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TÜKÖR

2016. július – augusztus – szeptember – október

TÜKÖR
közéleti havilapja

Év végi programok:
– Márton-napi felvonulás (Óvoda, Iskola)
– Bábszínházi elõadás a Mûvelõdési Házban
– Mikulás ünnepség (Óvoda, Iskola, Bölcsõde)

Ürömi Tükör
ÖNKORMÁNYZAT

Aktuális Információk
Tisztelt Lakótársaim!
Az izgalmaktól sem mentes hosszú nyári hónapok után igyekszem a legfontosabb történésekrõl, elvégzett feladatainkról tájékoztatni Lakótársaimat.
Közintézményeinkhez kapcsolódó információk
• Mûvelõdési Ház
A júniusi tájékoztatómban részletesen bemutattam a
tervezett új mûvelõdési ház és községi könyvtár tervezési anyagát képi illusztrációkkal együtt. Az eltelt nyári hónapokban a tervezõ az engedélyes terv befejezõ munkáin dolgozott. A tervezõi munka befejezését némileg akadályozta a mûvelõdési ház melletti ingatlan megvételét
követõen elhúzódó hagyatéki eljárás. Mint arról korábban
tájékoztattam lakótársaimat, az Iskola utca 2. szám alatti
épületet megvásárolta önkormányzatunk. Az ingatlan 1/2
részének idõs tulajdonosa az adásvételi jogügylet lebonyolítása alatt elhalálozott, így a hagyatéki eljárás jogerõs
befejezéséig az 1/2 ingatlanrészre nem tudtunk végleges
adásvételi szerzõdést kötni. Ez az akadály mára már elhárult, a végleges szerzõdés megkötése az örökössel folyamatban van, az illetékes földhivatalnál pedig a tulajdonjog
bejegyzésekre gyorsított eljárást kérünk. Mindez azt jelenti, hogy még ebben az évben az engedélyeztetési eljárás

megtörténhet, így a 2017-es év elsõ hónapjaiban a közbeszerzési eljárás indítható lesz.
• Iskola
Ismert a település lakossága elõtt, hogy a
megnövekedett tanulólétszám miatt plusz tanterem igény
merült fel a József Nádor Általános Iskola és Mûvészeti Iskola vezetése, illetve a szülõk részérõl. Az önkormányzat
több megoldást is javasolt, de az érintettek részérõl a javasolt megoldások nem lettek támogatva. Végül is a szülõk,
az intézmény vezetése és az önkormányzat részérõl olyan
döntés született, hogy az iskola területén konténer tantermek telepítésére kerüljön sor. Üröm önkormányzata felvállalta a konténerek telepítési költségét, a terveztetést, az
engedélyeztetés költségeit, továbbá 2016. december 31-ig
a bérleti díj fizetését, illetve a többlet fenntartás költségeit. A tervezõ munka 2016. augusztus elsõ felében indult,
így a telepítésre mindössze tíz nap állt rendelkezésre. Külön szerzõdés keretében végeztettük el a konténerek fogadó szint alapozását, továbbá a közmûvek (víz, csatorna, elektromos áram) bekötését, a konténerekig való kiépítését.
Az elõzetes számítások szerint 9 millió Ft-ban húzta
meg az önkormányzat a költségeket, de a kivitelezés során olyan pót- és többletmunkák jelentkeztek, mint a járdaépítés, kerítésépítés, labdafogó védõháló felszerelése,
elektromos szekrény elhelyezése stb. Mindez közel másfél millió Ft plusz költséget jelent. A telepítési elõkészítési
munkákban résztvevõk átérezték a feladat jelentõségét, a

Konténer tantermek
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rendelkezésre álló idõ rövidségét, így összehangolt munkával szeptember 1-jei tanévnyitásra a gyermekek birtokba vehették a konténer tantermeket.
Ezúton is köszönetemet fejezem ki valamennyi
résztvevõ lelkiismeretes munkájáért.
• Ugyancsak az iskolával kapcsolatos információ, hogy
az iskolai étkeztetésre kiírt közbeszerzési eljárás érvénytelen lett, tekintettel arra, hogy a pályázati feltételeknek a három pályázó egyike sem felelt meg. Így a képviselõ-testület
kénytelen volt új eljárást kiírni. Bízunk abban, hogy az új eljárás érvényes és eredményes lesz és még ebben az évben befejezõdik. Információink szerint 2017. január 1-jétõl
az intézmény közétkeztetése átkerül az önkormányzatoktól az oktatási központokhoz az egyéb mûködési feladatokkal együtt.
• A júniusi lapszámban adtam tájékoztatást arról, hogy
az általános iskola bõvítésére vonatkozó terveket az önkormányzat megrendelte és finanszírozza. Az engedélyes tervek elkészültek, tehát az engedélyezési eljárás indítható. Mára azonban a kormányzati döntés egyértelmû
és világos, nevezetesen az, hogy az oktatási intézmények
2017. január 1-jétõl a fenntartás mellett a mûködtetés tekintetében is az államhoz kerülnek át. Erre is figyelemmel a képviselõ-testület a tervezõvel úgy módosította
szerzõdését, hogy a kiviteli tervek elkészítését lemondta.
Az intézmény átadás-átvételérõl egyelõre részletek
nem ismertek elõttünk, de valószínû, hogy a következõ
lapszámban errõl is tájékoztatni tudom majd Lakótársaimat. Várhatóan november, december hónapban történik
meg az átadás.

Rókahegyi úti javítás

Fejlesztési feladatok
• A tervezett nagy beruházásunkat (új mûvelõdési központ és könyvtár) a tényleges kivitelezési munkáit tekintve
a korábban tervezett ütemezésnek megfelelõen 2017 elsõ
félévében indítani tudjuk, mivel az elõkészítési munkák is
megfelelõen folynak.
• A település útjain a kátyúzási munkák július hó folyamán befejezõdtek. E munkák keretében:
– Óbor sétányon
– Kõbányai – Rókahegyi út
– Kormorán út
– Borostyán út – Fagyöngy út
– Szeder köz
– Radnóti út
– Honvéd út
– Sport utca – Csillaghegyi út
– Határkõ út
– Mészégetõ út
– Gábor Áron út
– Görgey út
– Galagonya köz
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Kálvária utca

Galagonya utcai beaszfaltozott kátyú

Kibontott kátyúk
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Borostyán – Kormorán
utca sarok

Ürömi út csatorna

– Rákóczi út
– Kevély utcákban történt meg a kátyúzás.
Ahol szükséges volt, ott sor került a burkolatbontásra,
sitt elszállítására, közmûszerelvények szintbe helyezésére, térkõ burkolat bontására, illetve építésére is.
Az alább felsorolt utcákban útpadka készítése történt:
– Rókahegy 322 nm-en
– Csókavár út 17 nm-en
– Radnóti út 168 nm-en
– Honvéd út 5 nm-en
– József Nádor 49 nm-en
– Mészégetõ utca 6 nm
– Rákóczi és Kevély út összekötõ 14 nm.
A felsorolt utcákban összesen tehát 581 nm-en valósult
meg az új útpadka kiépítése.
• Folyamatban van a Fõ utcai park szökõkútjának javítása is. A képviselõ-testület döntött a költségekrõl. A javítás várhatóan október hó folyamán megtörténik, de a téli idõjárásra tekintettel üzemeltetésére csak tavasszal kerül sor.
Településüzemeltetési feladatok
• Az önkormányzat által foglalkoztatott munkatársak
ebben az évben is folyamatosan végezték a közterületek, parkok gyommentesítési és kaszálási munkáit, valamint a buszvárók tisztántartását. Az elvégzendõ munkákban – nyári diákmunka keretében – ürömi fiatalokat is alkalmazott az önkormányzat. A kaszálást, a parlagfû mentesítést közterületeinken az év során három alkalommal
végeztük el.
• Az intézményeink nyári zárása, illetve az intézményi szolgáltatás szüneteletetését kihasználva sor került a
szükséges karbantartások, tisztasági festések elvégzésére is.
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Szökõkút javítása

• Az óvoda Fõ utcai épületében a tûzriasztó központ
cseréje indokolt, ezt a cserét október hónapban végzi el a
vállalkozó. A cserére azért van szükség, mivel a központ
berendezése elavult, nem javítható, tehát egyértelmû,
hogy új központot kell telepíttetni. Az utóbbi idõben rendszeresen téves riasztást adott.
• Ugyancsak október hó folyamán javítják, illetve cserélik le azokat a játszótéri eszközöket, melyek balesetveszélyessé váltak, miután megrongálták ezeket az eszközöket.
Egyéb információk
• A képviselõ-testület döntött a 2016. évi természetbeni
szociális juttatásokról. Ebben az évben is közel 1520 fõ 60.
életévét betöltött ürömi Lakótársam részesül természetbeni támogatásban. Egy-egy személy 2 zsák burgonyát (30
kg), 1 zsák hagymát (15 kg), és 10 csomag (4 kg) száraztésztát kap.

Krumpli, hagyma és tészta hordás

VII. – VIII. – IX. – X.

5

Ürömi Tükör
ÖNKORMÁNYZAT
A támogatás az elmúlt évekhez hasonlóan címre
történõ kiszállítással történik. A kiszállítást megkezdtük,
legkésõbb október 15-ig minden érintett megkapja.
• A DMRV Zrt. elvégezte a településen a szennyvíz elvezetõ hálózat csatornafüstöléses vizsgálatát. A
közmûvet szabálytalanul használó tulajdonosok felszólítása folyamatban van a hálózatot üzemeltetõ részérõl.
A vizsgálat egyértelmûen bebizonyította, hogy jelentõs
azoknak az ingatlan tulajdonosoknak a száma, akik az ingatlan csapadékvizét is a szennyvíz csatornába kötötték
be, terhelve ezzel az amúgy is korlátozott szennyvíz kontingenst.
Tisztelt Lakótársaim!
Szándékosan hagytam a végére a következõ észrevételeimet, melyet egyes nyughatatlan és valóságnak meg
nem felelõ írásokat közlõ lakótársak demagóg írásaira kívánok most összefoglalva megtenni.
Kezdem azzal a szeptemberi írással, melynek
„szerzõje” a következõket írta és terjesztette: „A képviselõtestület ígérete ellenére sem vállal anyagi áldozatot az
ürömi gyermekekért.”
Úgy gondolom, ennek a mondatnak a hitelességét az
elõzõekben adott tényekkel alátámasztott tájékoztatásom egyértelmûen minõsíti. Üröm önkormányzata mindig is kiemelten kezelte az iskola ügyét, még akkor sem
szemlélte passzívan a problémákat, mikor az állam átvette a fenntartását. Csak ebben az évben eddig közel 57
millió Ft-ot költött önkormányzatunk a helyi oktatás feltételeinek biztosítására pontosan azért, hogy az ürömi
gyermekek ne kerüljenek hátrányba azért, mert az állam
kötelezettsége ellenére nem biztosítja az oktatás feltételeit. Úgy gondolom, Üröm önkormányzatának nem kell
magyarázkodnia és bizonygatnia, hiszen a tények úgyis
bizonyítanak. Ennek ellenére miért teszek említést errõl?
Kizárólag azért, hogy szembesítsem a vélemény formálót sorozatos hazugságaival és azzal, hogy mennyire etikátlan és hiteltelen az, amit sorozatosan tesz, mivel az
önkormányzat pozitív döntésit igyekszik meghazudtolni.
Ami az iskola tervezési költségeit illeti, annak valóságos hátterét szintén felvázoltam jelen tájékoztatómban.
• Miután az elõzõekben említett személy és társai rendszeresen és behatóan próbálnak a tervezett új
közmûvelõdési intézményrõl is félremagyarázó irományokat terjeszteni, ezért itt és most a következõket kívánom leszögezni:
– A jelenlegi mûvelõdési ház úgy gondolom, megérett arra, hogy helyette egy új, modern közmûvelõdési
központ épüljön. A gazdasági program célkitûzései közt
tervbe vett új épület megépítéséhez mindenképpen pályázati pénzeszközöket is igénybe kívánt venni az önkormányzat a rendelkezésre álló forrásai mellett. Amennyi-
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ben nem lesz ilyen pályázati kiírás, úgy a forrás ez esetben is rendelkezésre áll, olyan forrás, amit az önkormányzat évek óta gondos és takarékos gazdálkodásával megtakarított. Mindezt úgy érte el, hogy közben a település üzemeltetése, az intézményei szolgáltatásának
színvonala nem csökkent, sõt a legszükségesebb fejlesztéseket is megvalósította. A lakosság döntõ többsége azonosult a képviselõ-testület célkitûzéseivel, gazdasági programjával. Ezek után szánalmas erõlködésnek
lehet tekinteni az elfogadott célkitûzésekrõl, a képviselõtestület döntéseirõl megjelent írásokat. Ugyanígy szánalmas erõlködés az adóemelés víziója is, hiszen Üröm
önkormányzata a helyi adók kivetésének lehetõségével
eddig is csak kivételes esetekben élt, és e kivetések során is az ürömi lakosok többségét mentesítette az adófizetés alól. Érdemes egy kicsit betekinteni más önkormányzatok adópolitikájába, aki ezt megteszi, láthatja,
hogy az önkormányzatok többsége szinte a kivethetõ
helyi adók tekintetében teljes körûen élt az adónemek
bevezetésével.
Úgy gondolom, hogy az a fél tucat ember, akik ezzel riogatják az ürömi lakosokat, pontosan õk azok, akik
olyan döntésekbe akarják kényszeríteni az önkormányzatot, hogy tartalékát a lakossági igénytõl és szükséglettõl
eltérõ célokra elherdálja és így rákényszerüljön az önkormányzat az adók emelésére. Eddig nem sikerült nekik!
Tájékoztatom még Lakótársaimat arról, hogy döntött a képviselõ-testület a 2016. évi közmeghallgatás idõpontjáról, mely 2016. november 30-án 15 órakor
lesz. Helye a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme.
Közérdekû témákban minden érdeklõdõt várunk.
Üröm, 2016. október hó
Laboda Gábor
polgármester

Tájékoztatás

Üröm Község Önkormányzat Képviselôtestülete tájékoztatja a tisztelt lakosságot,
hogy a 2016. évi közmeghallgatás
idôpontja:
2016. november 30. 15.00 óra
Helye: 2096 Üröm, Iskola u. 10.
Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Minden közügyek iránt érdeklõdõt szeretettel
várunk.
Üröm, 2016. október 10.
Üröm Község Önkormányzat

VII. – VIII. – IX. – X.

Ürömi Tükör
NEKROLÓG

Búcsú Csoóri Sándortól
Fontosabb díjak és elismerések:
1954, 1970 – József Attila-díj
1981 – Herder-díj
1984 – Bibó István-díj
1985, 1995, 2004 – Az Év Könyve-díj
1987 – Déry Tibor-díj
1989 – Fitz József-díj
1990 – a Radnóti Költészeti Biennálé Fõdíja
1990 – Kossuth-díj
1990 – a Magvetõ Könyvkiadó Nívódíja
1995 – Eeva Joenpelto-díj
1997 – Károli Gáspár-díj
1997 – Magyar Örökség Díj
2000 – a Magyar Köztársaság Érdemrend közép-keresztje a csillaggal
2003 – Arany János-nagydíj
2004 – a Magyar Mûvészetért Díj
2005 – Magyar Örökség Díj
2006 – Balassi-emlékkard
2008 – Prima Primissima-díj
2010 – Üröm díszpolgára
2012 – Kossuth-nagydíj
2013 – a Magyar Mûvészeti Akadémia Nagydíja
2014 – a Nemzet Mûvésze-díj
2014 – Budapest díszpolgára
2015 – Esztergom díszpolgára
Csoóri Sándor:
Rejtett önarckép

Hosszú betegség után életének 87. évében elhunyt Csoóri Sándor kétszeres Kossuth díjas költõ,
esszéíró, a nemzet mûvésze.
Életének utolsó 16 évét Ürömön élte, „szülõfaluját
pótló közösség tagjaként”, ahol „újra barátai voltak a hegyek, a dombok, s maga a Nap is”, ahogy
azok voltak körülötte a Vértes alatti Zámolyon –
szülõfalujában. Így fogalmazott 2010-ben, amikor
Üröm díszpolgára kitüntetést átvette.
Nyugodjék békében!
Csoóri Sándor Zámolyon született 1930-ban.
Pályakezdõként újságoknál, folyóiratoknál dolgozott. Elsõ versei 1953-ban jelentek meg. 1968–
1988 között a Mafilm dramaturgja. 1988-tól a Hitel
szerkesztõbizottsági elnöke, majd fõszerkesztõje.
1991–2000 között a Magyarok Világszövetségének
elnöke.

Cigánynak néztek? Rájuk hagytam.
Kunnak? spanyolnak? kistatárnak?
Metszett szemmel csak mosolyogtam:
röpdösött bennem egy madárhad.
S a szárny is voltam és az ég is,
arcomon túli arc a kékben;
öklöm a Holdban: görcsös fétis,
dúlt néger-isten a mesékben.
Amit megéltem: az voltam én,
naponkint más jaj, más öröm,
a halál közelében nagy szél,
nyársuhanás és hóözön;
kihantolt hadseregek csontja
ott, ahol a kamillásrétek
emlékezve és undorodva
ágyús telekbe visszanéznek.
Bakonyerdõ a vállaimnál,
Prága és Varsó homlokfénye,
ezeresztendõs esõ sétál
elém egy májusvégi éjben
s elázom benne, csontig ázom,
borzas pünkösdirózsás férfi,
vándor-arcom a másnapi szél
napos égboltra kicseréli.
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Hagyományõrzõk – nyári
és õszi programok
Júniusban meghívást kaptunk Bozsó Imre „arborétumába” a délután jó hangulatban telt. Jó hangulatban zártuk az elsõ félévet – volt bográcsozás, zene tánc!
Vendégségben voltunk a Szépkorúak nyugdíjas
társainknál az INO-ban, ahol rendkívüli gasztrocsodák
sokaságával és nagyon nagy szeretettel találkoztunk.
Ezuton is köszönjük!
Ellátogattunk Nagyszakácsiba a falunapi ünnepségre. Számunkra sok új szokást és érdekes embereket ismertünk meg, és természetesen megnéztük a
szakács múzeumot is.
Hagyományosan augusztus 19-én ünnepség keretében Becker Norbert Gyula református tiszteletes
felszentelte az új kenyeret. Az ünnepség kóstolással
és egy kis borocskával nyakon öntve zajlott.
Kirándultunk a Szemlõhegyi barlangba Csodaszép élménnyel gazdagodtunk.
Elérkezett a szüret ideje. Szeptember 23-án
Szilvási Károlynál (Szilva) 24-én pedig Huszti Gábor
nyugdíjas társunknál segítgettünk és mulattunk.
Királyi Vilmos

Bozsó arborétum

Vendéglátás

Zene, tánc

Félévzáró
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Ünnepség az INO-ban
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Falunap Nagyszakácsiban

Szüret

Becker Norbert tiszteletes felszenteli az új kenyeret

Nem hiányozhat a jó étel sem

Koncert a kápolna kertjében
A májusi koncert után most szeptemberben is komolyzenei
szerveztünk az Alexandra Pavlovna kápolna kertjében.
Az erre az alkalomra létesített, nézõtérré alakított kertrészt
ismét benépesítették a komolyzenét kedvelõ ürömiek, de voltak a környezõ településekrõl is. A koncerten több külföldi vendég is részt vett.
(Elsõsorban természetesen oroszok).
A
koncertet a Brassdance
zenekar
adta, bár a klas�szikus produkcióknál a „Daniel
Speer rézfúvós
együttes” nevet
használják.

A
program
számos
klas�szikus darabot
is
tartalmazott
például
Georg
Friedrich Handel
Vízizene
címû
mûvébõl, vagy
Avram
Hacsa
turjántól a Kardtánc.
A koncerten
azonban számos
kevéssé ismert zeneszerzõ mûvét is meghallgathattuk, mint
például Ewald vagy a német származása ellenére a Szentpéterváron alkotott Maurer mûveket is.
A kedvezõtlen elõjelek ellenére az idõ kitûnõ volt, szerencsére egy csepp esõ sem esett.
A rendezvény ingyenes volt.
Köszönjük az Ortodox Egyháznak a helyszín biztosítását
és az Ürömi Önkormányzat támogatását.
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Ürömi Tükör
nyári fesztivál

XVII. Ürömi Nyári Fesztivál
2016. június 17-18-19.

Idén is szeretettel vártunk minden kedves látogatót fesztiválunkra, hogy színesebbnél színesebb programok közt töltsék velünk
ezt a három napot.
A régi, mondhatni már megszokott fellépõk mellett új elõadók
is elfogadták meghívásunkat. Nagy örömünkre színpadunkon
köszönthettük ifjabb Csoóri Sándort és a Buda Folk Bandet, Ökrös Csabát és barátait, az Ice Cream Super Sessiont,
Berecz Andrást, a Figura Együttest, az AK 26-ot, Ferenczi
Györgyöt és a Racka Jam-et, valamint a Szerelemcsütörtök
Dobszerda produkciót.
Játszhattunk, táncolhattunk, a színpadon és a színpad mellett, finomakat ehettünk, jókat ihattunk a büfékben, étkezdékben
és költhettük forintjainkat a szebbnél szebb vásárfiákra.
Tomboltunk a koncerteken, roptuk kifulladásig az utcabálon...
Eshetett esõ, tûzhetett a nap, a jókedvnek semmi sem állhatta útját!
A fesztiválon méltón emlékeztünk az ürömi svábok kitelepítésének 70 évfordulójára. Ezen alkalomból az ürömi és a
pilisborosjenõi német nemzetiségi dalárdával közösen nyitottuk szombat esti finálénkat. A mûsor keretén belül felidéztük a
lassan feledésbe merülõ táncokat, nótákat.
Köszönjük az összes résztvevõnek, a támogatóknak, a
segítõknek és lelkes közönségünknek, hogy a nyarat ilyen élménnyel kezdhettük!
Ürömi Öröm Néptáncmûhely
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Icecream

Kisrókák

Babtársulat

4 Muskétás

Las Flamencas

Rackajam
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Ürömi Tükör
nyári fesztivál
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Ürömi Tükör
bölcsõde

Élet a bölcsõdében…
Mintha csak tegnap lett volna az a júniusi nap, amikor elbúcsúztattuk a „nagyokat” és útnak indítottuk
õket az óvoda kapuja felé. Gyorsan eltelt a nyár, ballagóink már oviba járnak.
Most már a kisebbjeinkbõl nagyobbacskák lettek, a
még kisebbek pedig megkezdték a bölcsõdét. Mint minden évben, most is izgatottan vártuk, milyen új kis egyéniségek színesítik majd intézményünk életét.
Megkezdõdött tehát az új nevelési év, ami sok sok új élményt, eseményt tartogat mindannyiunk számára. Hogy
milyet? Megmutatjuk képekben az elõzõ év eseményeit:
Király Veronika
bölcsõdevezetõ

Mindennapok

Ballagás

VII. – VIII. – IX. – X.
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Ürömi Tükör
ÓVODA

Egy óvodai év
eseményei
Minden kisgyermek és család életében fontos pillanat,
amikor átlépik egy intézmény kapuját. Szeptemberben 83
kisgyermek kezdte meg óvodás éveit Ürömön.
Lassan túl is jutunk a beszoktatás nehézségein,
októbertõl elindultak a foglalkozások. Ebben az évben
bõvelkedünk a lehetõségekben. A délelõtti idõszakot átölelik az óvó nénik által kitalált programok. Széles palettát biztosítanak csoportjaiknak az aktív idõeltöltésre. Kirándulásokat szerveznek, játékosan, tevékenységekbe
ágyazottan nyújtanak fontos ismereteket. Ha az idõjárás
nem engedi az udvari kint létet, nagyokat sétálnak Üröm
utcáin. Délutánonként a gyerekek részt vehetnek sakkoktatáson, gyermek jógán, ovis labdajátékon, néptáncon,
akrobatikus rock and rollon. Egész évben többször szervez a Mûvelõdési ház óvodásoknak bábszínházat. Tavaly
négy alkalommal szórakoztattak igényes elõadásukkal a
mûvészek. Idén az elsõ ilyen elõadás október 13-án lesz.
Tekintsük át, milyen egyéb programokat kínálunk az ide
járó gyermekeknek:
Hamarosan a Terményünnepet fogjuk megünnepelni a
csoportjainkkal. Idén is lesz mustkészítés az óvoda udvarán. Ezt követõen Márton napi lámpásfelvonulás, Mikulás,
karácsonyi vásár és a csoportonkénti karácsonyünneplés
következik. 2017-ben az elsõ fontosabb esemény a nemzetiségi hét megtartása lesz, ahol a német munkaközösségünk a fõ szervezõ. Természetesen most sem maradhat el
a farsang, a március 15-e megünneplése, a húsvéti nyuszi látogatása, és talán a legszebb ünnepünk az óvodában,
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Ürömi Tükör
ÓVODA
az anyák napja. A Napraforgó nap már hagyományos gyermeknapi program, mindig május végén kerül megrendezésre. Ezt követõen pedig csak a ballagás várat majd magára.
Mindezt megfûszerezzük még két alkalommal az idõsek otthonában, hiszen minden karácsonykor és anyák napjakor
meglátogatjuk a helyi idõseket, és mûsorunkkal szórakoztatjuk Õket, ezzel kimutatva a tiszteletünket és megbecsülésünket feléjük. Így áll össze egy teljes óvodai év. A napi aktualitásokról és eseményekrõl az óvoda honlapján tájékozódhatnak az uromovi.hu oldalon.
Idei képekkel még nem szolgálhatunk, de engedjék
meg, hogy pár fontos, kedves pillanatot bemutassak néhány tavalyi fénykép segítségével.
Csordásné Tõkés Katalin
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Ürömi Tükör
Szépkorúak

Az Ürömi Szépkorúak
Egyesületének Élete
Nyár közepétõl sem tétlenkedtünk, örömmel jelentem, hogy
újabb tagokkal bõvültünk. Immár az 58 év fölötti korosztálytól
is sokan csatlakoztak, akik megérték, hogy nyugdíjasok lehetnek.

Júniusban 1 hetes Hajdúszoboszlói nyaraláson vettünk részt,
kezelésekkel, fürdõkkel egybekötve. Megfiatalodva a kezelések
után, júliusban Rákoscsabán voltunk az „Él még a magyar nóta”
esten, melyen 4 órás cigányzenés nótákat hallhattunk, vacsorával és tombolával egybekötve.
A nyarat kihasználva ellátogattunk a Leányfalui strandra is.
Ezt követõen a Hagyományõrzõ Egyesülettel és a résztvevõ vendégekkel megünnepeltük Szent István ünnepét kenyéráldással
egybekötve, melyen Becker Gyula Norbert szép ünnepi beszédet tartott. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a részvételéért.
Augusztusban szeretettel vártuk az idõsek otthonában lévõ
lakókat, dolgozókat és a Hagyományõrzõ Egyesületet egy bográcsos vacsorára. Szeretném mindenkinek megköszönni, hogy
elfogadták a meghívásunkat és együtt énekelhettünk estig, nem
kis létszámmal. Remélem lesz még lehetõségünk így együtt lenni.
Õszi kirándulásként Cserkeszõlõre utaztunk újra kezelésekre és fürdõbe 1 hétre.
Szeptember 18-án pedig részt veszünk majd az Alexandra
Pavlovna kápolnánál lévõ koncerten.
Nagyon szépen telnek el ünnepeink, programjaink és klubnapjaink, köszönöm a klubtársak segítségét, hogy mindenben
részt vesznek szó nélkül.
Köszönöm, üdvözlettel: Csonkáné Varga Ibolya
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Szépkorúak köszöntése

Pélyi József

Laboda Gábor polgármester és dr. Halász Mónika jegyzõ köszöntötték 90. születésnapjuk alkalmából Horváth Józsefnét és
Pélyi Józsefet.
Vidákovits Tibor alpolgármester és dr. Halász Mónika jegyzõ
dr. Simonyi Ernõnét és Lehel Lászlót köszöntötték 90. születésnapjuk alkalmából.

Horváth Józsefné

Lehel László

Dr. Simonyi Ernõné
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Ürömi Tükör
görögkatolikus EGYHÁZ

Görögkatolikus lelkipásztori
szolgálat Ürömön
Októbertõl
rendszeres
lelkipásztori
szolgálat
kezdõdik Ürömön a görögkatolikus hívek számára. A
„görögkatolikus” elnevezést hallva sokan megkérdezik: Ezek a görögkeletiek? A két kifejezés nagyon hasonlóan hangzik, mégis különbözõ keresztény felekezetet takar. A régies „görögkeleti” elnevezéssel illetett
keresztényeket manapság inkább „ortodoxnak” hívják,
s vidékünkön legfõképp a szerb nemzetiséggel hozzák
kapcsolatba, bár Ürömön az orosz ortodoxia képviselteti magát. A „görögkatolikusok” esetében azonban
egy másik felekezetrõl beszélünk, mely magyar identitással rendelkezik. Az elnevezés elsõ tagja, a „görög”
a bizánci rítusra utal, míg a „katolikus” jelzõ a római
pápával való egységet jelöli. Ebbõl pedig az következik, hogy míg a szertartások terén nagy a hasonlóság
az ortodoxokkal, addig egyházszervezetileg különállóak: a görögkatolikusok a római katolikusokkal vannak
egyházi közösségben, ami teljes átjárhatóságot jelent
a vasárnapi mise illetve gyónás, szentáldozás tekintetében.
Milyen múltra tekint vissza ez a felekezet térségünkben? Eredendõen hazánk észak-keleti régiójában élnek
egy tömbben görögkatolikusok. Különösen az utóbbi száz
év társadalmi-gazdasági folyamatainak köszönhetõen
azonban sokan elszármaztak az ország középsõ és nyugati részeibe. Így kerültek vidékünkre is egyre többen
görögkatolikusok. Közvetlen közelünkben – Pomázon,
Szentendrén –, valamint alkalomszerûen Ürömön is 1967tõl végeztek Szent Liturgiát a Budai Parókia (Fõ utca)
papjai, majd 2009-ben Pomázon szórványegyházközség
jött létre, melynek területéhez tartozik Üröm és környéke
(Pilisborosjenõ, Solymár) is. 2012-tõl pedig már Pomázon
helyben lakó papja van az egyházközségnek. A szórványközösség szervezésének küzdelmes munkájában mostanra érkezett el annak lehetõsége, hogy az Ürömön és környékén élõ görögkatolikusok is lakóhelyükhöz közelebb részesüljenek a Szent Liturgián való részvétel és a papi szolgálat lehetõségében.
A bõvebb bevezetõ után engedjék meg, hogy itteni
szolgálatom kezdetén bemutatkozzam: Dr. Mosolygó Péter
pomázi parókus vagyok, házas négy gyermekkel. 18 éve
szenteltek pappá. A hajdúdorogi káplán évek után szórványterületre kerültem: Budára, majd Veszprémbe, végül
Pomázra. Fentebb küzdelmes munkáról írtam, mivel az
egyházközségünknek még nincs saját épülete (templom,
parókia), így jelenleg római katolikus templomokban mi-
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Dr. Mosolygó Péter

sézve, illetve albérletben élve folyik a szervezõ munka és
az infrastrukturális háttér megteremtése. Reményeink szerint belátható idõn belül megvalósulhat az egyházközség
kis központja. Addig is elsõrendû feladatomnak tekintem,
hogy a Budakalásztól a Szentendrei-sziget északi csücskéig, továbbá a Dunától Solymár és Csobánka vonaláig
terjedõ területen minél jobb és rendszeresebb lelkipásztori
ellátásban részesüljenek a rám bízott hívek.
Római katolikus testvéreinkkel való közösségünk
lehetõvé teszi, hogy egymás templomait saját istentisztelet végzésére használhassuk. Wilheim Péter plébános
atya nagylelkû együttmûködésének köszönhetõen terveink szerint havi rendszerességgel egy-egy szombat este végeznénk görögkatolikus Szent Liturgiát a plébániatemplomban. Pontosabb információ elhangzik a római katolikus szentmisék végén a hirdetésben, továbbá az alábbi
elérhetõségeken keresztül kapható:
Mobil: 06-30-3166345
e-mail: mosolygo.peter@gmail.com
Honlapunk: http://pomaz.gorogkatolikus.hu
Facebook: https://www.facebook.com/pomaz.gorogkatolikus/
Szeretettel ajánlom fel papi szolgálatomat minden
görögkatolikus hívõnek, egyúttal buzdítok: éljünk a kapcsolatfelvétel és a saját szertartás adta lehetõséggel! Az
erõs gyökerû fa szilárdan áll minden viszontagság között
– erõsítsük gyökereinket!
Dicsõség Jézus Krisztusnak! – Dicsõség mindörökké!
Dr. Mosolygó Péter
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HATÁROZATOK
A 2016. június, július, augusztus, szeptember havi képviselõ-testületi ülések döntései
• A 2016. júniusi soron kívüli ülésén pályázat benyújtásáról döntött a testület Üröm, Kossuth Lajos és Táncsics Mihály utcákra, önrész vállalásával.
• A júniusi soron ülésen módosították a képviselõk a háziorvosi, házi gyermekorvosi és védõnõi körzetekrõl szóló
önkormányzati rendeletet.
• Rendeletet alkotott a képviselõ-testület a polgármesteri hivatalban dolgozók igazgatási szünetének elrendelésérõl.
• Megtárgyalták a képviselõk a Helyi Építési Szabályzat
módosítására elõkészített utolsó véleményezési anyagot.
• Pere Lajos és Pere Lajosné kérelmében döntöttek a
képviselõk, a Helyi Építési Szabályzat módosításának
kezdeményezését illetõen.
• Elbírálták a képviselõk az önkormányzat víziközmû vagyonértékelésére elõkészített anyagot.
• Határoztak a képviselõk a 76/2016 (V.25.) Kt. számú határozat végrehajtásáról, a bölcsõde udvarának felújításáról, pályázat benyújtásáról.
• Az iskola bõvítésével kapcsolatos irodakonténerek telepítésének kezdeményezésérõl döntött a képviselõ-testület.

• Nem támogatta a képviselõ-testület a könyvtárban lévõ
elhasználódott székek cseréjét.
• Elbírálták a képviselõk a Honvéd utca lakóinak kérelmét,
mely a Honvéd utca Napraforgó utca felõli végét
zsákutcává kívánja tenni.
• Júliusi soron kívüli ülésen tárgyalták meg a képviselõk a
25/2016 (II.24.) Kt. számú határozat módosítására beterjesztett javaslatot az Üröm 3 hrsz-ú ingatlan megvásárlását illetõen.
• Augusztusi soron kívüli ülésen bírálták el a képviselõk a
Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház és Könyvtár vezetõi álláshelyére beérkezett pályázatokat, döntés született a
nyertes pályázatról. A pályázatot újabb 5 évre a korábbi vezetõ nyerte el.
• Közbeszerzés kiírásáról döntött a testület épületenergetikai korszerûsítési munkálatokra, valamint döntött a közbeszerzési tanácsadó, illetve lebonyolító kiválasztásáról.
• A Kossuth Lajos és Táncsics Mihály utca felújítási – beruházási munkáira közbeszerzési eljárás kiírásáról, valamint a közbeszerzési bonyolító kiválasztásáról határoztak a képviselõk.

• Határozatot hoztak a képviselõk Spikut Norbert támogatási kérelmében az ürömi biciklispálya kerítés létesítéséhez.

• Döntöttek a képviselõk a József Nádor Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény közétkeztetési
szolgáltatására a 45/2016 (III.30.) Kt. számú határozattal kiírt közbeszerzési eljárásra beérkezett pályázatok elbírálásáról, új közbeszerzési eljárás kiírásáról, tekintettel
arra, hogy a korábbi pályázat érvénytelen volt.

• Döntés született Falvai Józsefné, Német Nemzetiségi
Egyesület elnökének ürömi címer használatára vonatkozó kérelmében.

• Az iskola udvarán telepítendõ konténer tantermek alapozási munkáira és közmûbekötéseire beérkezett árajánlatban döntöttek a képviselõk.

• Meghatározták a képviselõk a Mûvelõdési Ház és Könyvtár nyári zárva tartásának idõpontját.

J óváhagyta a képviselõ-testület a közösségi sportlétesítmények pályázatának elõkészítésével kapcsolatos megbízói szerzõdést.

• Döntés született Matisz Péter ingatlanvásárlási kérelmében.

• Javaslat született a 2016. évi természetbeni ellátásokra a
60. életévüket betöltött ürömi lakosok részére.
• Polgármesteri felhatalmazásáról szavaztak a képviselõk
a 2016. évi szúnyoggyérítés megrendelésére, amennyiben szükségessé válik a nyár folyamán.
• Jóváhagyta a testület a lejárt határidejû határozatok végrehajtásának helyzetérõl szóló jelentést.
• Zárt ülés keretében bírálta el a testület az óvodai felvételeket elutasító határozatok elleni fellebbezéseket.
• Javaslat született a Mûvelõdési
szerzõdésének módosítására.

Ház

tervezõi

• Döntés született a Zöld Bicske Nonprofit Kft.
törzsrészvényeibõl 1 db 100 000 Ft-os részvény megvásárlásáról.
• Döntöttek a képviselõk támogatási pályázat benyújtásáról az óvoda konyhájának felújítására és eszközbeszerzésére.

• Az iskola tervezõi szerzõdésének módosításáról határoztak a képviselõk, melynek értelmében az iskolabõvítés
kiviteli terveit nem készítteti el az önkormányzat.
• Döntés született a HÉSZ és Településszerkezeti terv módosításáról (egyszerûsített eljárás).
• Határozat született az Üröm, Fõ utca parkjában levõ
szökõkút megjavításáról.
• Szeptemberi soros ülésen döntés született a Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak megbízásáról.
• Jóváhagyták a képviselõk a 2016. évi költségvetés I. félévi teljesítésérõl szóló beszámolót.
• Módosították a képviselõk a település 2016. évi
költségvetésérõl szóló rendeletet.
• Ugyancsak módosította a testület a József Nádor Általános és Alapfokú Mûvészetoktatási Iskolában a 2016. évben fizetendõ étkezési térítési díjakról szóló rendeletét.
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• Jóváhagyták a képviselõk a Szociális, Családügyi és
Egészségügyi Bizottság beszámolóját az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekrõl.

• Támogatta a testület az ürömi Alexandra Pavlovna sírkápolna lelkészének kérelmét a templomról kiadandó tájékoztató kiadvány költségeihez való hozzájárulással.

• Meghatározták a képviselõk a 2016. évi közmeghallgatás idõpontját.

• Megtárgyalták a képviselõk Bencs Kálmán és Király
László kérelmét a 618 hrsz-ú ingatlant érintõ 69 m2-re
vonatkozó elõvásárlási jog módosításáról.

• Árajánlatok bekérésérõl határozott a testület a 2016/2017
évi hó eltakarítási és síkosság mentesítési munkákra.
• Jóváhagyta a testület a szakbizottság tájékoztatóját a
2016. évi burgonya, hagyma, száraztészta csomagok
összeállításával, illetve az áru beszerzésével kapcsolatos teendõkrõl, árakról.
• Döntés született a Gankaku Sportegyesület ingyenes teremhasználati kérelmében.
• Jóváhagyták a képviselõk a polgármester tájékoztatóját
a két ülés közötti döntésrõl, az Idõsek Napközi Otthona
nyári zárva tartásáról.
• Az Úttörõ utcai és a Polgármesteri Hivatal melletti játszótér meghibásodott játszóeszközeinek helyreállításáról határoztak a képviselõk.
• Döntés született az Ürömi Szent György Egyesület kérelmében kedvezményes teremhasználat biztosítására.
• Határoztak a képviselõk az Ürömi Szépkorúak Egyesülete vezetõjének kérelmében székek, illetve asztal beszerzésérõl. A kérelmet úgy támogatta, hogy a
Mûvelõdési Házban feleslegessé vált székekbõl elégítheti ki igényét az egyesület.

• Döntés született az önkormányzat tulajdonában lévõ csatornahálózat terhelhetõségére készítendõ tanulmányterv
költségeirõl.
• Ismételten határozatban döntöttek a képviselõk a 078
hrsz-ú, un. barackos területekbõl út céljára szükséges területek kisajátítási eljárásáról.
• Jóváhagyta a testület a polgármester tájékoztatóját a két
ülés között hozott döntésérõl, mely a földgáz szabadpiaci pályázatára vonatkozik.
• Ugyancsak jóváhagyta a testület a HÉSZ módosítását
elõkészítõ tervezõi szerzõdést (egyszerûsített eljárás).
• Döntés született a Profi-Com 98 Bt. árajánlatában, mely
az óvoda (Fõ u. 37.) tûzjelzõ központjának cseréjére vonatkozik.
• Elfogadta a testület az önkormányzat és az Elmû Hálózat Kft. között tervezett együttmûködési megállapodás
szerzõdését.
Üröm, 2016. október
		
		

Dr. Halász Mónika
jegyzô

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt ingatlantulajdonosok!
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a 2016. évi zöldhulladék
és veszélyes hulladék elszállítása a következô idôpontokban történik:
Zöldhulladék: 2016. november 26.
Veszélyes hulladék: 2016. november 19.
A zöldhulladékot kötegelve a lakóingatlan elôl szállítja el a szolgáltató.
A veszélyes hulladék gyûjtôhelyei:
Polgármesteri Hivatal elôtti tér (8.00 – 10.00-ig)
Mészégetô utca – Kálvária sarok (10.30 – 12.00-ig)
Üröm, 2016. október hó
Vidákovits Tibor alpolgármester
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Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
9/2016 (VI.30.) önkormányzati rendelete a 8/2008 (IV.
21.), 6/2004 (III. 01.), 15/2007 (VI. 27.) rendeletekkel
módosított 22/2002 (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosítására a háziorvosi, házi gyermekorvosi és
védõnõi körzetekrõl
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az önálló orvosi
tevékenységrõl szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – figyelemmel a Mötv. (Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés
4.) pontjában kapott felhatalmazásra - Üröm háziorvosi, házi gyermekorvosi és védõnõi körzetekrõl alkotott 22/2002 (XII. 18.) számú
rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §
1.) Az önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A rendelet 1. melléklete kiegészül egy új 1, 2 és 3 számú melléklettel.

3. §
Az igazgatási szünet idõtartama alatt az esedékesség évében ki
nem adott szabadság 3/5 része kiadható.
4. §
1.) 2016. július 25-tõl 2016. augusztus 3-ig között az ügyfélfogadás
szünetel valamennyi szervezeti egységben.
2.) 2016. július 27-én 9.00 órától 16.00 óráig az igazgatási iroda, a
pénzügyi iroda és a titkárság tart helyben ügyeletet.
5. §
1.) Ez a rendelet kihirdetését követõ napon lép hatályba és 2016. augusztus 04-el hatályát veszti.
Üröm, 2016. június 29.
Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô

2. §
1.) Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései nem változnak.
2.) A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Üröm Község Önkormányzata Képviselõ-testületének
11/2016. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 10/2005. (VI.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

3.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Üröm, 2016. június 29.
Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
10/2016 (VI. 30.) számú önkormányzati rendelete az
Üröm Község Polgármesteri Hivatalában 2016. nyári
idõszakában az igazgatási szünet elrendelésérõl
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 108 §, 232. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (továbbiakban: Hivatal) dolgozó köztisztviselõkre és
ügykezelõkre, valamint munkavállalókra (továbbiakban együtt: dolgozó) terjed ki.
2. §
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 2016. július 25-tõl
2016. augusztus 3-ig terjedõ idõszakra a Polgármesteri Hivatalban
igazgatási szünetet rendel el.

Üröm Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló, 1997. évi LXXVIII. Tv. 6.
§-ának (1) bekezdésében és a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX Tv. 13.§ (1) bek. 1. pontjában és Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrõl,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrõl szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-a alapján meghatározott partnerek és a 9. mellékletben felsorolt államigazgatási szervek véleményének kikérésével a következõket rendeli el:
Módosító rendelkezések
A helyi építési szabályzatról szóló 10/2005. (VI.06.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 27. § (25) bekezdésében a „legnagyobb beépítettség (%) 10” szöveg helyébe a "legnagyobb beépítettség % 12,5" szöveg lép.
A R. 26. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következõ c) pont lép.
„c) Az Lke-2, Lke-13*, Lke-24 jelû építési övezetekben legfeljebb
négy lakás építhetõ.”
A R. 1. számú mellékletét képezõ 2015. 03. dátumú SZ-1 jelû szabályozási terv kiegészül jelen rendelet 1. és 2. számú mellékletét
képezõ 2016. 03. dátumú SZ-1/M3 és SZ-1/M4 jelû tervlapokkal.
Ugyanakkor az SZ-1/M3 és SZ-1/M4 jelû tervlapok által lefedett terület az SZ-1 jelû tervlapon hatályát veszti.
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Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követõ 15. napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Üröm, 2016. augusztus 24.
Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 41. § (4)
bekezdése alapján kihirdetve és kifüggesztve:
Üröm, 2016. augusztus 25.
								
Dr. Halász Mónika
jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
12/2016 (IX. 29.) önkormányzati rendelete a 4/2016 (III.
31.) önkormányzati rendelettel módosított az 1/2016
(II. 16.) önkormányzati rendelet módosítására az
önkormányzat 2016. évi költségvetésérõl
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § (1) bekezdésben, valamint az ennek végrehajtására kiadott 368/2011.(XII. 31.) Korm. számú rendeletben foglalt felhatalmazás alapján a 2016. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:
1. §.

383 396 000 Ft-ban (azaz háromszáznyolcvanhárommillió
háromszázkilencvenhatezer forintban)
c.) Mûködési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételi fõösszegét 93 932 000 Ft-ban (azaz kilencvenhárommillió kilencszázharminckettõezer forintban)
d.) Mûködési és felhalmozás célú támogatások államháztartáson belüli bevételét 398 985 000 Ft-ban, (azaz
háromszázkilencvennyolcmillió kilencszáznyolcvanötezer
forintban)
		
		
da.) mûködési célú támogatások 398 985 e/Ft.
		
db.) felhalmozás célú támogatások 0 Ft.
e.) Felhalmozás és tõkejellegû bevételeit 38 000 007
Ft-ban (azaz harmincnyolcmillió hétezer forintban)
f.) Pénzforgalom nélküli bevételek 674 560 000 Ft-ban
(azaz hatszázhetvennégymillió ötszázhatvanezer forintban)
g.) Finanszírozás bevételei 170 312 000 Ft-ban (azaz
százhetvenmillió háromszáztizenkétezer forintban)
ga.) belföldi finanszírozási bevétel 170 312 000 Ft-ban
(azaz százhetvenmillió háromszáztizenkétezer forintban)
/3/ Az önkormányzat összesített bevételeibõl:
a) a kötelezõ feladatok bevételei:
709 174 e/Ft.
b) önként vállalt feladatok bevételei:
1 049 542 e/Ft.
c) állami, államigazgatási feladatok bevételei: 90 000 e/Ft.
/4/ A /2/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok
a-d) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt
elõirányzatok, a többi kiemelt bevételi elõirányzat meghatározásáról
az önkormányzat saját hatáskörében jogosult dönteni.
Az Ör. 3. § helyébe a következõ rendelkezés lép:
2. §.

Az Ör. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
2. Az önkormányzat összesített 2016. évi módosított bevételei
és kiadásai
/1/ A Képviselõ-testület a 2016. évi költségvetési módosított bevétel fõösszegét: 1 848 716 eFt-ban (azaz Egymilliárd-nyolcszáznegyvennyolcmillió-hétszáztizenhatezer forintban) állapítja meg a jelen rendelet 1. mellékletben részletezett források szerint.
/2/ Az önkormányzat összesített 2016. évi módosított költségvetési
bevételén belül kiemelt elõirányzatonként:
a.) Intézményi mûködési bevételeit 89 524 000 Ft-ban
(azaz nyolcvankilencmillió ötszázhuszonnégyezer forintban)
b.) Közhatalmi bevételek:
Az önkormányzat sajátos mûködési bevételeit:
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/1/ A képviselõ-testület a 2016. évi költségvetés módosított kiadások fõösszegét: 1 848 716 eFt-ban (azaz egymilliárd nyolcszáznegyvennyolcmillió hétszáztizenhatezer forintban) állapítja meg a jelen rendelet 2. számú mellékletében részletezettek szerint.
/2/ Az összesített kiadási fõösszegen belül a 2016. évi kiemelt módosított kiadási elõirányzatait az alábbiakban határozza meg:
a) Mûködési költségvetési kiadás 739 381 000 Ft-ban (azaz hétszázharminckilencmillió háromszáznyolcvanegyezer forintban)
aa.) Személyi juttatások kiadásai 344 461 000 Ft-ban
(azaz háromszáznegyvennégymillió négyszázhatvanegyezer forintban)
ab.) Munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adó 91 887 000 Ft-ban (azaz kilencvenegymillió
nyolcszáznyolcvanhétezer forintban)
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ac.) Dologi és egyéb folyó kiadások 262 818 000 Ft-ban
(azaz kettõszázhatvankettõmillió nyolcszáztizennyolcezer
forintban)
ad.) Ellátottak pénzbeli juttatásai 40 215 000 Ft-ban,
(azaz negyvenmillió kettõszáztizenötezer forintban)

/3/ A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Üröm, 2016. szeptember 28.
Laboda Gábor

Dr. Halász Mónika

polgármester

jegyzô

ae.) Egyéb mûködési kiadások 22 330 000 Ft-ban (azaz
huszonkettõmillió háromszázharmincezer forintban)
b)
Felhalmozási költségvetés kiadás 470 555 000
Ft-ban (azaz négyszázhetvenmillió ötszázötvenötezer forintban)
ba.)
Beruházások kiadásai: 160 675 000 Ft-ban
(azaz százhatvanmillió hatszázhetvenötezer forintban)
ab.) Felújítások kiadásai 309 880 000. Ft-ban (azaz háromszázkilencmillió nyolcszáznyolcvan forintban)
bc.)
Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft-ban (azaz
nulla forintban) állapítja meg.

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
13/2016 (IX.29.) önkormányzati rendelete az 5/2016
(III.31.) önkormányzati rendelet módosítására az általa mûködtetett József Nádor Általános és Alapfokú
Mûvészetoktatási Iskolában
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 az általa mûködtetett József
Nádor Általános és Alapfokú Mûvészetoktatási Iskolában a 2016. év-

c)
Finanszírozási kiadások 170 312 000 Ft-ban
(azaz százhetvenmillió háromszáztizenkétezer forintban)

ben fizetendõ térítési díjakról alkotott rendeletét az alábbiak szerint

ca.) belföldi finanszírozási kiadás 170 312 000 Ft-ban (azaz
százhetvenmillió háromszáztizenkétezer forintban)

1. §

módosítja:

Az önkormányzati rendelet 1. § a) pontja helyébe az alábbi új 1.§ a)
pontja lép:
/3/ Az önkormányzat összesített kiadásaiból
			
		a)kötelezõ feladatok kiadásai 872 711 e/Ft-ban
b)önként vállalt feladatok kiadásai 886 005 e/Ft-ban
c)állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 90 000 Ft

a.)
Intézmény

Ft/fô/nap

Áfa

Fizetendõ térítési díj

József Nádor Általános
Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Iskola

/4/ Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási elõirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § /3/ bekezdésében rögzített kiemelt elõirányzatok, a
további kiemelt elõirányzatok meghatározásáról az önkormányzat
saját hatáskörében jogosult dönteni.

Tízórai

106

29

135

Ebéd

461

124

585

Uzsonna

71

19

90

Összesen

638

172

810

2. §
3. §.

Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései nem változnak.

Az Ör. 6. §-a helyébe az alábbi új 6. § lép:
„6. §(1) Az önkormányzat település szintû költségvetésében a módosított általános tartalék 87 998 000 Ft., a módosított céltartalék
358 140 000 Ft.
6. § (2) A módosított céltartalék felhasználásáról év közben dönt az
önkormányzat.

3. §
1.)

Jelen rendelet 2016. október 1-jével lép hatályba, rendelke-

zéseit ettõl az idõponttól kell alkalmazni.
2.)

A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Üröm, 2016. szeptember 28.

4. §.
/1/ Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései nem változnak.

Laboda Gábor

Dr. Halász Mónika

polgármester

jegyzô

/2/ Jelen rendelet kihirdetés napját követõ napon lép hatályba.
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Mellékletek a 11/2016. (VIII.25.) önkormányzati rendelethez
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Senior Mentor Program
A Civil Vállalkozások közhasznú szervezet 55 év feletti felnõtteket
keres, hogy – mint mentorok és oktatók – az olvasás elsajátításában segítsenek a helyi általános iskolás diákoknak.
Legyen Ön is a Senior Mentor Program tagja:
• segítsen egy fiatal diáknak,
hogy sikeresen vegye a tanulmányi akadályokat;
• dolgozzon együtt csapatban
más idõsebb felnõttekkel és
• kapjon havi ösztöndíjat!
A pedagógiai tapasztalat nem
elõfeltétel.
További információ:
www.civilvallalkozasok.hu
info@civilvallalkozasok.hu

Impresszum:
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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
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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

Fekvô beteghez házhoz hívás
hétköznaponként reggel 8-9 között.
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Ürömi Tükör
KÖZÉRDEKŰ
Csatornázási Üzem
2000, Szentendre, Ipar u.
Hibabejelentés (éjjel-nappal):
06/27/511-511
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
06/27/511-511
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

Gyermekrendelés,
Üröm, Dózsa György út 34.

Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Kedd
Szerda
Szerda
Csütörtök

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

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

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:

Csütörtök:
Péntek:

09.00 – 12.00 óráig,
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:

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

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

2.) A hivatal szervezeti egységeinek ügyfélfogadási rendje a következõ:
hétfõ
kedd
szerda
csütörtök
péntek

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

Körzeti megbízott rendôrök fogadóórája minden szerdán 16-18 között
a Polgármesteri Hivatal helyiségében.
Központi telefon:
06-26-350-054, 06-26-550-096, 06-26-550-093
Fax: 06-26-350-187
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26/550-097, 26/550-117
26/536-033
Védônôi szolgálat

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

a) Ügyintézõk:
		
		
		
		

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

Szerda:

10.00 – 13.00 óráig

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

Tanácsadás

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
13.00 – 16.00 óráig,

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

Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek:

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

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

Az Ürömi Öröm Néptáncmûhely
Tánctábora Kisinóc 2016. 06. 26 – 07. 02.
Az idei nyári táborban mezõföldi táncokat, valamint szatmári, azon belül is tyukodi táncokat tanultunk. A próbák mellett rengeteget strandoltunk, játszottunk, kézmûveskedtünk, kirándultunk… De errõl beszéljenek inkább a képek!

VII. – VIII. – IX. – X.
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Ballagás – 2016. Üröm

Kiss Tibor ig., Boross Gitta igh., Wilheim
Péter római kat. pap, Habsburg-Lotharingiai
Mihály fõherceg, Laboda Gábor polgármester, Becker Norbert ref. pap, SeremetyeffPapp János és felesége, Dimitrij Szvirko atya

Az idei ballagás idõpontja június 15-ére esett, és az a megtiszteltetés érte az iskolát, hogy Habsburg Lotharingiai Mihály fõherceg úr személyesen vett részt ezen az ünnepségen. Kedves szavakkal bátorította
az iskolát elhagyó diákokat és átadta az általa alapított díjat az osztály
legjobb tanulójának.
Laboda Gábor polgármester az
önkormányzat

nevében

minden

végzõs diáknak Üröm emlékérmet
adott át.
Kiss Tibor igazgató – többek kö-

Habsburg-Lotharingiai Mihály
fõherceg úr beszéde

zött – Weöres Sándor szavait idézte és sok sikert kívánva búcsúzott a
ballagó diákoktól.
„Egyetlen parancs van, a többi csak
tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél. Egyetlen ismeret
Ballagó VIII. osztály

van, a többi csak toldás: Alattad a

Laboda Gábor polgármester
minden elköszönõ diáknak
Üröm emlékérmet ad ajándékba

föld, fölötted az ég, benned a létra.”

VII. – VIII. – IX. – X.
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Ürömi Tükör
Iskola

Német Nemzetiségi Tábor az iskolában
2016. június 27 - július 03.

Egy képzelt napló margójára…
„Montag: Tánc – Agyagozás
A régi mondás szerint, történhet bármi, a sváb ember táncolva születik és táncolva is hal meg. Steer Mónika, a tánctanárunk
idén is fáradhatatlanul mutatta a lépéseket, Schäffer István pedig
tangóharmonikájával „húzta a nótánkat.” Mi meg csak roptuk körben, párban és párnával, farkasokként bárányt kiáltva, majd csigává változva.
Ebéd után aztán kezdõdött a kreatív munka. Jó volt gyúrni és
formázni az agyagot, és milyen jó most a kiégetett sima barna
mázas szappantartót simogatni. Nem hinném, hogy ezután bárki
is elblicceli a kézmosást!
Dienstag: Hímzés – Tánc
A hét legnagyobb meglepetése! Ki gondolta volna, hogy
ezeknek az apró kezecskéknek ekkora örömöt okozhat egy
könyvjelzõ készítése? Ki merte volna letenni a nagy esküt, hogy
átszellemült arccal száját összeszorítva öltöget és próbál elbánni azokkal a fránya csomókkal még õ is, a fiúcska, akinek lételeme a foci, a lótás-futás-mászás? Ráadásul nem csak kedden!
Hanem minden adandó alkalommal, amikor van idõ a kezünkbe tût venni.
Délután aztán újra kezdõdhetett a tánc! Sok dal, muzsika és
játék.
Mittwoch: Tánc – Séta a faluban
Miután már némi rutinnal átmozgattuk magunkat a harmonikaszó mellett, indulhatott a séta Mayer József bádogos
mûhelyébe. Elõször még megilletõdötten hallgattuk az asztalos és bádogos szakma fortélyait, de aztán elõkerült számtalan
furcsa alakú szerszám, egy harcsa alakú vízköpõ és egy kovácsoltvas kakas is. Józsi bácsi még a nagy becsben tartott „Salgó”
sparherd-jét is begyújtotta a tiszteletünkre. Az igazi móka csak
ezután kezdõdött! Bádogot hajlítottunk, lyukasztottunk, még forgót is készítettünk. Nem maradt el a hideg bodzaszörp és a roppanós cseresznye sem.
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Ezután felmásztunk a kálváriadombra. Itt nem csak a
lépcsõktõl, hanem a csodálatos kilátástól is elakadt a szavunk.
A csodálkozás persze csak addig tartott, míg fel nem fedeztük
a dombokon a játszóteret. Miután futkároztunk és ugráltunk kicsit, Üröm felé vettük az irányt, hiszen várt már minket a Bassó
család.
Itt aztán újra láthattunk cirkalmas gót betûkkel megírt írásos
emlékeket, például a vakáció beköszöntével stílusosan egy jeles
bizonyítványt, de képeslapokat és rég megbarnult fényképeket is.
A fiúknak a legnagyobb örömöt mégis a régi kõfaragó eszközök, kalapácsok használata okozta. Reméljük, a kikalapált fû
pótlása nem okoz majd sok bosszúságot. A „trakta” itt sem maradt el, a finom sós süteménybõl jó párat bevállaltunk ebéd elõtt.

Donnerstag: Gótírás – Tánc
A sváb ember igényes volt és szerette a szépet. Minden
egyes alkalommal csodálattal bogozgatjuk ki a faluban mindenütt felbukkanó cirkalmas gót betûiket. A mai napon mindenki
ilyen betûkkel rótta fel saját nevét egy kis táblára. Utána jöhetett
a mestermûvek kiszínezése, bekeretezése és még akasztót is illesztettünk rá. Mostantól ugye nem kérdés, hogy ki az úr a gyerekszobában?
A délelõtti mûhely-munka után elérkezettnek láttuk az idõt,
hogy fellépjünk a világot jelentõ deszkákra. Debütálásunkra szüleink elõtt a tornateremben került sor. Fittyet hánytunk a hõségre,
a közös dalos játékok mindenkinek meghozták a jókedvet.
Freitag: Tánc – Sütés
A régi ürömi családokat igazán összekovácsolta a közös
sütés-fõzés.
A délelõtti tánc után tehát mi is következhetett volna más?!
Bevettük a konyhát. Isteni „Preckedlit” gyúrtunk, nyújtottunk és
szaggattunk. (Diós aprósütemény, régi sváb recept a Keszthelyi család gyûjteményébõl) Lisztes arcú kuktaként már a nyers
tésztát is szakszerûen kóstolgattuk, hogy biztos, ami biztos,
semmi ne maradjon ki belõle. Az igazi kihívás azonban csak ezután következett! Mindegyikünk átesett a tepertõdarálás bonyolult mûveletén. A csodás végeredménybõl nagyvonalúan félretettünk szüleinknek is a hétvégi kóstolóhoz.

Sonntag: Bemutató – Közös tánc – Zárszó
A tábor utolsó napján egy kedves ügyességi játék hajtogatására még jutott idõnk, majd elkészítettük a töpörtyûkrémes falatkákat a szüleinknek.
11-kor meg is érkeztek, és végre õk is láthatták a kiállított kincseinket, amiket a héten készítettünk. Megkínáltuk õket
a töpörtyûkrémes falatkákkal – szigorúan lilahagymával – és
„Preckedlivel” is.

Samstag: Kirándulás
Bár sokan közülünk jártak már hagyományosan megépített
svábházban, mégis izgalmas idõutazás volt a kirándulás a budakalászi tájházban. Érdekes volt a szenes vasaló, a régi kedvesen
bumfordi babakocsi, amely mellett ott kuporgott kicsinyített mása, és a kopott biblia, mely igen kalandos úton került vissza egy
németországi szemétteleprõl.
A budakalászi tájház vezetõje kedvesen mesélt nekünk a
nagyszülei hajdani házáról, munkás hétköznapjaikról és vidám
ünnepeikrõl.

Hogy ne csak a kivetítõn levetített képek és film alapján
gyõzzük meg õket remek tánctudásunkról, elõadtunk nekik egy
vidám táncot, amit természetesen nekik is megtanítottunk.
Végül mindegyikünk kapott egy szép emléklapot, és a 2016.
évi Nemzetiségi Tábort ünnepélyes szavakkal bezártuk!...
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden lelkes
Szülõnek, Nagyszülõnek, ürömi Mesternek a szakértõ segítségért és az ürömi Nemzetiségi Önkormányzatnak, akik pályázatukkal elnyerték az Emberi Erõforrások Minisztériumának támogatását: NEMZ-TAB-16-0285
Az Iskola Német Munkaközössége
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Művelődési Ház
Az Ürömi Német Nemzetiségû Önkormányzat tájékoztatója az Üröm – Budakalász
között álló kõkereszt áthelyezési tervérõl
A tárgyalás témája az M0-ás autópálya északi szektorának engedélyezési tervéhez kapcsolódóan a Budakalászi út mellett álló, több mint 100 éves sváb kereszt
áthelyezése.
Röviden a kereszt történetérõl idõs ürömiek elbeszélése alapján: Üröm határában egykor 3 helyen állt
kõkereszt. Búzaszentelés idején a keresztekhez a római
katolikus egyház keresztjáró napot szervezett, ahol a jó
termés reményében imádkoztak.
Egy másik történet szerint a kereszt helyén valamikor
egy nagy fa állt, mely alá a vihar elõl egy földmûves család menekült. A szekéren ülõkbe belecsapott a villám,az
egyikük meg is halt. Emlékül emelték a keresztet.
Mivel az autópálya építési munkálatai miatt a kereszt jelenlegi helyén nem maradhat a tárgyalás során az Unitef ’83 Zrt. a kereszt új helyéül két lehetséges alternatívát javasolt. Mindkét javasolt hely körforgalmi csomópont mellett létesülne, mely közül a II. számú,
Ürömtõl távolabb, jelenleg egy mezõn állna.
Véleményünk szerint mivel az I. számú javaslat jobban megközelíthetõ, így ezt a megoldást támogattuk.
A mellékelt térképen látható a kereszt jelenlegi és mindkét javasolt helye.
Schárer Jánosné
Német Nemzetiségi Önkormányzat

Gyertek vízilabdázni! – sikeres
pólós egyesület Békásmegyeren
Vízilabdával gyakorló nagyobbak és deszkával, libasorban úszó
kisebbek – ez a kép fogadja az Oázis Sport Club békásmegyeri
edzésein az érdeklõdõket. Az egyesület sok éve tart vízilabda foglalkozásokat, a kisebbeknek pedig úszásoktatással összekötött vízilabda elõkészítõt a III. kerületben, valamint a margitszigeti Sportuszodában és Bicskén. Az Oázis Sport Club legnagyobb bölcsõje azonban Békásmegyer lett, ahol a Fõvárosi Vízmûvek csodálatos Sporttelepén évrõl évre egyre több gyerek ismerkedik meg – köztük sok
ürömi is - a vízilabdázással és természetesen az úszás szépségével.
„Sikerünket mutatja, hogy mára már 150-nél több gyerek jár le
nap, mint nap hozzánk, így a legnagyobb egyesületekhez hasonlóan
mi is minden korosztályos bajnokságban elindulunk” – mondta Ábrahám István, az Oázis Sport Club vezetõje, aki maga is hosszú évtizedek óta edzõként dolgozik .
Míg a nagyobbak már a bajnokságok nívós felsõházában játszanak, addig a kisebbek csapatokban készülnek a megmérettetésekre
és évrõl évre egyre szebb eredményeket érnek el.
„Az Oázis 5 éves kortól várja a bátrabb, úszni már kicsit tudó
lányokat és fiúkat, hogy hónapok alatt megtanítsuk õket elõször jól
úszni, majd taposni és labdát fogni. Innentõl már a fiúk és a lányok
egy olyan egyesületben lehetnek, ahonnan korábban is többen beke-
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rülhettek a korosztályos lány-fiú tehetséggondozó országos keretbe.”
Eleinte természetesen az úszáson van a hangsúly, de a sok deszkázás, a képzett edzõk odafigyelése és a jókedv miatt a legtöbb gyerek
meg is ragad az egyesületnél.
Az uszoda délután és este telt házzal mûködik és klubunk este
nyolctól is – bizonyos napokon – edzéseket tart amatõr felnõtteknek
és olyan korosodó, egykor vízilabdázó apukáknak, anyukáknak, akiknek bizony hiányzik egy jó hely, egy jó úszás, egy jó közös labdázás.
Elérhetõségeink: Bilkei Bora 06304942009
www.oazissport.hu, facebookok Oazis Sport Club
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Heimat Singkreis
Kórusunk nagy örömmel vett részt 2016. március 19én, az Ürömi Hagyományõrzõ Egyesület által szervezett
Tavaszköszöntõ ünnepségen. A Kisze bábú égetésénél
a többi résztvevõvel együtt magyar, tavaszt köszöntõ
énekeket énekeltünk. Utána a Mûvelõdési Ház színpadán vidám német énekeket adtunk elõ.
Idén a németajkú lakosság elûzetésének 70. évfordulója alkalmából, április 22. és 25. között 20 fõ (kitelepített vagy azok hozzátartozói) látogatott Ürömre
Németországból. A Heimat Singkreis Német Nemzetiségi Kórus, a Német Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett ünnepség délelõtti eseménysorozatában, a Mûvelõdési Házban német nemzetiségi dalokat énekelt.
Ezen a péntek délutánon, az ürömi Könyvtár Klubhelyiségében Kórusunk nagyon sok szeretettel vendégül
látta a hazalátogató kitelepítetteket. Örömmel tapasztaltuk, hogy régi ismerõs arcokat is láttunk közöttük. A vendéglátáson részt vettek az itthon maradt német származású ürömiek is, akik sajnos már egyre idõsebbek és
egyre kevesebben vannak. A délután jó hangulatban
telt, közös beszélgetéssel, az ismerõsök boldog üdvözlésével, az emlékek felelevenítésével és közös énekléssel. A vendégeket visszavárjuk.

A Kórus télen nagy célt tûzött ki maga elé, benevezett a Magyarországi Németek VII. Országos Kórus Találkozó/2016 Kórus minõsítõ versenyére. Nagy szorgalommal, sok-sok készüléssel, és természetesen nagy
izgalommal vettünk részt a versenyen, ahol a Kórus
ezüst minõsítést kapott.
Idén is megszerveztük (június 6-án) a Szent Margit
Kápolnánál a szentmisét, melyet Péter Atya tartott, Ács
János kántor és a Kórus közremûködésével.
Utána agapét szerveztünk az Ürömi és a
Pilisborosjenõi vendégek részére, melynek során kellemesen elbeszélgettünk egymással. Nagyon köszönjük a Kápolnánál lakóknak, az adakozó boros gazdáknak, a finom süteményeket sütõ háziasszonyoknak és a
Polgárõröknek a segítõ együttmûködését.
Június 18-ára felkérést kaptunk az Ürömi Nyári Fesztiválon való részvételre. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy a fináléban énekelhettünk, közösen szerepeltünk a Weindorfer Singkreis Német Nemzetiségi Kórussal és az Ürömi Öröm Néptánc Mûhely felnõtt csoportjaival. A színpadon a német énekek elõadása közben az Ürömi Öröm Néptánc Mûhely felnõtt csoportjainak közös elõadásában gyönyörködhettünk, melynek
során német néptáncot adtak elõ (Wenzl József koreográfiája alapján). A közönség fantasztikus volt. Köszönjük!
Kórusunk a nyári szabadság elõtt, július 9-én
a Weindorfer Singkreis Német Nemzetiségi Kórus felkérésére részt vett a
Pilisborosjenõi
Kórustalálkozón. Itt is hagyományos
német nemzetiségi dalokat
énekeltünk. A Kórustalálkozó mindig jó alkalom más kórusokkal való tapasztalatcserére, kötetlen beszélgetésre,
közös éneklésre és ismeretségek kötésére.
Kórusunk célja továbbra is újabb, a térség hagyományaiba illõ dalainak tanulása, ezzel is emelve Üröm
rendezvényeinek színesebbé
tételét. Korábbi felhívásunkat
megismételve szeretettel várunk Kórusunkba minden vidám alaptermészetû, énekelni szeretõ ürömi lakost.
Német Nemzetiségi
Egyesület Üröm
Falvai Józsefné
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Tánctáborok a Mûvelõdési Házban

2016-ban két tánctábort is tartottunk a nyár folyamán a Mûvelõdési házban,
az elsõt július végén a másodikat augusztus utolsó hetében.
A táborban modern táncok közül elsõsorban fashion dance, rock and roll
és aerobik közül választhattak a résztvevõ gyerekek.
A tánctáborok idén is teljes ellátással zajlottak, amelyet a befizetett díj ellenében kaptak a táborozók, sõt
idén a helyben étkezés is
megoldottá vált.
A programok alapvetõ
en a Mûvelõdési Házban
zajlottak, azonban néhány
alkalommal külsõ programokra is sor került.
A heti programok zárásaként pénteken a gyerekek szüleikkel együtt
megtekintethették a heti eseményekrõl készült képeket.
A júliusi tánctábor a tartalmasabb szünidei idõtöltést szolgálta, míg a
második az iskolakezdés elõkészítését tette gördülékenyebbé.
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Szüreti felvonulás és táncház 2016

A hagyományoknak megfelelõen ebben az évben is sor került a
látványos szüreti felvonulásra az Ürömi Hagyományõrzõ Egyesület, az Ürömi Öröm Néptáncmûhely, az ürömi Borosgazdák
és a Mûvelõdési Ház szervezésében.

Ugyan jóval hidegebb volt, mint ahogy lenni szokott, de szerencsére
esõ nem hátráltatta sem a készülõdést, sem a rendezvényt. A gyülekezõ
a Mûvelõdési Házban zajlott, ahol a gyerekek kereplõvel a felnõttek tapssal köszöntötték a megjelent vendégeket, a kisbíró „közhírré tette” és kidobolta a programot.
A kisbíró vezette a menetet a szüreti kosarat hordozó kisgyerekekkel.
Mögöttük haladt a vadászhintó, amelyen a szüreti rendezvényt vezetõ
Kisbíró és Bíróné asszony foglaltak helyet, egy-két vendégük társaságában. A hintót viseletbe öltözött lovasok kisérték. Útközben a Berka zenekar zenélt.
A menet a szokásos útvonalon haladt a Sport utcáig, ahol a néptáncosok rögtönzött táncbemutatót tartottak. Ezután továbbindult a szüreti nép és a Radnóti utcán majd a Fõ úton tért vissza a Mûvelõdési Házhoz. A felvonulók megálltak a Szökõkút elõtt és ismét táncra került sor.
A Mûvelõdési Házba visszatért ünneplõket üstben fõtt étel és különbözõ
aprósütemények várták. Folyamatosan volt bor, illetve a gyerekeknek
mustkóstolás.
A színpadon pedig fellépett a Néptáncmûhely részérõl a Tubarózsa,
Mákvirág és Napraforgó csoport, Szilvásiné Tarnai Ildikó, Szilvási Beáta
és Szilvási Károly vezetésével. Ezt követte az ürömi Pink Panthers Rock
and Roll csapat Kollárik Zsófiával, végül az ürömi Német Nemzetiségi Kórus Falvai Józsefné vezetésével.
A szüreti ünnepségünket Táncház zárta, amelyet Szórádi Viktor kisbíró vezetett és a zenét a Berka együttes szolgáltatta.
Köszönet minden résztvevõnek és a segítõknek!
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Könyvajánló az ürömi könyvtár új könyveibõl
Pásztohy Panka:
Szeretem a kiskutyám!
Lili végre kapott egy kiskutyát!
Pitypang pedig egy szeretõ gazdit.
Mindennap együtt sétálnak végig az
utcán, el a kutyafuttatóba, majd haza. Lili büszkén vezeti kiskutyáját,
és tanítgatja a jó viselkedésre. De
jaj, Pitypang nem mindig fogad szót
neki, és ez sok fejtörést okoz a kislánynak. Fõképp, miután megijeszti a
szomszéd macskát, és senki se bukkan a cica nyomára…
Kerstin Gier:
Silber – Az álmok elsõ könyve
Liv Silber álmai az utóbbi idõben meglehetõsen félelmetessé
váltak. Az egyik végképp nem hagyja nyugodni. Ebben az álomban egy temetõben járt éjjel, és szemtanúja volt,
amint négy fiú komor hangulatú, mágikus rituálét hajt
végre. Ezek a fiúk azonban nagyon is valós kapcsolatban állnak Livvel, hiszen Grayson és három barátja tényleg léteznek. Liv
nemrég iratkozott be abba az iskolába, ahová õk
is járnak. Tulajdonképpen
egész kedvesek. De ami
igazán ijesztõ – még az éjszakai temetõknél is sokkal
ijesztõbb – az az, hogy a fiúk olyan dolgokat tudnak
Livrõl, amiket nappal soha
nem ejtett ki a száján – álmában viszont igen.
Lawrence J. Cohen:
Játékos nevelés
A gyermek természetes
nyelve, tanulásának és kommunikációjának
legfontosabb
eszköze a játék. Ha szeretnénk megérteni õt, közel kerülni hozzá, megtanítani neki valamit, segíteni nehézségei leküzdésében, akkor mindehhez
elsõsorban a játékon keresztül
vezet az út.
A világhírû pszichológus és
játékterapeuta lépésrõl lépésre vezeti be az olvasót a játékos nevelés gazdag eszköztárába. Nemcsak egy gyerekbarát
szemléletmódot ad át, de konkrét ötletek sokaságát is, melyek nagy hasznunkra lesznek úgy a
hétköznapokban, mint a problémás helyzetekben.
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Fredrik Backman:
Az ember, akit Ovénak hívnak
Ove 59 éves és Saabot vezet, ami számára egy világnézet. Lenézõ a véleménye mindazokról, akik Volvót, vagy pláne
valami lehetetlen külföldi márkát képesek venni. Elvesztette a feleségét, s nem sokkal
késõbb munkahelyén idõ elõtt
nyugdíjazzák. Ove saját világa
összeomlik. Meg akar halni, de
a szomszédok ezt egyszerûen
nem hagyják. Ove szomszédai
nagyon mozgalmassá teszik a
történetet. Sírva nevetõs, torokszorító történet igazi emberi
érzésekkel, nagyon szerethetõ
szereplõkkel.
B. A. Paris: Zárt ajtók mögött
Mindenki ismer olyan párokat, mint
Jack és Grace. Jack jóképû és gazdag, Grace bájos és elegáns. Kedveljük õket, még ha nem is áll szándékunkban. És szeretnénk Grace-t jobban megismerni. Csakhogy ez nem
is olyan egyszerû, ugyanis Jack és
Grace elválaszthatatlanok. Van, aki
ezt igazi szerelemnek nevezné. Mások talán feltennék a kérdést, hogy
Grace miért nem veszi fel soha a telefont. Vagy miért nem lehet vele beülni
valahová egy kávéra, jóllehet nem dolgozik. És hogy marad olyan sovány, noha rafinált fogások sorát
fõzi? És vajon miért van rács az egyik hálószoba ablakán?

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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Amíg lehet
Ha édesanyád is öreg lett,
és te magad is „öregebb”
ha – miket addig meg se érzett,
nem bírja már a terheket…
ha kedves hû szem se lát úgy

Az ünnepség kezdete dr. Ruszty Klára emléktáblájánál

az életbe, mint azelõtt,
ha lába ügyefogyottan
nehezebben hordozza õt,
legyen támasza erõs karod,
és kísérése örömed!
Üt az óra, amikor sírva
utoljára kísérheted.
És ha kérdez felelj a szavára!
Ha újra kérdez, akkor is!
Ne türelmetlenül! Gyengéden,
Ha megkérdez, harmadszor is!
Magyarázz meg mindent derûsen,
ha valamit nehezen ért!
Üt az óra melyben tõled, többé
semmit se kérd.
(Túrmezei Erzsébet)

Laboda Gábor polgármester köszönti
az idõseket a Világnap alkalmából

Az Idõsek Klubjában az idén is ünnepélyt rendeztünk a „Szépkorúak” tiszteletére az Idösek Világnapja alkalmából. Az ünnepélyt koszorúzással kezdtük, megemlékeztünk Dr. Ruszty Klára körzeti orvos munkásságáról, aki 35 évvel ezelõtt kezdeményezte az intézményünk létesítését, mely ma is Üröm és Pilisborosjenõ
idõseinek biztosítja a nappali ellátást. Majd Laboda Gábor, Üröm község polgármestere egy szál virággal köszöntötte a 60 éven felülieket és beszámolt az elmúlt év
történéseirõl és az idõseket is érintõ további tervekrõl .
Az iskolások is készültek, ezúton is megköszönjük
a 4. b osztályos tanulóknak és a felkészítõ pedagógusoknak Bajcsi Sándorné Marikának és Busi Katalinnak, hogy a gyermekek vidám mûsora jó hangulatot és
mosolyt varázsolt itt mindenki arcára.
Köszönjük a támogatást az ürömi Önkormányzatnak, és Guti Anikónak a gyümölcsöt, és mindenkinek
akik finom süteményükkel, munkájukkal hozzájárultak
ahhoz, hogy gazdagon megterített asztalnál lássuk vendégül az idõseket.
Az Idõsek Világnapja alkalmából minden Szépkorú
Olvasónak hosszú boldog életet és jó egészséget kívánok!
Szemerei Mihályné
intézményvezetõ

A gyerekek ajándékkal lepték meg az ünnepelteket
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Hírek a reformátusok háza tájáról…
„Bízz az Úrban és ne a magad eszére
támaszkodj!”
Sokszor nálunk ez épp fordítva van… igyekszünk
mindent megcselekedni, elintézni a magunk erejébõl és
bölcsességébõl ami észszerû vagy annak tûnik, s kihagyjuk
a legjobb megoldáshoz és a boldog élethez vezetõ út
legfontosabb kellékét: az Élõ Istenbe vetett hitet. Igénk
felszólít: „bízz az Úrban!” Bízz az Õ bölcsességében! Õ
tudja mire van szükséged, s Õ az egyedül, Aki igazán jó
megoldásokat tud adni az életeddel, az életünkkel vele járó
kihívásokra! Testvér! Kedves olvasó! „Hagyd az Úrra a te
utadat és bízzál Benne, mert Õ munkálkodik!” (Zsoltárok
37:5) Engedd, hogy szóljon hozzád és vezessen téged,
mert Vele bizonyosan jó döntéseket fogsz hozni! Minden
vasárnap szól a harang és hív téged is, hogy meghalld
Jézus szelíd, de határozott Szavát, s megértheted mit akar
veled és az életeddel! Ámen!
Az
elsõ
amirõl
szólnék
a
komolyzenei
koncertsorozatunk, amely „Reformáció 500. évfordulója”
és az I. Világháború kitörésének centenáriuma adja
az apropóját. Ennek mûfaja zenés áhítat. A koncertek
programja igen változatos: Haydn, Piazzola, Liszt, Bartók
stb.… mûvek hangzanak fel zongorán, csellón, hegedûn,
fuvolán és trombitán. A fellépõ mûvészeket Nemes Réka
szervezi és vezeti. Nagy szeretettel hívunk ezen alkalmakra
is minden ürömi és pilisborosjenõi zenekedvelõ polgárt!
Következõ koncertünk: November 20-án vasárnap lesz
18:00-kor itt a templomunkban Ürömön!
Csodálatosan szép alkalom lesz idén õsszel is
novemberben az a zenés áhítat, amelyen az Art’s
Harmony Zenekar tart majd templomunkban! E helyen
is köszönjük Barta László karnagy úrnak, hogy vállalják
és reménység szerint eljönnek közénk, hogy a a tavalyi
koncerthez hasonlóan egy csodálatos és lélekemelõ
jótékonysági est lehet ezt majd templomtornyunk
javára itt templomunkban! Figyeljük a hirdetéseket!
Idén novemberben is folytatódik a „Szépkorúak
Bibliakörének” immár hagyományossá vált kirándulása
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Tanévnyitó

Hajdúszoboszlóra, a négy csillagos Hotel Barátság
Szállodába, ahol összesen hat termál medence áll
rendelkezésre a testi felüdülésre és mivel áhítatok is
vannak reggel és este így a lélek megújulására is! Ha valaki
szeretne csatlakozni, bátran hívjon!
Nagy örömmel hirdetem, hogy a 2016/2017-es tanévre
Ürömön az elsõ osztályba 24 gyermeket, második
évfolyamba 31 fõt írattak be református hittanra, a
harmadikba 18 fõt, a negyedikbe 29 fõt, az ötödik
osztályba 26 fõt, a hatodikban 19 fõt, a hetediben 14 fõt, a
nyolcadikba 5 fõt. Pilisborosjenõn elsõ osztályba 10 fõt,
másodikban 6 fõt, a harmadikban 12 fõt, a negyedikbe
9 fõt, az ötödik osztályba 7 fõt, a hatodikba 6 fõt, s a
hetedikben is 7 fõt, nyolcadikba pedig 8 fõt. Köszönjük
ezúton is a szülõk bizalmát! Igyekszünk a hitoktatókkal
közösen rá is szolgálni erre! Ha valakinek a gyermeke
nincs megkeresztelve vagy más felekezethez tartozik,
azon gyermekeket is szívesen látjuk hittanóráinkon!
Természetesen a keresztelés dolgában is tudunk
segíteni! Ha további kérdéseik vannak bátran hívjanak!
További információkért bátran keressenek meg!
Szeretném örömmel hirdetni azt is, hogy 2016.
szeptember 1-tõl Kis András presbiter testvérünk
nemcsak az óvodai hittanokat viszi gyülekezetünkben,
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hanem a kötelezõen választható hittanórákban is segít
elsõ renden az alsó tagozatban. Továbbá Pappné
Kartali Margit és Kõfalvi Melinda testvéreink is! Így a
lelkipásztor mellett hárman is dolgoznak hitoktatók, amiért
hálásak vagyunk az Élõ Istennek!
Nagy öröm gyülekezetünk életében, Pappné Kartali
Margit testvérünk Pilisborosjenõrõl nemcsak a hitoktatás
szolgálatába csatlakozott be, hanem õ lett a hétfõként
9:00-12:00 között az ürömi gyülekezetünkben újraindult
Református Baba-Mama Klubunk szervezõje és vezetõje,
ahová várjuk a kismamákat -babával együtt, felekezetre való
tekintet nélkül! Margit testvérünk mindig készül valamivel,
legutóbb gyurmát „fõztek” a baba-mamákkal. Emellett
lehetõség van egy tea mellett beszélgetni az anyukáknak
ügyes-bajos dolgaikról, a gyermekekkel kapcsolatos
témákról.
Októbertõl újra indult a cserkészélet szombatonként
10:00-tól Ürömön a gyülekezetünk Cserkész Szobájában,
ahol a gyermekek számos hasznos dolgot tanulnak meg
a természetben való viselkedésrõl és életmódról! Az
1007. sz. I. Rákóczi György Református Cserkészcsapat
várja alsós és felsõs gyermekek jelentkezését õrseikbe!
A foglalkozások minden szombaton 10:00 és 12:00
között zajlanak! Jó idõ esetén a templomkertben és a
teraszon, rossz idõben pedig a Cserkész Szobában.
A cserkészet lehetõséget ad megismerkedni jobban a
természettel a gyakorlatban is, fõleg a havi egyszeri
„Cserkészportya” alkalmával, valamint hosszabb
táboraink közel hozzák gyermekeinkhez történelmünket,
kultúránkat, hagyományainkat. Várjuk jelentkezésüket!
Csodálatos, ahogyan az Élõ Isten munkálkodik az
új templomtornyunk ügyében! Nem kis elõkészület,
komoly tervezõi és statikai munka ami elkészült. E
helyen is köszönjük Kolláthné Radó Krisztina okleves
építészmérnök Isten dicsõségére végzett tervezõi
munkáját! S papíron már áll a régi Tarpai Református
Templom tornyára hajazó, abszolút református tradíciót
tükrözõ szoknyás építmény, ami Üröm éke lesz, ha elkészül,
bár szeretnénk, ha templom jellege idõvel az épület
átépítését is eredményezné a református hagyományaink
mentén. Jótékonysági koncertjeink szépen zajlanak, s
várjuk továbbra is adományaikat, felajánlásaikat, hiszen
nem mindegy, hogyan néz ki az Úr Háza!
Templomtorony felújítása mellett komoly kiadásként
jelentkezett, hogy gyülekezetünkben zajlanak zömében
a református hittanórák Ürömön, mert a József Nádor
Általános Iskolában nincs elég terem, ahol lehetnénk.
Ezért arra szeretnénk kérni a református hittanra
járó gyermekek szüleit, hogy akinek módjában áll és
szívesen segítene, akár havi rendszerességgel, de
különösen is a téli fûtési idõszakban akár favásárlással,
akár a vásárlásra való adománnyal, azt nagyon
szívesen venné a gyülekezetünk, mivel egy ilyen kis
létszámú közösségnek ez igen nagy teher. Nagyon
köszönjük elõre is segítségüket, hogy gyermekeink a
templomi hittanórák idején is melegben lehetnek! (A

bankszámlaszámunk lejjebb található, az utalásnál írjuk
be üzenet képen, hogy „favásárlásra”) Nagy öröm, hogy
a legnépesebbek a református hittanos csoportok, de
sajnos nincs elég terem a csoportbontások tekintetében,
így átjárunk a gyermekekkel a templomunkba, míg új
termek nem épülnek. Amúgy hál Istennek a hittanosok
szívesen jönnek át templomunkba, mert szeretnek itt
lenni.
Összességében hálás vagyok az Élõ Istennek, hogy Õ
harcol a gyülekezeteinkért és az új templomtornyunkért
is, s az anyagi hozzávalókat is hisszük kirendeli az Úr
Jézus, ahogyan eddig is! E helyen is köszönet Laboda
Gábor polgármester úrnak és az ürömi testületnek,
hogy ahogy eddig, így az év második felében is
odaállnak gyülekezetünk mellé, hogy akadálytalanul
végezhessünk munkánkat az Élõ Isten dicsõségére és
az itteni hívõ nép – kicsinyek és nagyok – javára!
Minden testvérünket és érdeklõdõt nagy szeretettel
várunk programjainkra!
Az Élõ Isten legyen Üröm – Pilisborosjenõ református
híveinek õrizõ pásztora!
Áldás, békesség!
Norbert tiszteletes
Elérhetõségek:
E-mail: norbiteso@gmail.com
Mobil: 06 30 526 80 10, Tel: 06 26 350 686,
Számlaszámunk: Pilisvörösvár és Vidéke
szövetkezet: 65700093-10116577

VII. – VIII. – IX. – X.

Takarék

39

Ürömi Tükör
Református egyház
Részletes õszi programajánló:

Kirándulás Hajdúszoboszlóra 2016.
november 17-20-ig (Csütörtök-vasárnap)

Okt. 23.	10:00 Istentisztelet Üröm, 16:00 Pilisborosjenõ
Istentisztelet, 17:00 Babakocsis Istentisztelet
Üröm (Becker Norbert Gyula)

Néhány szó Hajdúszoboszlóról:
Szoboszló elsõ írásos említését elõször 1075-ben találjuk
I. Géza adománylevelében, melyben asz újonnan alapító
garamszentbenedeki apátságnak adományozta Szoboszlóvásár
királyi vámjának felét. Bocskai István hajdúkkal telepítette be 1606ban, innen kapta az eredetileg szláv eredetû településnév a „hajdú”
elõtagot. A budai török pasa 1660-as hadjárata, a Szejdi-dúlás szinte
teljesen elpusztította a települést. A város élete 1925. október 26-án
változott meg, amikor is egy kutató fúrás során olaj vagy gáz helyett
csupán termálvíz tört fel 1091 méter mélységbõl. A környékbeliek
rendszeresen zarándokoltak a forráshoz, melynek furcsa illatú
(kénes és jódos) vize nem csak melegítésre volt alkalmas (73 °C),
hanem mindenféle ízületi bántalmakban szenvedõ, derékfájós
embereknek is csodás megkönnyebbülést okozott. A gyógyvíz,
a kialakuló gyógyfürdõ és strand, és a fürdõturizmus teljesen
átalakította a települést, amely gyors fejlõdésnek indult. A belváros
a fürdõnegyedtõl nem messze található. A belváros kimagasló
épülete a Kálvin-téri református templom, amely a 15. században
épült eredetileg gótikus stílusban, de 1711-1717 között történt
felújításkor a barokk stílust használták fel. A templombelsõ egésze
klasszicista ihletettségû, legszebb berendezési tárgya a szószék
mögötti Mózes-szék, 1816-os évszámmal, valamint, tojásdad
alakú csillag- és virágdíszes motívummal. A templom elõtt áll az
I. világháborúban elesett magyar hõsök emlékmûve. Az úttest
másik oldalán a római katolikus felekezet temploma áll, amelyet
Szent László tiszteletére emeltek. A barokk stílusú templom belsõ
freskóit, amely Árpád-házi Szent Erzsébet cselekedeteit mutatja be,
az 1930-as években Takács István festette. Az épület elõtt feszület
áll. A belváros egyik legrégibb vendéglõjének az épülete elõtti téren
Marton László alkotása, a Bocskai Istvánt ábrázoló lovasszobor
áll. A Bocskai Múzeumban a róla elnevezett utcában található.
A múzeum udvarán, a 100 négyzetméteres fedett színben a
környéken egyedülálló látványosságnak számít a mezõgazdaságtörténeti kiállítás, amely a 19-20. század fordulójának technikai
eszközeit vonultatja fel.

Okt. 24-30.	ÕSZI REFORMÁCIÓS TÁBOR Wittemberg,
Wartburg, Eisleben, Dresda, Berlin :) (Becker
Norbert Gyula)
Okt. 30.	10:00 Istentisztelet Üröm, 16:00 Pilisborosjenõ
Istentisztelet, 17:00 Babakocsis Istentisztelet
Üröm (Bajuszné Orodán Krisztina)
Okt. 31.	Reformáció
ünnepe
Istentisztelet
a
református hittanosokkal Istentisztelet 18:00
(Becker Norbert) Cserkészek+
ÚV.
Nov. 1.	„Mindenszentek” – Közös gyertyagyújtás
elment szeretteink emlékére az ürömi és a
pilisborosjenõi temetõben…(rövid Igeliturgia,
imádság: hálaadás az elmentek életéért,
könyörgés az ittmaradottakért)* (Becker
Norbert Gyula, Bajusz Krisztina, Péter atya)
Nov. 6.	10:00
Úrvacsorás
Istentisztelet
és
„Gyászolók” Üröm, 16:00 Pilisborosjenõ
Istentisztelet, 17:00 Babakocsis Istentisztelet
Üröm (Becker Norbert Gyula)
Nov. 17-20.	Hajdúszoboszló a Szépkorúakkal (Becker
Norbert Gyula)
Nov. 16.	18:30 Bibliaóra és Presbiteri gyûlés (Becker
Norbert Gyula)
Nov. 26.	Nõi kézmûves délután
16:00-19:00 (koszorúkészítés) (Baba-mama kör)
Nov. 18-20.	Refifi hétvége (Ifjúsági Istentisztelet) (Becker
Norbert Gyula)
Nov. 20.	10:00 Ifjúsági Istentisztelet Refifi Üröm,
16:00 Pilisborosjenõ Istentisztelet, 17:00
Babakocsis Istentisztelet Üröm (Becker
Norbert Gyula)
Nov. 20.	18:00 „Tisztelgés az I. Világháború hõsei
elõtt” Komolyzenei Koncert VII. (Csürke
Károly, Nemes Réka)
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A szállásunk a négy csillagos Barátság Szállodában
lesz, kétágyas apartmanokban. A medencék kivétel nélkül az
épületben találhatóak, tehát nem kell kimenni. Svédasztalos
reggeli és vacsora mellett idén jó ebédet is kapunk. Mivel a
Márton napi vásár után megyünk pénteken és szombaton
színes, nótás programok várnak ránk. Az idegenforgalmi adó
is benne van az árban!
Az árak tartalmazzák az Áfát, szállodánk gyógy-(32 °C-os,
36 °C-os), pezsgõ-, váltófürdõjének, finn és infraszaunájának,
fitnesz részlegének használatát.
Indulás: Ürömrõl, a Református templom elõl reggel 9:00kor külön busszal. Aki kocsival jön annak a cím: Üröm, 2096.
Fõ utca 64-66, aki busszal az Üröm, Templom tér megállónál kell
leszállni.
Visszaérkezés: vasárnap este 20:00 körül a templom elé.
Részvételi díj: 35 000 Ft/ fõ (befizetés a jelentkezés feltétele).
A jelentkezés Becker Norbert Gyulánál, az ÜrömPilisborosjenõi Református Társegyházközség lelkészénél
történik (tel.: 06 30/ 526 80 10).
Jelentkezési határidõ: 2016. november 4.
Szükséges felszerelések: tisztasági csomag, meleg öltözék,
esõs idõre, fürdõruha, elemlámpa, Biblia, TAJ kártya, papucs és
fürdõköntös kötelezõ!
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(adóproblémák kezelése)

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

VI
;

(adóproblémák kezelése)

INGATLANIRODA

MOLNÁR ÁLLATGYÓGYÁSZAT
ÉS HOMEOPÁTIA

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

+

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

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

Ünnepnapokon telefonos ügyelet: 06 30 9642-160

ZEKE ÉS FIA BT.
GÉPI FÖLDMUNKA
TEHERFUVAROZÁS

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

LA-PE BT.

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

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

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

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

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

ÁLLATORVOSI RENDEL�
Solymár, Terstyánszky u. 120.
Dr. Molnár Attila

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

Alapítva:
lfj. Dr. Molnár
Attila 1980
Szolgáltatásaink:

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

Pilis Motor Bt.

– Új és használt

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

valamint vállaljuk
értékesítés
és olasz
szerelés

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

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

wuhrlservice@t-online.hu
technológiával

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

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

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

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

ZÖLDKÁRTYA

KÉZI AUTÓMOSÓ

H–P.: 8–17,Mobil
Szo.:
8–13
1

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

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

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

Nyitva tartás:
Augusztus-Szeptember

Minden csütörtökön 9 és 17 óra
között a Mûvelõdési Ház udvarán
(jobbra az elsõ ajtó) átveszünk tiszta,
jó állapotú felnõtt és gyerek ruhákat,
egyéb használati tárgyakat.

H–P.: 07–17
Sz.: 07–12

Kedves Ürömiek!

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

– zsalukô
– gipszkarton
– egyéb építési anyagok
– gázcsere,
valamint egész évben
kapható fabrikett és
tûzifa!
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MSEGÍTHESSÜNK!
INDEN AUTÓ TÍPUSRA
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Elõzetes
megbeszélés
alapján
bútort, elektromos háztartási gépet
(mosógép, centrifuga stb.) is lehet
hozni!
Ingyen lehet válogatni! Hozhatsz,
vihetsz!
Köszönjük!
Önkéntesek
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BIZTOSÍTÁS
KÖTÉS ÉS VÁLTÁS
SZEMÉLYESEN

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

www.tutibiztositok.hu

T
runk
építőanyag forgalmazó

és fuvarozó vállalkozás.

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

Érdeklődés és konténer rendelés:

0630/934-2838
www.trunk-epitoanyag.hu
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Öreg Sváb
Étterem
Őszi

programjaink:

– Márton-napi libanapok
– Erzsébet és Katalin bál
– Szilveszteri buli
Év végi céges rendezvények rendezését
kedvezményes áron vállaljuk!
Érdeklődni lehet:

06 26 350 346 telefonszámon

www.oregsvab.hu
Email: badabt@t-online.hu
2096 Üröm, Budakalászi út 7.

Nyitva tartás: Hétfő-Péntek:12-22 óráig • Szombat:12-24 óráig • Vasárnap:12-21 óráig

"

Kupon Akció az Öreg Sváb Étteremben!
Ez év végéig ennek a kuponnak a tulajdonosa
500 Ft kedvezményben részesül
az Öreg Sváb Étteremben.
A kupon 3000 Ft feletti
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ételfogyasztás esetén váltható be.
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Duna Autó 1037 Budapest, Zay utca 24.
info@ladadunaauto.hu • ladadunaauto.hu

44

VII. – VIII. – IX. – X.

