak, és kiszabadították az ott raboskodó Táncsics Mihály írót. Este a Nemzeti Színházban ünnepséget rendeztek, ahol Petõfi Nemzeti dalának elszavalása után az asszonyok nemzeti színû szalagokból készült kokárdákat tûztek a forradalom vezetõinek
mellére.
Talán nem is gondolnánk, mennyire közelrõl érinthette Üröm lakosságát mindaz, ami akkor a pesti utcán történt.
Mert Petõfi gyújtó hatású versét és a 12 pontot nem csak az
egyetemisták és pesti polgárok hallgatták meg többször is a
nap folyamán, hanem azok a környékbeli parasztok, vásározók is, akik állataikkal és egyéb portékáikkal folyamatosan érkeztek a mai Kálvin térre, az ott tartandó vásárra. Õk is több
ezren voltak, és nyilvánvalóan számos ürömi és borosjenõi
is lehetett köztük. Ezek az emberek hazatérve magukkal vitték a forradalom hírét, amely nagy hatással volt a pozsonyi
rendi országgyûlésre is, és gyõzelemre segítette a reformok
pártján állókat. A bécsi udvar nem merte visszautasítani a követeléseket, és kinevezte gróf Batthyány Lajost miniszterelnöknek, aki március 23-án megalakította az elsõ felelõs magyar kormányt. Nem sokkal ezután megszülettek az un. áprilisi törvények, amelyek eltörölték a feudális politikai rendszert,
megszûntették a jobbágyságot, és lehetõséget biztosítottak
az ország polgári fejlõdéséhez.
Ám a császári hatalom nem nyugodott bele a vereségbe. A függetlenségét alig elnyert ország nemzetisé-
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geit fellázította a törvényes kormány ellen, majd fegyverrel is megtámadta Magyarországot, és szabadságharcra
kényszerítette a népet. A magyarsággal szembefordított
kisebbségek sorából hiányoztak a hazai németek, mert a
török idõk után betelepült svábok jelentõs része a magyar
nemzeti függetlenség híve lett, és a honvédség soraiban
harcolt. Ennek a harcnak három ürömi katonáját név szerint is ismerjük. Frid Ferenc, Puppan Márton és Götz János fegyverrel is küzdöttek a magyar szabadságért. Sajnos nem jegyezték fel a nevét annak az 52 ürömi és 60
borosjenõi nemzetõrnek, valamint három borosjenõi honvédnek, akik ugyancsak a szabadság és haladás ügye
mellé álltak. Ürömön, a mostani Táborföldén táborozott
1849. május 3-án Kmety György ezredes 15. honvéd hadosztálya is, amely másnap már a budai várat megszállva
tartó császári erõk ellen indított rohamot.
Petõfi több költeményében is emléket állít ennek a
hõsies küzdelemnek, amelynek maga is mártírja lett. Az
„Európa, csendes, újra csendes” címû versben ezt írja:
„Tekints reánk, tekints, szabadság,
Ismerd meg mostan népedet:
Midõn más könnyet sem mer adni,
Mi vérrel áldozunk neked.”
Dicsõséges szabadságharcunkat a zsarnokság csak
külsõ erõ, az orosz cár 200 000 fõs hadserege segítségével tudta leverni. Annak az I. Miklós cárnak a katonáival,
akinek elhalt testvérhúga, Alekszandra Pavlovna magyar
nádorispánné, a magyarok kedvelt „kis királynéja” akkor
már évtizedek óta az ürömi kriptában nyugodott. Szörnyû
fintora ez a sorsnak!
Sokan elestek a csatákban, és rengeteg áldozata volt a
vereséget követõ megtorlásoknak is. Amikor Petõfi Sándor
Nemzeti dalának utolsó versszakát idézzük, rájuk is emlékezünk:
„Hol sírjaink domborulnak
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.”
Mai ünnepségünk is egy ilyen leborulás és tisztelgés,
amikor megidézzük azoknak az emlékét és neveit, akik

harcoltak vagy meghaltak a hazáért: Petõfi Sándor és a
márciusi ifjak, Batthyány Lajos miniszterelnök, az aradi 13
vértanú tábornok, Frid Ferenc, Puppan Márton és Götz
János ürömi honvédek, Kmety György honvéd ezredes,
Éberhardt Károly honvéd százados… és sokan mások. Õk
a mi hõseink, akikre méltán lehetünk büszkék. Példát adhatnak a mai fiataloknak is hazaszeretetbõl, emberségbõl,
bátorságból és becsületbõl. Õrizzük meg õket emlékezetünkben azzal is, hogy legnagyobb nemzeti ünnepünkön
piros-fehér-zöld kokárdát tûzünk a mellünkre.
Éberhardt Béla

Március 15.
Nemzeti Ünnepünk, március 15.-e alkalmából tartott ünnepi megemlékezés március 11-én
a hagyományok szerint a Kossuth-emléktáblánál kezdõdött. Itt koszorúztak a civil szervezetek, az Önkormányzat koszorúját Vidákovits Tibor alpolgármester és Vezse Márta önkormányzati képviselõ helyezte el.
A nagyteremben az ünnepi mûsor Éberhardt
Béla beszédével kezdõdött, aki Éberhardt Károly, a Szabadságharc honvéd fõtisztjének rokona, ürömi lakótársunk.
Ezt követõen a József Nádor Általános Iskola
és Mûvészetoktatási Intézmény 4.c osztályának
tanulói a szabadságharc eseményeit elevenítették meg egy rendkívül érdekes árnyjáték keretében.
Köszönjük a felkészítõ tanítók Döme Orsolya
és Zöllner Roland munkáját.
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PROGRAM – elõzetes
2016. május 21-én – szombaton – 18.00 órakor újra komolyzenei koncert lesz az Alexandra Pavlovna Kápolna kertjében.
Fellép az Atempo koncertfúvós zenekar (Pilisvörösvár, karmester Hoós Sándor)
A részletes programról plakátokon, illetve a facebookon tájékoztatjuk majd a közönséget
Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház

Romkoncert az Aurában
Tájékoztatjuk az érdeklõdõket, hogy 2016. május 28-án (szombaton)

18.00 órától Szigeti István pilisborosjenõi, Erkel-dí-

jas zeneszerzõ, mint fõszervezõ,

szervezésében a NobilArt

Mûvészeti Egyesület közremûködésével interaktív romkoncert
lesz az Aura (a volt Zöld iskola épületében az ürömi közigazgatási határ mellett közvetlenül!
Mint az közismert az Aurát a pilisborosjenõi Önkormányzat kívülrõl teljesen
felújította, energetikai átalakítása megtörtént, azonban a belsõ terek még bizonyos mértékû átalakításra szorulnak.
Addig is az épület teret tud adni különféle projekteknek mint a fenti komolyzenei koncert.
A rendezvény elsõsorban a pilisborosjenõi Önkormányzat, a Nemzeti Kulturális Alap és magánszemélyek támogatásával valósul meg, de mind Üröm
Község Önkormányzata, mind az Ürömi Mûvelõdési Ház támogatja.
A rendezvény ingyenes!
Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház
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A Képviselõ-testület 2016. februári képviselõ-testületi ülések döntései
• Februári ülésén tárgyalta a képviselõ-testület a település
2016. évi költségvetését. A képviselõk az önkormányzat
rendeletét többségi igen szavazattal fogadták el.
• Döntöttek a képviselõk a Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosításáról, tekintettel arra, hogy egy fõállású
alpolgármester alkalmazását tartották elfogadhatónak.
• Határozatban fogadták el a képviselõk a támogatási kérelmeket és döntöttek a támogatás összegérõl. 12 szervezet pályázott, valamennyi szervezet támogatásban részesült. Az odaítélt támogatási összeg nagyságrendje
meghaladja a 10 millió forintot.
• Módosították a képviselõk a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatára megkötött tervezõi szerzõdést, elsõsorban
a határidõket tekintve.
• Döntött a testület csatornabekötési hozzájárulás részbeni elengedésérõl.
• Támogatták a képviselõk a Hegyvidéki Polgárõr Egyesület új gépjármû vásárlási kérelmét.
• Támogatták a képviselõk a német nemzetiségi kórus ingyenes teremhasználati igényét.
• Jóváhagyta a képviselõ-testület azt a vállalkozói
szerzõdést, amely a polgármesteri hivatal tetõjavítási
munkáira vonatkozott.
• 	Elutasította a képviselõ-testület azt a kérelmet, amely utcanév megváltoztatására irányult.
• Jóváhagyta a testület azt a jegyzõi beszámolót, amely
a helyi közfoglalkoztatás jogi helyzetérõl és az ürömi tapasztalatokról szólt.
• Nem hagyta jóvá a képviselõ-testület eredeti beterjesztésben a Sicontra Kft. terület felhasználási kérelmét. A döntést a településfejlesztési bizottság hatáskörébe utalta.
• Döntöttek a képviselõk településrendezési szerzõdések
jóváhagyásáról.
• Elutasította a testület azt az állampolgári kérelmet, melyben a Doktor Sándor utca közterületébõl kívánt egy bizonyos nagyságú területet megvásárolni.
• Kiválasztotta a képviselõ-testület az iskolabõvítésre beérkezett tervezõi árajánlatokból a nyertes tervezõt.
• Jóváhagyta a képviselõ-testület a 2015. évi belsõ
ellenõrzésrõl beterjesztett jelentést.
• Döntöttek a képviselõk az óvoda, bölcsõde 2016/2017 nevelési évre történõ beíratás idõpontjairól, továbbá mindkét intézmény esetében a nyári zárva tartás idõpontjáról.
• Elfogadta a képviselõ-testület az ÜSC elnökének éves
beszámolóját.
• Felülvizsgálták a képviselõk a Német Nemzetiségi Önkormányzat és Üröm Önkormányzata között létrejött
együttmûködési megállapodást.
• Elfogadta a képviselõ-testület az önkormányzat közbeszerzési szabályzatát.

• Jóváhagyta a képviselõ-testület a lejárt határidejû határozatok végrehajtásának helyzetérõl szóló írásos jelentést.
• Tudomásul vette a képviselõ-testület a polgármester éves
szabadságának kivételére beterjesztett ütemezést.
• Módosította a képviselõ-testület az Ürömi Családsegítõ
és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratát.
•A
 február 24-ei rendkívüli ülésnek két napirendi pontja
volt, melyet zárt ülés keretében tárgyalt a testület. Az
egyik napirend során döntöttek a képviselõk az Iskola
u. 2 szám alatti ingatlan megvásárlásáról, mely ingatlan területe a Mûvelõdési Ház bõvítéséhez kerül felhasználásra.
• A további napirendben titkos szavazással megválasztották a fõállású alpolgármestert Vidákovits Tibor személyében.
Üröm, 2016. március
		
		

Dr. Halász Mónika
jegyzô

TÁJÉKOZTATÓ
A magánfõzés szabályai 2016. január 01-jével változtak. Ennek megfelelõen a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.
évi CXXVII. Tv. magánfõzésre vonatkozó szabályai értelmében az adófizetést 2016. január 01-jétõl párlat adójeg�gyel kell teljesíteni.
A párlat adójegyet az elõállítást megelõzõen kell igényelni a lakóhely szerinti illetékes Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) megyei adó és vámigazgatóságától.
Az igénylés feltétele, hogy a magánfõzõ regisztráljon
a lakóhely szerinti önkormányzati adóhatóságnál az erre
rendszeresített nyomtatványon.
A magánfõzõnek a tárgyévi elsõ párlat elõállítása elõtt
legalább 5 db 700 Ft-os (1 l párlatnak 700 Ft a jövedéki
adótartalma). Párlat adójegyet kötelezõ igényelnie.
Az igénylést mindig a fõzés elõtt kell benyújtani, de az
éves tervezett mennyiségre is megigényelhetõ.
Az igénylés további feltétele, hogy a desztillálóberendezést a szerzéstõl számított 15. napon belül a lakóhely
szerinti adóhatósághoz be kell jelenteni.
Üröm, 2016. március hó
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Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
2/2016 (II.16.) önkormányzati rendelete a 2/2015
(II.13.) önkormányzati rendelet módosítására Üröm
Község
Önkormányzata
Képviselõ-testületének
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról
Üröm Község Önkormányzatának képviselõ-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény
(a továbbiakban: Mötv.) 44. §, 45. §, 48. § (2)-(4) bekezdés, 49. §
(2) bekezdés, 50. §, 51. § (2) bekezdés, 52. § (1) bekezdés, 53. §
(1)-(3) bekezdés, 57. § (1)-(2) bekezdés, 59. § (2) bekezdés, 68.
§ (3) bekezdés, 82. § (3) bekezdés, 84. § (2) bekezdésben foglalt
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
23/2015 (XII.17.) önkormányzati rendelete az általa
fenntartott Ürömi Napraforgó Óvoda és Tagóvodájában a 2016. évben fizetendõ étkezési térítési díjakról
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Nemzeti
Köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC törvény 83§ (2) bekezdés c.)
pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2016. évre vonatkozóan az általa fenntartott Ürömi Napraforgó Óvoda és Tagóvodájában fizetendõ térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
1.) a) Az intézmény étkezési térítési díja 2016-ban:
Intézmény

Ft/fô/nap

Áfa

Fizetendõ térítési díj

Ürömi Napraforgó
Óvoda és Tagóvodája

Üröm Község Önkormányzat képviselõ-testülete a Szervezeti és
Mûködési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítja:

Tízórai

149,8

40

189,8

Ebéd

288,9

78

366,9

Uzsonna

96,3

26

122,3

1. §

Összesen

535

144

680

Az önkormányzati rendelet 6. fejezet 44. alpont 60. § helyébe az
alábbi új, 60. § lép:

b) Felnõtt és vendég ebéd bruttó 530 Ft.
2. §

„44. Alpolgármester
1.) A képviselõ-testület a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére, a polgármester javaslatára, saját tagjai közül
- titkos szavazással – egy (1) fõállású alpolgármestert választ.

1.) A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy
rendelkezéseit 2016. január 01-tõl kell alkalmazni. 2016. január
01-el a 29/2014 (XII.18.) önkormányzati rendeltét hatályon kívül
helyezi.
2.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

2.) Az alpolgármester fõállásban látja el feladatát.

Üröm, 2015. december 16.
3.) Az alpolgármester feladatait a polgármester határozza meg.

Laboda Gábor
polgármester

4.) Az alpolgármester a polgármester irányítása mellett látja el
feladataikat.
5.) A fõállású alpolgármester munkabérre jogosult.
6.) A fõállású alpolgármester minden hét szerdáján 9-12 óráig
ügyfélfogadást tart.”
2. §
1.) Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései nem változnak.

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
24/2015 (XII. 17.) önkormányzati rendelete az általa
fenntartott Hóvirág Bölcsõdében az intézményi ellátásokért fizetendõ térítési díjak megállapításáról a
2016. évre
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, az 1993. évi III. törvény Szociális törvény 115. § (9) bekezdésében, valamint a az
1997. évi XXXI. törvény gyermekvédelmi törvény (Gyvt) továbbá
328/2011 (XII. 29.) Korm számú rendelet 4. §-ban kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendelete alkotja:

2.) Jelen rendelet 2016. február 17-ével lép hatályba.
3.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Üröm, 2016. február 15.

Laboda Gábor
polgármester
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1. §
1.) Hóvirág Bölcsõdében a gondozás intézményi térítési díjat
1.000 Ft /gondozási nap állapítja meg.
2.) A megállapított személyi térítési díjból 50 %-os kedvezmény
a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény (Gyvt) rendelkezéseinek figyelembe vételével, a több gyermekes családoknak, illetve a szociálisan rászorulóknak adható
az összes körülmény együttes mérlegelése után.
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3.) A Képviselõ-testület felhatalmazza a Szociális Családügyi és
Egészségügyi Bizottságot, hogy a (2) bekezdésében foglalt kedvezmény megállapításánál átruházott hatáskörben döntsön.

Tisztelt Adófizetô Ürömi lakos!
Szeretne Ön egészségesebb, tisztább

2. §

környezetben

A Hóvirág Bölcsõdében a négyszeri étkezés igénybevételének
térítési díját 2016. évre bruttó 819 Ft./fõ/nap-ban állapítja meg.

jobb levegôn élni?
Ha igen, akkor kérjük, hogy jövedelemadójának

3. §

1%-ával támogassa az

1.) A személyi térítési díjat a jelen rendeletben meghatározott intézményi térítési díjak, továbbá a hatályos jogszabályok figyelembe vételével az intézmény vezetõje jogosult megállapítani.
2.) A megállapított személyi térítési díj megfizetésére a 328/2011
(XII. 29.) Korm számú rendelet rendelkezései az irányadóak.

1998-ban alakult egyesületünk a község egyetlen

4. §

természet- és faluvédô civil szervezete.

1.) A jelen rendelet 2016. január 01-jével lép hatályba.
2.) A jelen rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a 30/2014
(XII. 18.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezi.
3.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Adószámunk: 18681749-1-13

Ürömiek Baráti Társaságát.

Ezt írja be a rendelkezô nyilatkozatába!

Üröm, 2015. december 16.
Laboda Gábor
polgármester

Fontos!

Dr. Halász Mónika
jegyzô

A rendelkezés csak akkor érvényes és teljesíthetô,
ha a fenti adószámot, a borítékon pedig az Ön

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
25/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2016. évi térítési díjairól
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(a továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az általa fenntartott Idõsek Napközi Otthonában
(INO) a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól
az alábbi rendeletet alkotja:

nevét, lakcímét és adóazonosító jelét pontosan
tünteti fel!
Köszönjük!

Boldog Húsvéti Ünnepeket
Kívánunk!

1. §
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díját a jelen
rendelet 1. és 2. mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.

Ürömiek Baráti Társasága

2. §
1.) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy
rendelkezéseit 2016. január 01-jével kell alkalmazni.
2.) 2016. január 01-tõl a 31/2014. (XII. 18.) önkormányzati rendeletét hatályon kívül helyezi.
3.) A rendelet kihirdetésérõl az önkormányzat jegyzõje gondoskodik.
Üröm, 2015. december 16.
Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô
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Kerti hulladék égetésével
kapcsolatos szabályok
A tavasz beköszöntével a kerti munkák megsokszorozódnak. Sokan a kertbõl kikerülõ hulladékot „a jól bevált módszer szerint” összegyûjtve a kertben vagy az
utcán elégetik. Nem árt azonban ha tudjuk, hogy 2015.
március 5-én hatályba lépett az új Országos Tûzvédelmi
Szabályzat, amely fontos elõírásokat fogalmaz meg a
kertes ház- és telektulajdonosok részére. Az egyik ilyen
legjelentõsebb változás, amely az élet és értékvédelem
jegyében lett megfogalmazva, hogy: a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése TILOS!
A Szabályzat azonban lehetõséget biztosít minden önkormányzatnak rendeletben kijelölni mely
idõszakban és milyen módon lehet eltérni az égetési tilalomtól. Ennek megfelelõen Üröm Képviselõ testülete
is szabályozta rendeletileg a
Kerti hulladék égetésével kapcsolatos közösségi együttélés szabályaiba ütközõ cselekményeket.
Ennek alapján a közösségi együttélés alapvetõ szabályait sértõ magatartást követ el, aki:
a., május 1 és október 1 között kerti hulladékot éget,
b., a
 ki október 1 és április 30 közötti idõszakban reggel 6 óra és délután 18 óra között kerti hulladékot
éget és azt nem felügyeli,
c., k erti hulladéknak nem minõsülõ veszélyes anyagot éget,
d., vasárnap vagy ünnepnap végzi az égetést.
A hulladék égetése károsíthatja lakótársaink egészségét és környezetünket is. Településünkön a zöldhulladékot rendszeres idõközönként a Zöld Bicske Kft. elszállítja illetve nagyon sok kerti hulladék komposztálható, így magunk is szolgálhatunk remek tápanyaggal növényeink számára.

kommunális, illetve ipari eredetû hulladékot (PVC, veszélyes hulladék).
•A
 szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelõberendezést
õrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy
ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
•A
 tüzelés, a tüzelõberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tûz terjedése megakadályozható, illetõleg a tûz eloltható.
•A
 legtöbb helyi szabályozásban közös pont, hogy a
hatóságilag elrendelt általános tûzrakási tilalom alól
egy rendelet sem ad felmentést.
Se a helyi szabályok, se az általános tûzgyújtási tilalom nem jelenti azt, hogy az ingatlan tulajdonos gátlástalanul felhalmozhatja a kertjében, például az avart.
A törvény szerint ugyanis a tulajdonos, vagy az ingatlan használója köteles a területet éghetõ hulladéktól és további hasznosításra nem kerülõ száraz
növényzettõl mentesen tartani!
Amennyiben pedig szabálytalanságon érnek valakit,
az komoly pénzbírságra számíthat. A bírság 100 ezer
forintról indul, de bizonyos esetekben akár a többmilliós összeg is lehet! A tûzvédelmi bírság kiszabására a
szabálytalanságot észlelõ tûzvédelmi hatóság jogosult.
A tûzvédelmi bírság megfizetése azonban nem mentesít a büntetõjogi-, illetve a polgári jogi felelõsség és a
tûzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól.

Tûzvédelmi bírság (Ft)
100 000 – 1 000 000
Tûzvédelmi elõírás megszegése, ha az tüzet idézett elõ.

Ha mégis égetne…

200 000 – 3 000 000

a rendeletben foglaltakat azért ki kell egészíteni néhány
jó tanáccsal:

Tûzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett
elõ és az oltási tevékenységben a tûzoltóság beavatkozása is szükséges.

•A
 vart és kerti hulladékot csak jól kialakított tûzrakó
helyen és telken szabad égetni úgy, hogy az emberi
egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hõsugárzása kárt ne okozzon
•A
 z égetés minden héten kizárólag a meghatározott
idõpontban történhet, amennyiben az idõjárási viszonyok azt lehetõvé teszik.
• Az égetendõ kerti hulladék nem tartalmazhat más
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100 000 – 1 000 000
Tûzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen
tûz vagy robbanásveszélyt idéztek elõ.
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Vidákovits Tibor
alpolgármester
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RENDELKEZÕ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT
ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL
Kedvezményezett adószáma:
18688227-1-13
Kedvezményezett neve:

ÜRÖMI-ÖRÖM NÉPTÁNCMÛHELY
ALAPÍTVÁNY
Célunk a hagyományteremtés és megôrzés.
Rendezvények elôkészítése és lebonyolítása
(Gyermeknéptánc Fesztivál, Ürömi Nyári Fesztivál)

Fontos:
A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthetô,
ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát,
elnevezését, a borítékon pedig az Ön nevét,
lakcímét és az adóazonosító jelét (adószámát)
pontosan tünteti fel.

Impresszum:

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

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

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

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

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

Fekvô beteghez házhoz hívás
hétköznaponként reggel 8-9 között.

Megjelenik 3000 példányban
Kiadó: Üröm Község Önkormányzata
Telefon: 06/26/350 054 • Fax: 06/26/350-187
Felelôs kiadó: Kultúrális és Sportbizottság
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A lap ISSN azonosító száma: 2060-4637

Hirdetésfelvétel:
e-mail: mediamax@hu.inter.net
Nyilvántartási szám: 2.2.4/812/2003.
Csak névvel ellátott, aláírt cikkeket áll módunkban közölni.
A szerkesztôséghez küldött írásokat
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tükrözik a szerkesztôség álláspontját.
Azokért szerkesztôségünk felelôsséget nem vállal.
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Végsõ Búcsú Piroskától!
Hosszantartó türelemmel viselt szenvedés
után, de élete utolsó percéig telve reménnyel
és bizakodással gyógyulásában, 2016. március
7-én örökre távozott közülünk Bajcsi Józsefné
Piroska.
Piroska 1951-ben született Debrecenben.
Még 2 éves sem volt, amikor szülei Ürömre
költöztek. Itt nevelkedett, mint gyermek, itt
járt iskolába, és itt ismerkedett meg szerelmével, aki a férje lett. Nagy családra vágyott,
ezt leánya és öt unokája megadták neki.
Empátiája az emberek iránt, a segíteni akarás korán megmutatkozott nála. Már a ’70es években bekapcsolódott a helyi Vöröskereszt munkájába, szinte élete végéig szervezte a helyi véradásokat, a karitatív megmozdulásokat. Mindig ott volt, ahol szükség tet. A Teremtõ március 7-én a reggeli órákvolt rá és segíteni kellett. Nemet nem mon- ban magához ölelte. Jelenléte, mely mindig
dott soha. Páratlan emberszeretete, optimis- derût és életszeretetet sugárzott sokaknak,
ta egyénisége példaértékû és követendõ le- sokunknak hiányozni fog. Halála, nekünk,
het valamennyiünk számára. Súlyos beteg- akik ismertük és szerettük mély fájdalom és
sége három éve kezdõdött, nem vette ko- bánat, de élete számunkra ajándék volt.
molyan. Csodálni való önfegyelemmel vet-

Piroska! Kányádi Sándor, „Valaki jár a fák

te tudomásul az újabb és újabb diagnózi- hegyén” címû versének utolsó soraival búsokat. Hitt a gyógyulásában, élni akart min- csúzunk Tõled:
denáron, hiszen meggyõzõdése volt, hogy
öt unokájának, családjának szüksége van

„Valaki jár a fák hegyén

szeretõ gondoskodására. De kevés volt már

mondják Úr minden porszemen

a gyilkos kór legyõzésében hite és végtelen

mondják, hogy maga a remény

élni akarása, a felé áradó végtelen szere-

mondják maga a félelem”
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KÖZÉRDEKŰ
Csatornázási Üzem
2000, Szentendre, Ipar u.
Hibabejelentés (éjjel-nappal):
06-26-310-796
TIGÁZ Rt. 2000 Szentendre, Paprikabíró 16.
06/26/501-100
ELMÛ: Eurocenter 1032 Budapest, Bécsi út 154.
ELMÛ Szentendre:
06-26-318-051, (26)318-050
Magyar Kémény Kft.
1126 Bp. Böszörményi út 24/b
06 1 766-5850
Tûzoltóság: Pilisborosjenôi Weindorf Önkéntes Tûzoltó E.
Komlós Tibor parancsnok:
06/26/350-622
Kucsera László parancsnok-h.
06/30/254-8772
Érd Városiv. Tûz. 2045 Törökbálint, Pf. 17.
06/23/335-505
DMRV Szentendre
06/26/501-650
ÁNTSZ: 1117 Bp. Karinchy F. u. 3. V. em.
Szippantós Budakalász
06-26-340-817, (26)340-278
Gyámhivatal: Pilisvörösvár, Puskin utca 8.
06-26-330-402
Iparkamara Szentendre, Dunakorzó
06-26-317-918
Iparkamara Budapest, Bajcsy Zs. út
06-1-269-5974
NAV Budapest
06-1-412-5400
Egészségügyi Pénztár Szentendre
06-26-302-112
Mûvelôdési Ház
06-26-550-013
Általános Iskola
06-26-350-165
Könyvtár
06-30-458-7615
Óvoda
06-20-571-6256
Bölcsôde
06-26-898-089
Öregek Napközi Otthona
06-26-350-162
„Varázskô” Temetkezési Vállalat
Pilisvörösvár
06-26-330-987, 330-205
Gyógyszertár
06-26-350-147
Fogorvos
06-26-350-777
Munkaügyi Központ Budaörs
06-23-441-920
Rendôrség Budaörs
06-23-420-055
Pilisvörösvár
06-26-330-130
Posta
06-26-350-007
Kôbánya Fehér Kereszt
06-26-350-104
Vörösvári úti SZTK
06-1-388-9180
Közjegyzô, Dr. Stagel Judit (Pvörösvár, Fô u. 83.)
06-26-332-259
Okmányiroda Pilisvörösvár
06-26-530-680, 530-685
Hatósági ügyintézés, vezetôi engedély,
IGFB (gépjármû felelôsségbiztosítás)
530-686
Gépjármû-ûgyintézés
530-683
Vállalkozói igazolvány
530-687
Útlevél
530-681
Személyi igazolvány
530-682
Lakcímkártya
530-684
Gépjármû-ügyintézés
530-688
Takarékszövetkezet
06-26-350-244
Helyi polgári védelmi ügyelet:
Gáspár Tibor
06-20-207-7154
Kósa Tamás
06-20-223-4979
Polgárôrség 0–24 ügyelet:
06-30-621-06-15
Rendõrség – Ürömi körzeti megbízott
06 20 489 67 12
Ebrendész: Szûcsné M. Adrienn
06 70 61 99 311

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
1.) A polgármester:
minden hét szerdáján
az alpolgármester I. :
minden páros hét szerdáján
az alpolgármester II.:
minden páratlan hét szerda
a jegyzõ:
minden 2.hét szerdáján
tart félfogadást.

Gyermekrendelés

Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Kedd
Szerda
Csütörtök

09.00 – 12.00 óráig

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

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

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

dr. Gaál Gabriella:
dr. Kerekes Ildikó:

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

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

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

Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek:

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

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

Védônôi szolgálat

10.00 – 13.00 óráig

hétfõ
kedd
szerda
csütörtök
péntek

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

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

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

11.30 – 14.00
14.00 – 16.00
11.30 – 14.00

Rendelôk

Péntek:

09.00 – 12.00 óráig,

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

Tanácsadás

Csütörtök:

13.00 – 16.00 óráig,

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

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

Sürgõsségi orvosi ellátás
Ürömön hétköznap reggel 7 órától 17 óráig sürgõs orvosi ellátás elérhetõ a 26/ 550-135,
26/ 550-071, 26/ 550-082 telefonszámokon. (Ürömi orvosi rendelõ)
Pilisborosjenõn minden hétköznap reggel 7 órától 17 óráig a nappali sürgõsségi orvosi
ellátást Dr. Kovács Levente biztosítja. Tel.: 06 20 77 35 365
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Év eleji interjú Üröm polgármesterével, Laboda Gáborral
Üröm polgármestere, Laboda Gábor már negyedik
ciklusát tölti, mint polgármester és vezeti az agglomerációs települést. Az eltelt közel másfél évtized
alatt a korábbi, egy helyben topogó település dinamikus fejlõdésnek indult, egyre vonzóbb célpontja
lett az otthonteremtési szándékkal ideköltözõknek,
melyet a duplájára nõtt lakosságszám is bizonyít. A
Polgármesterrel minden évben a település költségvetésnek elfogadása után egy személyes interjú keretében tekintjük át a település éves költségvetésének fõbb célkitûzéseit, az elõzõ évhez viszonyított
változásokat és az aktuális információkat.

Cs.G.: A tervezett bevételek között szerepel ingatlan értékesítés is?
L.G.: Igen, a volt orvosi rendelõ épületétnek értékesítése. Erre a bevételre szükségünk van, mivel az oktatás irányában is van elkötelezettségünk, illetve más irányban is tervezünk fejlesztéseket. De nem kell aggódni, az
önkormányzat összvagyonállománya nem fog csökkenni.
Cs.G.: Említette a fejlesztéseket, konkrétan milyen
fejlesztéseket terveznek?
L.G.: Elsõként, mint a legnagyobb beruházást, a település központjában lévõ, mára már igen rossz állapotba került Mûvelõdési Ház épületét említeném, a jelenlegi
épület helyett új épületet kívánunk építeni. A tervezõ kivá-

Cs.G.: Polgármester úr! Olyan hihetetlen számom-

lasztása megtörtént, a közbeszerzési eljárás lefolytatása

ra is, hogy ismét az éves interjúra ültünk le, nagyon

után még várhatóan ebben az évben, de legkésõbb jövõ

gyorsan eltelt a 2015-ös év. Önnek is?

év elsõ negyedében indítható lesz ez a beruházásunk.

L.G.: Az tény, hogy ha van feladat, akkor versenyt fut
az ember az idõvel, feladat pedig volt bõven az elmúlt

Cs.G.: Mit lehet tudni a rekonstrukció után az „új
épületrõl”?

esztendõben is. Nem látványmunkák voltak, de a telepü-

L.G.: Mint említettem, a tervezõi munka most folyik. A

lés komfortérzetét fenntartó és javító munkákat folyama-

tervezõ a HÉSZ elõírások figyelembevételével a jelenlegi

tosan végeztük szép csendben, ahogy az elvárható.

épületre adta meg azokat az elképzeléseket, amelyek ki-

Cs.G.: A képviselõ-testület elfogadta a 2016-os év

alakíthatóak úgy a földszinti részen, mint a tetõtérben. Ez

költségvetését. Ön személy szerint hogy értékeli az

összesen 466 nm hasznos funkciót foglal magába. A föld-

idei számokat? Elégedett, vagy lehetne jobb is?

szinti részen: színházterem, színpad, öltözõ, raktár, ker-

L.G.: Egy településvezetõ soha sem lehet elégedett,

ti színpad, két különálló terem, teázó szoba, illetve vizes-

mindig akarni kell és mindig többet, ez viszi elõre a tele-

blokk. A tetõtérben: két 50-50 nm-es terem, számítógép

pülést. Az akarás gondolatokat inspirál, a gondolatok pe-

szoba, iroda, irattár, illetve a vizesblokk. Ez a lehetõség

dig tetteket. De kérdése lényegéhez visszatérve, azért nincs

mindenképpen szûkös, ezért kerestük a bõvíthetõség

panaszra okunk, hiszen 1,7 milliárdos az idei költségveté-

lehetõségét.

sünk is, úgy bevételi, mint kiadási oldalon. A bevételek meg-

Az elmúlt napokban viszont sikerült a szomszédos Is-

oszlását tekintve csak a fõbb bevételi forrásokat ismertet-

kola utca 2. szám alatti ingatlan megvételében a tulajdo-

ném. Tehát a mûködés bevételei 80 725 000 Ft, a közhatal-

nosokkal megegyezni (ez az épület a Mûvelõdési Ház és

mi bevételek (helyi adók) 383 396 000 Ft, feladattámogatás

a posta közötti ingatlan). Ez azt jelenti, hogy kedvezõbben

bevétele 377 484 000 Ft, felhalmozás bevételei 38 000 000

alakíthatóak a funkcionális helyiségek, illetve a zöldterü-

Ft, átvett pénzeszközök 34 344 000 Ft, pénzforgalom nélkü-

let, valamint a parkolási lehetõség is. Tehát a bõvítésnél

li bevételek (elõzõ évek felhalmozott tartaléka) 662 000 000

plusz 400 nm-es területtel lehet számolni. Egyértelmû,

Ft, önkormányzati finanszírozás 166 282 000 Ft. Az ismer-

hogy a teljes terület nem építhetõ be, csak 40%-a.

tetett bevételi elõirányzatokat elemezve egyértelmû, hogy
arányában a 37,5%-kal a pénzforgalom nélküli bevétel a
legmagasabb. Mindez a korábbi évek tudatos gazdálkodásának és a takarékosságnak köszönhetõ.
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Cs.G.: Gondolom, most több százmilliós beruházásra kell gondolnunk?
L.G.: Így igaz! Ez egy kb. 400 milliós beruházás, bár
a végleges számok még nem ismertek, Úgy számolunk,
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A Mûvelõdési Ház elsõ tervezõi elképzelései,
amelyek természetesen változhatnak.

hogy nem csak saját forrásból valósítjuk meg a beru-

L.G.: Úgy gondolom, egyértelmû, hogy vannak kötelezõen

házást, hanem élni kívánunk a pályázati lehetõséggel

ellátandó feladatai minden önkormányzatnak, így nekünk is.

is. Bízom benne, hogy lesz ilyen pályázati kiírás és

Ilyen kötelezõ feladat a település mûködtetése is. Ide tarto-

lehetõségünk lesz pályázatot elõkészíteni és benyújtani.

zik a meglévõ intézményhálózat mûködtetése, iskola, óvo-

Cs.G.: Az eddigi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy

da, bölcsõde, idõsek otthona, mûvelõdési ház, könyvtár, il-

az önkormányzat által indított beruházások megala-

letve az egészségügyi alapellátás biztosítása. Ezek az intéz-

pozott és biztos pénzügyi háttérrel bírtak. Gondolom

mények funkcióiknak megfelelõen nyújtják szolgáltatásaikat

ez most sem lesz másképpen. Kérdezem tehát, hogy

évek óta jó színvonalon. De ide tartozik a település zöldte-

a Mûvelõdési Ház projekten kívül még milyen célokat

rület fenntartása, temetõ fenntartása, településtisztasági fel-

fogalmazott meg a képviselõ-testület 2016-ra?

adat ellátása, a közigazgatás mûködtetése stb.

I. – II. – III.
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A mûködtetés mindig prioritást élvez az éves költség-

Cs.G.: Olvastam olyan véleményt is, hogy az állam

vetések elõkészítésekor, ez így volt most is. Ezt támaszt-

által beígért 250 millió forinttal kellene a Mûvelõdési

ja alá a közel 700 milliós elõirányzat is, mely az éves költ-

Házra elõirányzott 300 MFt-ot kiegészíteni és a felújí-

ségvetés kiadásainak 40%-át teszi ki. A civil szervezetek

tott épületben megoldani a tanterem bõvítést.

támogatására közel 13 millió forintot terveztünk, szociális

L.G.: Igen, én is hallottam ezekrõl az átgondolatlan

kiadásokra eredeti elõirányzatként közel 40 millió forintot

véleményekrõl. Elõször is az önkormányzat nem tud sem-

irányoztunk elõ. Ez az összeg – mint eddig is minden év-

miféle 250 millióról, amit az állam beígért volna. Másod-

ben – változik. Így a módosított elõirányzat az év végére

szor pedig nem lenne kivitelezhetõ, hogy egy hídszerû

a 60 millió forintot is meghaladhatja. Zöldterületeink fenn-

építménnyel egy fõ közlekedési út felett a két épület ös�-

tartására szintén rendelkezünk megfelelõ fedezettel.

sze legyen kötve, mivel ez sem esztétikailag, sem pedig

Cs.G.: Gondolom az utak kátyúzására, karbantartására szintén terveztek költségeket?

engedélyeztetését illetõen nem kivitelezhetõ, arról már
nem is szólva, hogy a két épületet összekötõ kb. 40 mé-

L.G.: Igen. Erre 20 millió forint áll rendelkezésre. Ezen

teres hídnak mekkora tartópilléreket írnának elõ a szak-

kívül gépek, berendezések pótlására, játszótereink éves

hatóságok. Beszélni, írogatni és okoskodni lehet minden

karbantartásának költségeivel is számoltunk.

felelõsség nélkül, de a valóság más.

Cs.G.: Az eddig elmondottakon túl milyen fejlesz-

Cs.G.: Ugyancsak az elõbbi kérdésemben megfogalmazott információkra alapozva kérdezném, hogy

tésekkel lehet még számolni?
L.G.: Fejlesztési kiadások közt jelenik meg a szel-

valóban nem tartalmaz elõirányzatot az idei költség-

lemi termékek elõirányzata, ez elsõsorban a tervezé-

vetés a vízelvezetésre, illetve a közcsatorna hibael-

si költségek fedezete. A képviselõ-testület döntött ar-

hárítására?

ról, hogy az általános iskola bõvítésével kapcsolatos

L.G.: Ismét azt kell mondanom, hogy aki így mond

tervezõi költségeket 100%-ban felvállalja a KLIK helyett.

sommás véleményt egy adott dologról, az valóban azt

Jelen esetben ez közel bruttó 25 millió forintot jelent.

sem tudja, hogy mirõl beszél! Nem kérdez, hanem állít,

Vállalta ezt a testület annak ellenére, hogy nem önkor-

és ez nagyon szomorú, hogy így van. A kérdését viszont

mányzati kötelezettség, de az ürömi családokra és az

válasz nélkül nem hagyva el tudom mondani, hogy a fel-

itt tanuló gyerekekre figyelemmel erkölcsi kötelességé-

színi vízelvezetésnél az év közben jelentkezõ sürgõs és

nek érezte a testület, hogy ha majd pályázni lehet a be-

jogos igényeket a karbantartási elõirányzat terhére, illet-

ruházás költségeire, úgy a tervek már rendelkezésre áll-

ve a tartalékalap felszabadításából végezzük el.

janak. Tehát a tervek hiánya ne zárjon ki bennünket ab-

A csatornahálózat üzemeltetése a DMRV-vel megkö-

ból, hogy költségvetési támogatásokat szerezzünk. Saj-

tött üzemeltetési szerzõdés keretében történik, így a kar-

nos eddig csak beszélgetések, ígérgetések, ötletelések

bantartás az õ feladatuk. Nagyobb rekonstrukciós mun-

voltak iskola férõhelybõvítés ügyében, de konkrét lépé-

kák esetén egyeztetés történik az önkormányzat és az

sek, fõleg anyagi tehervállalás nem volt az érintettek

üzemeltetõ között a munkák elvégzésére és a költségek

részérõl.

viselését illetõen. Ezekben az esetekben minden esetben

Cs.G.: Pályázatok benyújtását tervezi az önkormányzat?

egyedi testületi döntéssel rendezzük a felmerült probléma megoldását.

L.G.: Igen! Mint említettem, a Mûvelõdési Ház tel-

Cs.G.: Értem polgármester úr, az adott válaszai

jes újjáépítéséhez, illetve bõvítéséhez is tervezzük a pá-

azt bizonyítják, hogy vannak olyan vélemények, me-

lyázati pénzek igénybevételét és az is egyértelmû, hogy

lyek igazáról a feltevõ nem gyõzõdik meg, miközben

az általános iskola tanterem bõvítéséhez is pályázunk,

véleményt nyilvánít. Gondolom a következõ kérdé-

amennyiben lesz pályázati kiírás és megfelelünk a felté-

sem is hasonló, de kénytelen vagyok megkérdezni,

teleknek. Ezért is olyan fontos számunkra, hogy a tervek

hogy néhai Dr. Bodó Tibor alpolgármester távozásá-

mielõbb elkészüljenek.

val az alpolgármesteri státusz egy fõállású alpolgár-
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mesterrel való betöltése anyagilag olyan többletkölt-

L.G.: Igen, errõl van szó, ez sajnos tudatosan történik,

séget jelent az önkormányzat számára, hogy ebbõl a

a cél az önkormányzat rossz színben való feltüntetése.

többletköltségbõl három fõvel bõvíthetõ lenne a hiva-

Ennek alátámasztására említeném, hogy például 2014

tal szakalkalmazotti állománya?

óta egyszerûen vannak emberek, akik nem tudják megje-

L.G.: Valóban igaza volt, erre sem tudok igennel vála-

gyezni, hogy az oktatást illetõen a helyi iskola fenntartása

szolni. Talán érzékeltetem a vélemény abszurditását az-

nem önkormányzati feladat, hanem állami (KLIK). Ürömöt

zal, hogy a plusz bruttó 140 000 Ft-ból Ön tudná e három

illetõen nekünk a mûködtetést illetõen vannak kötelezett-

fõvel bõvíteni a vállalkozását? Biztos, hogy nem. Pont az

ségeink, melyet tisztességesen el is látunk.

ellenkezõje igaz annak, amit a véleménynyilvánító fesze-

Cs.G.:Ha már szóba hozta az intézménymûködtetést,

get. Ezzel a döntéssel megtakarít az önkormányzat, hi-

ide kívánkozik, hogy megkérdezzem, milyen tapasz-

szen két alpolgármester helyett csak egy fõ lesz, ez ha-

talatai vannak a „kétszereplõs” intézmény fenntartá-

vi bruttó 70-80 000 Ft-tal kevesebb kiadást jelent, nem

sát, mûködtetését illetõen?

pedig többletkiadást generál. Ennyit az ilyen vélemények

L.G.: Tény, hogy nem a legszerencsésebb. Ennek
okát viszont abban látom, hogy nincsenek a felada-

valóságtartalmáról.
Cs.G.: A helyi építési szabályzat módosítása miért
vált szükségessé?

tok, a kötelezettségek pontosan leszabályozva, tehát ezért történhet meg az egymásra mutogatás, a

L.G.: Törvény írja elõ valamennyi önkormányzat szá-

belemagyarázás. Én úgy tapasztalom, hogy a jelen-

mára, hogy a jelenleg hatályos Helyi Építési Szabály-

legi szabályozás nem elég ahhoz, hogy a rendszer

zatát felül kell vizsgálnia és a jelenlegi törvényi szabá-

zökkenõmentesen és jól mûködjön. Példaként tudom

lyozásnak megfelelõen módosítani. A felülvizsgálat so-

megemlíteni az iskolabõvítés problémáját. Adott eset-

rán természetesen jelentkeznek helyi igények, melyek

ben még irányítói szinten is csak próbálják értelmez-

képviselõ-testületi döntéssel, mint módosító indítványok

getni az e tárgykörben jelenleg hatályos jogi szabályo-

indíthatóak, és kerülnek majd be a módosított Helyi Épí-

zást. Üröm önkormányzata ennek ellenére nem zárkó-

tési Szabályzatba, de ennek is feltétele, hogy a szak-

zott el eddig sem egyetlen elõbbre vivõ javaslattól vagy

hatóságok, továbbá az állami fõépítész, illetve a lakos-

megoldástól, a tapasztalatok viszont azt mutatják,

sági véleményezés támogatja-e ezeket a javaslatokat.

hogy anyagi áldozatot mindig csak az önkormányzat

Itt említeném meg azt a bizonyos „erdõmegszüntetést”

hoz. Teszi ezt azért, hogy ebben a kusza helyzetben az

is, amirõl már véleményt nyilvánítanak. Itt egy magán-

ürömi gyerekek ne szenvedjenek hátrányt. Ezért is ter-

tulajdonú erdõrõl van szó. A tulajdonos az erdõ egy ré-

veztetjük a bõvítést, ezért ajánlotta fel az önkormány-

szén szeretne az erdészettel, a fával összefüggõ erdé-

zat átmeneti jelleggel a könyvtár épületét, pályázott az

szeti bemutató központot és vendégházat létrehozni.

energiakorszerûsítésre, ezek a munkálatok megtörtén-

Egyébként az önkormányzat és a tulajdonos között – re-

tek, és még sorolhatnám mindazt a segítséget, amit

alizálás esetén – olyan szerzõdés jön majd létre, hogy

eddig megadtunk. Bízom a jövõt illetõen abban, hogy

a régi bánya területén az erdõpótlás is megtörténik. Er-

mindenki levonja a tanulságokat és új, rendezettebb

re nem mondott nemet az önkormányzat, mivel ehhez

alapokra kerül az oktatás kérdése.

elsõsorban az illetékes erdészeti szakigazgatás hoz-

Cs.G.: Hogy értékeli a helyi civil szervezetek rész-

zájárulása kell. Ha ezt a szakhatóság nem adja meg,

vételét a település életében, arculatának formálásá-

úgy ez a kezdeményezés nem kerül bele a módosított

ban?
L.G.: Többségében szinte ideálisnak tartom, mivel a

HÉSZ-be.
Cs.G.: Ha jól értem, akkor arról van szó, hogy kellõ

legtöbb civil szervezetünk együttmûködõ, kezdeményezõ

információ nélkül hangzanak el olyan vélemények,

és egy-egy ügyet felkarolva tevékenykedik, tehát magá-

melyek egy adott kezdeményezést kész tényként ke-

énak érzi ezt a települést, az adottságaival, az idõnként

zelnek és terjesztenek?

jelentkezõ gondjaival együtt.
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Egyértelmû az is, hogy az önkormányzat is felkarol-

tudunk fordítani. Ez pedig elérhetõ a takarékos és tuda-

ja a pozitív kezdeményezéseket és adott esetben anyagi-

tos gazdálkodással és azzal, hogy odafigyelünk arra is,

lag is támogatja. A költségvetésben minden évben terve-

hogy ne sújtsuk túl magas helyi adóval a település lakos-

zünk a civil szervezetek támogatására elõirányzatot. Tud-

ságát. Itt említeném meg azt, hogy az építményadó be-

juk, hogy jó célt szolgálnak az odaítélt forintok, hiszen

vezetésekor is olyan helyi mentességeket állapított meg

van olyan civil szervezetünk, aki évek óta figyelemmel kí-

a képviselõ-testület, mely mentességek az itt élõk nagy

séri a település környezeti állapotát, szükség esetén je-

többségét mentesítette a fizetési kötelezettség alól. Üröm

lez, javaslatot tesz az esetleges problémák megoldására,

önkormányzata nem élt eddig a bevezethetõ helyi adók

de van olyan civil szervezetünk is, aki a fiatalok körtében

teljes körével, – mint ahogy más önkormányzatok több-

végez hasznos önkéntes tevékenységet, míg mások az

sége – hanem igyekezett gazdálkodását úgy irányítani,

idõsebb korosztályt karolják fel. Úgy gondolom, összes-

hogy más források nyújtsanak fedezetet a fejlesztésekre.

ségében pozitív az e téren végzett együttes munkánk.
Tudom, vannak csak negatív kritikákat hangoztatók
is, de ezek a szervezetek valószínû szereptévesztés-

Cs.G.: Gondolom, hogy ennek a tudatos gazdálkodásnak köszönhetõ a jelentõs tartalék is, ami a 2016os költségvetésben is megjelenik.

ben vannak, mivel õk nem egy-egy helyi társadalmi cso-

L.G.: Igen. Amint már a költségvetés bevételi oldalá-

port érdekében munkálkodnak tevõlegesen, hanem saját

nak elemzése során említettem, az idei költségvetésben

tõkét kívánnak kovácsolni az önkormányzatot állandó ne-

is a pénzforgalom nélküli bevételek nagyságrendje az

gatív színben való feltüntetésével.

összbevétel közel 40%-a. Ez nagyságrendileg megköze-

Cs.G.:

Eléggé

elkalandoztunk

a

2016-os

líti a 700 millió Ft-ot. Az említett összeg egyrészt az elõzõ

költségvetéstõl, bár célunk, hogy az interjú kereté-

évek halmozott tartalékai, továbbá a III. kerületben lévõ,

ben a napi aktuális kérdésekrõl is beszélgessünk.

múlt év végén értékesített ingatlan vételárából szárma-

Ezért is kérdezném, hogy Ön szerint tarható az inten-

zik. De megemlíteném azt is, hogy az idei nagyberuhá-

zív fejlõdés a jövõben is? Kérdezem ezt azért, mivel

zásunkra (Mûvelõdési Ház) már saját forrásból 300 mil-

meggyõzõdésem, hogy azt senki nem vitathatja, hogy

lió Ft-ot beterveztünk, mindamellett, hogy mindenképpen

az ön irányításával ez a település évrõl évre gyarapo-

pályázati pénzeket is igénybe kívánunk venni. Úgy gon-

dik és fel tud mutatni igen pozitív eredményeket, gaz-

doljuk, hogy ezzel a döntésünkkel évtizedekre szóló mo-

dálkodása mindig kiegyensúlyozott és a gazdasági

dern kulturális központot fogunk tudni létrehozni, mely in-

éveket jelentõs tartalékkal zárják.

tézményben minden korosztály meg fogja találni a neki

L.G.: Véleményem szerint nem lehet kérdés az, hogy

legkedvezõbb programokat, szórakozási lehetõségeket.

ne fejlõdjön tovább ez a település, hanem stagnáljon. Ha

Pozitívuma költségvetésünknek az eddig elmondottak

ez bekövetkezne, akkor az önkormányzat gazdálkodá-

mellett az is, hogy tudtunk általános és céltartalékot is

sát tekintve rossz döntések sorozatának kell, hogy meg-

tervezi több százmilliós nagyságrendben.

történjen. Eddig nem volt erre példa, remélem a jövõben

Cs.G.: Mindig jó érzés Önnel ezekrõl beszélgetni,

sem lesz. A képviselõ-testület az öt évre szóló gazdasá-

mivel nem csak a problémákat sorolja, hanem opti-

gi programjában kitûzött célokat végre fogja hajtani, így a

mistán és bizakodóan értékeli az önkormányzat ter-

folyamatos fejlõdés nem áll meg. Azt azonban mindig be

veit és lehetõségeit. Tudom, rövid idõ telt el a 2014-es

kell kalkulálni, hogy az ország gazdasági helyzete, stabi-

önkormányzati választások óta és érintette is, hogy

litása, az önkormányzatok központi feladattámogatása, a

a gazdasági programban megfogalmazott célok meg-

helyi adóbevételek kötelezõ feladatokkal történõ leterhe-

valósításán dolgoznak, de lát konkrét elõrelépést az

lése jelentõs hatással van a helyi gazdálkodásra. Tehát

eddig eltelt idõszakot értékelve is?

arra, hogy a mûködtetés mellett mi marad a fejlesztés-

L.G.:

Igen,

látok. Hiszen

eddig

errõl

beszél-

re. Úgy gondolom világos, hogy nagyon sokat kell tenni

tünk. A Mûvelõdési Ház felújítását például, a munkák

azért, hogy valóban maradjon pénzünk, amit fejlesztésre

elõkészítését már 2015-ben elkezdtük. Egy ilyen beru-
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házás anyagi és mûszaki elõkészítése hosszú idõ, hi-

vel így pályázati pénzbõl tudtuk az iskola és a tagóvoda

szen a legoptimálisabb döntés meghozatalát meg kel-

szigetelését és nyílászárói cseréjét elvégeztetni. A 2015.

lett, hogy elõzze a statikai szakvélemény elkészíttetése,

év eredménye volt az iskola egy részén a tetõ cserepezé-

majd a jelenlegi épület hasznosíthatóságának kidolgozá-

sének, szigetelésének önkormányzati pénzeszközökbõl

sa, tervezõ ajánlatok bekérése, nyertes tervezõ kiválasz-

történõ elvégeztetése.
Döntött a testület arról is, hogy az iskola tetõrõl leke-

tása stb.
A tervezésre, engedélyeztetésre és a közbeszerzés-

rült és még használható tetõcserép a polgármesteri hiva-

re a 2016-os év szinte rámegy. Tehát a munkák indítá-

tal tetõfelújításánál a tönkrement cserepek helyett kerül-

sa legkorábban az év negyedik negyedévében lehetsé-

jön felhasználásra, egyben a tönkrement szarufák kicse-

ges, de legvalószínûbb, hogy 2017. elsõ negyedévében

rélésére is sor kerül.

lesz indítható. Mindemellett indítanunk kell a könyvtár

Nem akarom ismételni magam, ezért nem sorolom to-

épületének oktatási célokra való átalakítását is, az úthá-

vább, hiszen ezekrõl már 2015. decemberében tájékoz-

lózat karbantartását, a tervezett járdaépítéseket, parko-

tattam Lakótársaimat.

sítást, és még sorolhatnám. A felsoroltak is bizonyítják,

Cs.G.: Polgármester úr! Köszönöm a válaszait, és

hogy van elõrelépés és átgondoltan hajtjuk végre a ter-

sok sikert kívánok az önkormányzat további munká-

vezett, de az ad hoc jelleggel jelentkezõ feladatainkat is.

jához.

Elõrelépésnek értékelem az elõzõ évi eredményeinket

L.G.: Én is köszönöm a lehetõséget.

is. A már említett közintézmények energia korszerûsítési

Üröm, 2016. március hó

pályázatának sikeres és eredményes elõkészítését, mi-
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Liza Kreatív Alkotó- és Varrómûhelye

Varrásoktatás otthonos légkörben, játékos formában
már kisiskolás kortól.

Januártól Ürömön is megnyitotta kapuit „Liza Kreatív Alkotóés Varrómûhelye”, ahol kötetlen formában alkothatnak gyerekek
és felnõttek. Kortól és nemtõl függetlenül bárki ellátogathat a foglalkozásokra (workshopokra) és varrótanfolyamokra, akár családi programként is kitûnõ elfoglaltság. Jó szórakozást jelenthet az
egész családnak
Ez az új lehetõség nem csak azoknak kedvez, akik szeretnek varrni, hanem azoknak is, akik most akarják megtanulni a
varrás alapjait, hiszen itt lépésrõl-lépésre ismerkedhetnek meg
a különféle technikákkal, fortélyokkal. Néhány alkalom után a
workshopokon megszerzett tudással már bárki otthon is egyedül
alkothat. Itt nincs kötött szabály, nincs jó vagy rossz, itt stílus és
alkotói szabadság van. Az számít, hogy a résztvevõk valami újat
tanuljanak, újat, egyedit készítsenek, s elégedetten távozzanak.
Mindeközben észrevétlenül kialakul egy jó hangulatú alkotóközösség! Kiváló lehetõséget nyújthat egy közös családi foglalkozásra, vagy születésnapi parti kreatív programjára.
A foglalkozásokon, a korosztályoknak és azon belül tudásszintjüknek megfelelõ, – eltérõ nehézségi fokú – állatfigurák, babák elkészítése során, észrevétlenül tanulják meg a kézi és gépi varrás fogásait, különféle kellékek felhasználásával tudják
mûveiket egyedivé varázsolni.. Egy-egy workshopon az évszakokhoz, ünnepekhez, illetve aktuális eseményekhez kapcsolódóan alkotunk.
Liza Kreatív Alkotó - és Varrómûhelyének kínálata
• Kreatív varrást kezdõknek és gyerekeknek 8-10 éves kortól
• Kreatív varrást haladóknak
• kezdõ varrótanfolyam gyerekeknek (legközelebb a tavaszi szünetben 03.24-25.)
• Kreatív varrófoglalkozást szülinapokon s egyéb eseményeken
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KEZDÕ VARRÓTANFOLYAM GYEREKEKNEK
A tematikus workshopokon túl két napos kezdõ gyerek varrótanfolyam is várja az érdeklõdõket. Ez a tanfolyam azok számára
indul, akik biztonsággal, önállóan szeretnék használni a varrógépet. Erre a tanfolyamra is kisiskolás (9 éves) kortól jelentkezhetnek a gyerekek. Itt mindent az alapoktól lehet megtanulni.
A tanfolyamra lehet hozni a saját varrógépeket, így mindenki az otthoni gép használatát tudja elsajátítani. A varrótanfolyam
iskolai szünetekben (tavaszi, nyári, õszi, téli) indul, így akár már
ekkor is használhatják frissen megszerzett tudásukat.
A workshopokat, tanfolyamokat Kiss Mihók Erzsébet (Liza)
(+36 30/9923-609) tartja.
Információk az aktuális eseményekrõl a facebookon:
• Liza Kreatív Alkotó - és Varrómûhelye
• Kreátor Varrómûhely oldalakon
Bõvebb információ kéréséhez hírlevélre való feliratkozás:
kreatorvarromuhely@gmail.com címen
A workshopok helyszínei:
• Üröm (Könyvtár külön terme)
• Csillaghegy (a Közösségi Ház kézmûves háza)
A workshopok idõpontjai: heti rendszerességgel,
Ürömön, (két hetente) hétköznap délután legközelebb március
21. (hétfõ) 16:00-19:00 óráig Húsvéti készülõdés
Csillaghegyen vasárnap délelõtt 9:00-12:00.
A workshopokra elõzetesen kell bejelentkezni, a meghírdetett
idõpontot megelõzõ péntekig, a kreatorvarromuhely@gmail.com
címen.
• Kezdõ gyerek varrótanfolyamok idõpontjai: iskola szünetekben
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Megalakult az Ürömi Szépkorúak Egyesülete

Ezúton szeretném meg
köszönni az Egyesü
let tagjainak, hogy el
nyertem bizalmukat és
megválasztottak veze
tõjüknek.
Továbbá szeretnék köszönetet mondani a Polgármesternek és a Testület tagjainak, hogy hozzájárult az „Ürömi” név viseléséhez, székhelyünkhöz valamint támogatást nyújtanak
az Egyesület részére.
Csonkáné Varga Ibolya
A rám bízott feladatokat megpróbálom
hûen teljesíteni, a jó kapcsolatokat ápolni és fenntartani, hiszen számomra mindig fontos volt Üröm összefogása és a szeretete.
Magamról: Csonkáné Varga Ibolyának hívnak, 1969.
július 22-én születettem. Születésem óta Ürömi lakosként élem az életem férjemmel és két gyermekemmel.
Érettségivel és Egészségügyi végzettséggel rendelkezem, a mai napig szakmámban dolgozom (30 éve).
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Ürömi Tükör
SZÉPKORÚAK EGYESÜLETE

Az Egyesület alakulásáról:
A volt Nosztalgia klub helyett alakultunk meg 2015. december 22-én, melynek a neve változott Ürömi Szépkorúak Egyesületére. Nagy örömömre szolgál, hogy a régi tagok megmaradtak és további 12 új taggal bõvültünk. Így jelenleg 28 fõ a
létszámunk. Nagy szeretettel várjuk, ha a késõbbiekben valaki csatlakozni szeretne hozzánk.

Szeretném megköszönni az ÖNO vezetõjének Magdinak
és az ÖNO dolgozóinak, hogy már februárban együtt ünnepelhettük a farsangot az idõsekkel, a Pilisvörösváriakkal valamint a Hagyományõrzõ Egyesülettel.
Remélem többször töltünk még együtt ilyen szép napot!
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Csonkáné Varga Ibolya
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Ürömi Tükör
NÉPTÁNCMŰHELY

Ürömi Öröm
Néptáncmûhely
Botladozók 2x10
Kedves Ürömiek, Barátaim!
A címben szereplõ 2x10 az ürömi felnõtt néptáncegyüttes 20
évét jelenti. Alapítónk, Tokai Tibor, Toto volt, kisebb-nagyobb ráhatásra. Nem volt könnyû dolga,
mert a többség még nem táncolt
sehol. Ennek ellenére vagy éppen
ezért mi nagyon jól éreztük magunkat együtt. Sok helyen felléptünk, és mondhatom, hogy Toto
formabontó koreográfiáit jó vette
a közönség. Fõleg az Ürömi Nyári Fesztiválon. Szép 10 évet töltöttünk együtt!
A csapat második korszaka immár 10 éve Végsõ Miklós nevéhez
fûzõdik. Õ ismert volt számunk-
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Ürömi Tükör
NÉPTÁNCMŰHELY

ra. Tudtuk, hogy az Állami Népi Együttesben táncolt, és
számos díj, és elismerés tulajdonosa. Õ lett a mi „edzõ
bánk”. Vezetésével nagyon sok helyre eljutottunk. Rendszeresen fellépünk Ajkán a Bakony Fesztiválon, a Hagyományok Házában, a Senior Gálán, a Balatonalmádi Borfesztiválon, az Ürömi Nyári Fesztiválon, a Csepeli Öregtáncos Találkozón, és még számos más helyen,
ahová hívnak.

Na persze nemcsak munka van. Vannak név- és
szülinapok, farsang, karácsony, és lány bulik. És igen,
ilyenkor eszünk, iszunk, na meg mulatunk. Dióhéjban errõl
szólt az elmúlt 20 évünk. Na meg sok minden másról is, de
azok a mi emlékeink. Mindenkinek kívánom, hogy legyen
része ilyen közösségi élményekben, és fõleg a tánc gyógyító erejében. Higgyétek el: létezik!
Gelányi Zsuzsi
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Ürömi Tükör
HAGYOMÁNYŐRZŐK

Az Ürömi Hagyományõrzõ Egyesület hírei
2015. decemberében részt vettünk az Idõsek Klubja karácsonyi ünnepségén, saját készítésû ajándékokkal kedveskedtünk az idõseknek és az ott dolgozóknak.
Évzáró közgyûlésûnket december 17-én tartottuk, az 50
fõs tagságból csak egy páran hiányoztak betegség miatt.
Családias környezetben tartottuk meg a karácsonyi ünnepségünket. Szépen feldíszített fa alatt énekeltünk, verseket mondtunk, mindenki ajándékot kapott. Volt sütemény,
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bor a boros gazdáktól, és el nem maradhatott az ünnepi vacsora, Ilonka és társai töltött káposztája.
Zenélt és mûsort adott Rábai Németh Ferenc vaskereszttel kitüntetett magyar nóta énekes. Vendégünk volt Laboda Gábor polgármester úr, Papp Ákos mûvelõdési ház
igazgató, Bertalan János az önkormányzat képviselõ testület tagja, aki egyben az egyesületünk tagja is.
Sikeres évet zártunk!

I. – II. – III.

Ürömi Tükör
HAGYOMÁNYŐRZŐK
A 2016-os esztendõ mozgalmasan kezdõdött.
Januárban a Magyar Kultúra Napja alkalmából vendégünk volt Csonka Zsuzsa és Daróczi Tamás a Magyar Állami Operaház opera nagykövetei. Színvonalas mûsort adtak.
A Göröcs házaspár verset mondott, Királyi Vilmos gitár
mûsorral zárta a klubdélutánt.

Daróczi Tamás és Csonka Zsuzsanna

Február is mozgalmas volt. Mindkét ürömi nyugdíjas klub
és a Vörösvári nyugdíjas klub tagjai, közösen ünnepeltük a
farsangot, jelmezbe öltöztünk, zenét Kaiser Zoltán szolgáltatta számunkra. Fergeteges bulit csaptunk, sokat táncoltunk, és pihenés közben eszegettük az asszonyok által készített finom süteményeket.
A fényképeket Királyi Vilmos készítette.

I. – II. – III.
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Ürömi Tükör
NŐNAP

Március 8. – Nõnap
Az idén rendhagyó módon a Mûvelõdési Házban
került megrendezésre a Nõnapi ünnepség az újjá
alakult Szépkorú Egyesület és a Hagyományõrzõ
Egyesület és az Idõsek Otthona tagjai körében.
Laboda Gábor polgármester azzal kezdte
ünnepi köszöntõjét, hogy reméli jövõre már egy
szebb, méltóbb környezetben köszöntheti a
hölgyeket, utalva arra, hogy a Mûvelõdési Ház
átépítésre kerül.
Ezt követõ mûsorban fellépõk operett
slágerekkel, dalokkal, versekkel köszöntötték,
szórakoztatták a jelenlévõket. A vendéglátásról
a háziasszonyok gondoskodtak saját készítésû,
igen finom süteményekkel.
(szerk.)

Laboda Gábor egy-egy szál vi
rággal köszöntötte a hölgyeket

Fehér Istvánné a Hagyomány
õrzõk egyesületének elnöke
köszönti a vendégeket

Rábai Németh Ferenc
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Mátrai Ági
verset szavalt

Pollákné Pannika
operett elõadása

Ürömi Tükör
NŐNAP

Nõnap a Platánban

Hagyományokhoz híven az idén is személyesen köszöntötte a
Platán hölgyeit Laboda Gábor polgármester. Az otthon lakói
mindig nagy szeretettel várják és ilyenkor rövid, de átfogó
tájékoztatást az ürömi önkormányzat munkájáról, a faluban
történõ fejlesztésekrõl, eseményekrõl.

Ha egy nõ tükörbe néz
(A Mûvelõdési Házban nagy sikert aratott Mátrai Ági elõadásában)
3 évesen: Amikor tükörbe néz, egy királynõt lát.
8 évesen: Amikor tükörbe néz, Hamupipõkét látja.
15 évesen: Amikor tükörbe néz, egy rémséget lát. (Anya, ilyen fejjel nem
mehetek iskolába!)
20 évesen: Amikor tükörbe néz, azt látja, hogy túl kövér/túl sovány, túl
alacsony/túl magas, túl egyenes/túl göndör" – de mégis úgy dönt, azért még
kimegy az utcára.
30 évesen: Amikor tükörbe néz, azt látja, hogy "túl kövér/túl sovány, túl
alacsony/túl magas, túl egyenes/túl göndör" - de úgy érzi nincs már ideje
változtatni rajta, ezért így megy ki az utcára.

40 évesen: Amikor tükörbe néz, azt látja, hogy „túl kövér/túl sovány, túl
alacsony/túl magas, túl egyenes/túl göndör"- ám azt mondja, de legalább tiszta
vagyok" és kimegy az utcára.
50 évesen: Amikor tükörbe néz 'saját magát' látja, és oda megy, ahova akar.
60 évesen: Tükörbe néz, és azokra az emberekre emlékezik, akik nem láthatják
magukat a tükörben soha többé. Kilép az ajtón és meghódítja a világot.
70 évesen: Amikor tükörbe néz bölcsességet, tudást és vidámságot lát,
és élvezi az életet.
80 évesen: Nem nyûglõdik a tükörrel. Csak felteszi a bíbor kalapját és megy,
hogy nevessen a világgal együtt.

I. – II. – III.

43

Ürömi Tükör
KÖNYVAJÁNLÓ

Könyvajánló az ürömi könyvtár új könyveibõl
Marék Veronika:
Boribon tojást fest
Annipanni
azzal
kelti
Boribont, hogy ma van a locsolás napja! Boribon álmosan kibotorkál a kertbe és
mindent meg akar locsolni. Nem tudja, hogy húsvét hétfõn a fiúk a lányokat locsolják meg kölnivel.
Annipanni legalább tíz fiút vár vendégségbe, mindenkinek fest egy tojást.
Boribonnak nem engedi, hogy segítsen, hiszen ez a lányok feladata. De Boribon mégis elcsen egy tojást. Azért végül minden
jól alakul.

vesz sorra, akik nehéz helyzetben is emberek tudtak maradni. Olyan emberekrõl olvashatunk, akik rendíthetetlen szilárdsággal követték saját értékrendjüket, még a legsötétebb
korokban is. Olvashatunk az iskolaalapító Teleki Blankáról, a
jobb kezét elvesztõ sportlövõ
Takács Károlyról, a gyógyszergyártást megteremtõ Richter
Gedeonról, a szíriai bevándorló Fadlallah el Hedad Mihályról, aki a világ legjobbjává tette a bábolnai ménest, az
embermentõ Karig Sáráról és másokról.

Lucinda Riley: Éjféli rózsa
Anahita hercegnõ tizenegy éves
korában Indiában megismerkedik egy maharadzsa lányával, s
egy életre szóló barátságot kötnek. Még az elsõ világháború kitörése elõtt együtt kezdik meg
tanulmányaikat Angliában, egy
jó nevû bentlakásos iskolában.
Amikor elkezdõdnek a bombázások, a hercegnõ aggódó
édesanyja a dartmoori lápvidékre, egy kastélyba küldi a lányokat. A hercegnõ ott ismerkedik
meg az ifjú örökössel, s örökre
megváltozik a sorsa.
Nyolcvan évvel késõbb újra élettel telik meg a régi kastély, a
huszadik század Angliájáról forgatnak filmet. A forgatásba belecsöppen Ari Malik, a hercegnõ dédunokája, aki nyomozni kezd a
múlt sötét titkai után.

Tari Annamária: Generációk online
Tari Annamária pszichoterapeuta, pszichoanalitikus, fõ kutatási területe a generációk közti kapcsolat megváltozása az online
tér következtében. A kötetben minden fejezet egy beszélgetéssel kezdõdik, s mindegyik egy, az online léthez kapcsolódó, mostanában jellemzõ magánéleti válságot boncolgat. A beszélgetéseket követõ elemzések rávilágítanak a fogyasztói társadalom olyan, az egyén gondolkodását,
közérzetét érintõ hatásaira, amelyekkel kénytelen-kelletlen együtt élünk.
A szerzõ bemutatása alapján láthatjuk, hogy az információs társadalom
alapvetõen változtat meg állandónak
hitt beállítódásokat. A digitális bennszülöttek mást gondolnak a barátságról, másképp kezelik emberi kapcsolataikat, mást értenek beszélgetés alatt,
mint a múlt századiak.
Ezekkel és sok más jó könyvvel szeretettel várunk minden olvasni
szeretõ embert.

Murakami Haruki: Férfiak nõ nélkül
A kötet hét novellát tartalmaz, s mindegyik fõhõse olyan férfi, akit
elhagyott vagy éppen elhagyni készül egy nõ. A szerzõ ezeknek
a férfiaknak az érzéseit írja körül a maga jellegzetesen vis�szafogott, talányos stílusában.
A hét virtuóz történet sok váratlan fordulatot tartogat. Férfi
szemszögbõl megírt sorsokból
végül levonhatjuk a következtetést, hogy a nõ nélküli férfiaknak
a világ mardosó egyveleg, egy
az egyben a hold túloldala.
Nyáry Krisztián: Merész magyarok
Nyáry Krisztián Így szerettek õk
címû sikerkönyveiben a szerelem sorsformáló erejérõl írt, a
Merész magyarok címû kötetében pedig 30 olyan magyart

44

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)
Szekeresné Juhász Éva könyvtáros
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(adóproblémák kezelése)

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

VI
;

(adóproblémák kezelése)

INGATLANIRODA

MOLNÁR ÁLLATGYÓGYÁSZAT
ÉS HOMEOPÁTIA

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

+

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

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

Ünnepnapokon telefonos ügyelet: 06 30 9642-160

ZEKE ÉS FIA BT.
GÉPI FÖLDMUNKA
TEHERFUVAROZÁS

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

LA-PE BT.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alapítva:
lfj. Dr. Molnár
Attila 1980
Szolgáltatásaink:

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

Pilis Motor Bt.

– Új és használt

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

valamint vállaljuk
értékesítés
és olasz
szerelés

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

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

wuhrlservice@t-online.hu
technológiával

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

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

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

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

ZÖLDKÁRTYA

KÉZI AUTÓMOSÓ

H–P.: 8–17,Mobil
Szo.:
8–13
1

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

takarítást, ablaktisztítást,
HÉTF�–PÉNTEK:
7.00 –munkát.
17.00
vasalást,
egyéb háztartási
JólÜröm,
képzett
vízvezeték
és központiF� út
1. TEL: 26/
550 - 140
06-30/713-3150
fûtés szerelôket
MINDEN AUTÓ TÍPUSRA

felveszek. Folyamatos munkavégzés,
magas bérek, kéthetenkénti fizetés.

30/212-6056

47

Tatabányai és budapesti munkákra
alvállalkozókat keresek.

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

30/212-6056
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BIZTOSÍTÁS
KÖTÉS ÉS VÁLTÁS
SZEMÉLYESEN

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

www.tutibiztositok.hu

T
runk
építőanyag forgalmazó

és fuvarozó vállalkozás.

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

Érdeklődés és konténer rendelés:

0630/934-2838
www.trunk-epitoanyag.hu

46

I. – II. – III.

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

EBÉD HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSA Üröm, Pilisborosjenő,
Budakalász területére VÁLASZTOTT ÉTELEK SZERINT.

Az első héten minden megrendelőnk 30%
kedvezményben részesül az ételek árából.
A változatos étlapot megtalálja a www.oregsvab.hu ebédszállítás menüpont alatt.
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

I. – II. – III.

ételfogyasztás esetén váltható be.

