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Aktuális Információk
Tisztelt Lakótársaim!
Bár a képviselõ-testület munkaterve szerint ülésszünetet tervezett július, augusztus hónapokra, de mint általában minden évben, ezt nem tudtuk tartani. Augusztus hónapra olyan sürgõs és
halaszthatatlan képviselõ-testület hatáskörbe tartozó feladatok
jelentkeztek, melyek igényelték, hogy augusztusban ülésezzen
a testület.
A pihenés hónapjai is sok feladatot adtak, melyek elvégzésével tudtuk biztosítani a település mûködtetését és
elõkészíteni fejlesztési feladatainkat. A múlt évben elõkészített
és év elején indítható fejlesztéseinket befejeztük. Vannak azonban olyan fejlesztési célkitûzések, melyek elõkészítése a tervezettnél több idõt igényel. Ezért már most látszik, hogy az ez
évre tervezett beruházásainkból egy-két beruházás áthúzódik a
2019-es gazdasági évre.
A továbbiakban részletesen ismertetem az eltelt hónapok
fontosabb történéseit.
Fejlesztések
• Beruházások helyzete
A közvilágítás korszerûsítése azok közé a fejlesztésikorszerûsítési munkák közé tartozik, melyek elõkészítése a
tervezettnél hosszabb munkát igényel. Mivel ez év júniusában részletes tájékoztatást adtam a projektrõl, ezért most a
további fejleményeket ismertetném. Jelenleg még kisebb korrekciókra van szükség a kiviteli terveket illetõen. Oka, hogy
szakértõnk bevonásával végigkísérjük a tervezési fázist, észrevételeinket pedig megtesszük, mivel amit el akarunk érni
az, hogy a jelenlegi közvilágításon jelentõsen javítsunk. Legutóbb szeptember 10-én volt egy egyeztetõ tárgyalásunk,
amikor egyeztettük a tervezett lámpatestek erõsségét, továbbá azt, hogy ténylegesen hány lámpatest lesz a jelenlegihez viszonyítva. Amit már biztosan tudunk, hogy plusz 225
db lámpatestet kellett tervezni, így összesen a korszerûsítés
1135 db lámpatestet érint.
Megállapodtunk abban, hogy szükséges a mûszaki tartalom korrekciója, hogy a projekt finanszírozható legyen,
mivel az elkészült terv mûszaki tartalmát tekintve a megtérülési idõt 17-25 évben jelöli, mint legkedvezõbb idõt, ez
azonban tervkorrekciókkal csökkenthetõ. Ezen a tárgyaláson tényként a következõket kellett megfogalmaznom.
„A közbeszerzés célja Üröm Község területén a jelenleginél jobb, jogszabályoknak és szakmai elõírásoknak a
hatályos MSZ EN 13201 szabványnak megfelelõ közvilágítás kialakítása valósuljon meg, illetve energia megtakarítást érjünk el.
Olyan szerzõdést kíván az önkormányzat megkötni,
amelyben a szolgáltató biztosítja a beruházás költségeit, az
önkormányzat pedig a közvilágítási számlákban fizeti ki a
költségeket.”
Mivel a tervek szerint a valós közvilágítási lámpatestek jelentõs (46,6%) emelkedést mutatnak, ezért a finanszírozhatóság miatt bizonyos kompromisszumok megtéte-
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lére számítani lehet. A tervezõ elsõ sorban a közvilágítás
idõbeli leszabályozásában gondolkodik, mely az európai
gyakorlatnak megfelelõ. Ez 30% megvilágítás csökkenést
jelentene. Az éjszakai üzemmód csak 22 óra és 05 óra között engedhetõ meg, tekintettel arra, hogy az esti és a hajnali gépkocsi forgalom igen magas.
A képviselõ-testület a szeptemberi soros ülésén hallgatott meg egy prezentációt a tervezõ elõadásában, így a
testület részletes információt kapott a munkák állásáról, illetve a megoldandó problémák jelenlegi helyzetérõl.
A kisebb pontosítások és korrekciók elvégzése után
október elején indítható lesz a közbeszerzési eljárás.
• Futópálya
Korábbi lapszámban tájékoztattam Lakótársaimat arról,
hogy a futópálya tervezése befejezõdött, így a közbeszerzési eljárás indítható. Ez megtörtént, de sajnos a meghívásos közbeszerzési eljárás nem vezetett eredményre. 6 cég
kapta meg a pályázati anyagot, de egyik sem adott ajánlatot. Az eredménytelenség oka, hogy az elsõ ütemben kiírt, közel 1,5 km hosszú futópálya és járda megadott nettó
költsége elégtelennek bizonyult. A képviselõ-testület szeptemberi soros ülésén két ütemre bontotta a beruházást,
a járda kiépítése nélkül írta ki a közbeszerzést. Az elsõ
ütemben a közel 1 km szakasz épül meg, míg a második
ütemben 0,5 km-es szakasz. Bízunk abban, hogy az új kiírás eredményes lesz és kap az önkormányzat ajánlatokat.
Az elsõ ütem áthúzódik a 2019-es gazdasági évre, míg a
második ütem 2020-ra.
• Intelligens gyalogátkelõ zebrák
Pályázatot nyújtottunk be 3 db intelligens zebra kiépítésére. Egyik a Táncsics Mihály utcánál keresztezné a Dózsa
György utat, a másik pedig a Budai út – Boglárka utcánál kerülne kiépítésre. Az okos zebrák telepítésével egy idõben az
önkormányzat a járulékos munkákat is elvégeztetné, ezek-

Tervezett Boglárka utcai zebra
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zési munkák tervezett indítása 2019, a befejezés úgyszintén. Ezzel a beruházásunkkal tovább javul településünkön
az óvodai ellátás.

Tervezett Csókavár utcai zebra

re a munkákra bekértük az árajánlatokat, a képviselõ-testület
pedig döntött a nyertes vállalkozó kiválasztásáról azzal a feltétellel, hogy a kiviteli szerzõdés csak abban az esetben lép
hatályba, ha az önkormányzat pályázata pozitív elbírálást
kap. A harmadik helyszín a külsõ Bécsi út 3-4. szám elõtt tervezett átkelõ, tekintettel arra, hogy évek óta húzódik ennek az
átkelõnek a tervezése, engedélyeztetése. Amennyiben sikeres lesz a pályázat, úgy ezen a helyszínen is nem hagyományos, hanem okos zebra lesz telepítve.
• Járdaépítés
Várhatóan október hó folyamán 171 fm-en, 180 cm
széles járda készül el a Dózsa György út – Táborföldet
összekötõ kishídig. A beruházásra kijelölt területbõl 56
m2-t Szabó Szigfrid vállalkozó ajánlott fel és adta át ingyenes használatra a település lakosságának, melyet az önkormányzat köszönettel elfogadott. A munkálatok rövid
idõn belül megkezdõdnek.
• Sportpark
A Gábor Áron sétánynál az 1333/2/3 hrsz-ú ingatlant
jelöltük ki a sportpark kiépítésére. Csak emlékeztetõül, ennek megvalósítására együttmûködési megállapodást kötött az önkormányzat a Nemzeti Sportközponttal, miután
a költségek jelentõs részét õk vállalták, valamint a kivitelezést is. Az önkormányzat a területet készíti elõ, továbbá
vállalta, hogy 5 évig saját forrása terhére biztosítja a fenntartás költségeit.
A sportközpont legutóbbi tájékoztatása szerint a
kivitelezõ rendelkezésre áll, így várhatóan október hónapban ez a beruházás megvalósulhat.
• Új óvoda
A képviselõ-testület döntött arról, hogy 2 nagycsoportos (60 férõhelyes) új óvodát épít a Doktor Sándor utca
volt orvosi rendelõ területén. Egyrészt azért döntött így a
testület, mivel igen nehéz szakképzett óvónõket felvenni,
másrészt pedig számításba vette azt a tényt is, hogy a jelenleg beépítésre kijelölt belterületi részek rövidesen beépülnek és az óvodás korú gyermekek száma elõbb-utóbb
csökkenni fog. Ez pedig azzal jár, hogy az önkormányzat
magánóvoda céljára hasznosítani tudja a korszerû intézményt és jelentõs bérleti díjat állapíthat meg és vehet figyelembe bevételi forrásai között. A tervezõi munkák folynak és október elején a tervek benyújthatóak engedélyezésre. Az engedélyezési eljárás után várhatóan még ez
évben indítani tudjuk a közbeszerzési eljárást. A kivitele-

• Fenyves utcai szennyvíz átemelõk kiváltása, illetve felújítása
2018. szeptember 14-én megtörtént a munkaterület átadása, megkezdõdtek a kivitelezési munkák. Ennek a beruházásnak a kivitelezésére még 2016-ban tett ígéretet a
DMRV, de különbözõ okok miatt elhúzódtak a tényleges
kivitelezési munkák. A 2 db átemelõbõl a Fenyves utcai
átemelõnek a kiváltása történik meg, valamint a nyomóvezeték felbõvítése. A 2. ütemben a Rókahegyi úti átemelõ
felújítása, illetõleg a nyomóvezeték bõvítésére került sor.
Ezt a beruházást, illetve korszerûsítési munkát az önkormányzat 10-15 millió Ft-tal támogatja. Bízunk abban, hogy
még ebben az évben a munkák nagyobb része elkészül.
Ezzel a beruházással nagyban javulni fog a korábbi gyakori meghibásodások helyzete.
• Bécsi úti zebra
Mint elöljáróban említettem, a Bécsi úti gyalogátkelõre
is benyújtottunk pályázatot okos zebra telepítésére.
Ugyanis az évekkel ezelõtt indított tervezés elõkészítés és
engedélyezési eljárás még mindig folyamatban van, mivel a járulékos munkák elvégzése olyan területet is érint,
mely nem az önkormányzat kezelésében van, ezért is
idõigényes a különbözõ szakhatóságokkal való egyeztetés, a hozzájárulások megszerzése. Önkormányzatunk a
zebra telepítésérõl nem mondott le, de keressük a másik
alternatívát (okos zebra), bízva abban, hogy valamelyiket
meg tudjuk valósítani. Amennyiben az ún. hagyományos
zebra kiépítésére kerül sor, akkor 2019-es megvalósítással számolhatunk. Addig is szíves türelmüket kérem a környéken lakóktól.

Tervezett Bécsi úti zebra

• Közvilágítási oszlop telepítése
Elkészült lakossági kezdeményezésre a Kert utca és
Fõ utca kisközben 1 db közvilágítási oszlop lámpatesttel
együtt. Ezzel kívántuk javítani a környéken élõk esti biztonságos közlekedését.
• Energetikai korszerûsítés
Elkészült mindhárom intézményen a tervezett szigetelési
munka (polgármesteri hivatal, óvoda, bölcsõde). A kivitelezõ
a TÉR Kivitelezõ Kft. volt. A szerzõdést még 2017. május 08án kötötte meg az önkormányzat. A közbeszerzési eljárás
2017. áprilisában indult, a tényleges kivitelezõ (alvállalkozó)
a munkákat 2018. márciusában kezdete meg.
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A polgármesteri hivatal, óvoda és bölcsõde épületén
napelemek lettek elhelyezve, mely áramot termel, így hozzájárul a közvilágítási költségek csökkentéséhez.
• Budapest III. kerület, Újvári úti csatornabõvítés
250 fm-en kerül sor a csatornahálózat felbõvítésére
azért, hogy megfelelõen fogadni tudja a megnövekedett
igényeket. A tervek elkészültek, engedélyezésre a tervezõ
beadta az illetékes szakhatóságokhoz. A beruházás kivitelezésére várhatóan 2019. elsõ félévben sor kerülhet.
• Kátyúzási munkák
Nagyrészt a nyertes vállalkozó (Penta Kft.) elkészült
a kátyúzási munkák kivitelezésével, de miután még mindig érkeznek a lakosság részérõl bejelentések újabb kátyúkat jelezve, ezért a vállalkozó még nem vonult le a
munkaterületrõl.
• Fõ utcai óvodakerítés
Új kerítést kapott az épület, a gyermekek nagy-nagy
örömére. Az új kerítés elkészítése jelentõs mértékben felajánlásnak köszönhetõ, ezúton is köszönöm Kiss János úr
felajánlását, aki csak egy jelképes 500.000 Ft összegért
saját költségére végezte el ezt a munkát. A visszajelzések
a szülõk és a lakosság részérõl igen pozitív fogadtatásról
tanúskodnak.

Az óvoda régi kerítése

Elkészült az óvoda új kerítése betonalappal

• Gépjármûvásárlás
2 db új gépjármû vásárlására nyújtott anyagi fedezetet az önkormányzat a rendõrség részére, mivel a korábbi,
ugyancsak önkormányzatunk által biztosított gépjármûvek
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a nagy igénybevétel miatt elhasználódtak. Javításuk már
nem gazdaságos. A képviselõ-testület ezzel a döntésével
elsõ sorban azt tartotta szem elõtt, hogy településünk közbiztonsága – tárgyi eszközök hiánya miatt – ne romoljon, a
jó szintet továbbra is tartani tudjuk.
• Térfigyelõ központ felújítása
Közbiztonságot javító intézkedés volt a térfigyelõ kamerák központi rendszerének teljes cseréje. A cserére
mindenképpen szükség volt a felvételek értékelhetõsége
végett a bûnüldözõ munkában.
• Óvoda udvar felújítása
Befejezõdött az elsõ ütem az óvoda udvarának felújítását tekintve, a játékok telepítése megtörtént.
A második ütemben használjuk még fel azt a közel 20
millió Ft-ot, amit a nyílt közbeszerzéssel takarítottunk meg.
Igen kedvezõ ajánlatot kaptunk a közbeszerzés során,
ezért további eszközök szerezhetõk be, így pld:
– 2 db homokozó árnyékoló
– labirintus kerengõ kiépítése 10 különbözõ felületi kialakítással
– ösvény telepítése
– faháncs, murva, térburkolat, gumiszegély kivitelezéssel.
Ezen kívül az összes elkészült játszótéri eszköz alatti
felületen gumiburkolat kopóréteg készítése.
A közbeszerzés folyamatban van, várhatóan ez év novemberében fejezõdik be az eljárás.
• Egyéb információk
– A képviselõ-testület még 2016-ban döntött arról,
hogy a Budai útról nyíló, 3502 hrsz-ú közútból 613 m2 területet értékesít. A Völgyliget lakóparkban építkezõk és az
oda mind nagyobb számban beköltözõk viszont azt kérték,
hogy a testület vonja vissza korábbi határozatát, mert ezzel ellehetetlenül a település megközelítése és túlterhelt
lesz a Tücsök utca.
A testület méltányolta a kérelmezõk kérését és indokait, így a korábban hozott határozatát visszavonta. Tette ezt
azért is, mivel az illetékes földhivatal amúgy is egy sor akadályt gördített a határozat végrehajtása elé.
– A Cigány árok mederrendezésére a terveket még 2017ben rendelte meg önkormányzatunk. A vízjogi engedélyt
megkaptuk, de egy helyi érdekképviseleti szerv fellebbezést
nyújtott be, így az engedély a másodfokú eljárás befejezéséig nem emelkedik jogerõre. Mindez azt jelenti, hogy a veszély
elhárításra érdemi intézkedés még nem tehetõ.
– 15 millió Ft-ot nyert el önkormányzatunk a benyújtott útpályázatainkból. A jelen tájékoztató idõpontjáig nem
kaptunk még információt a 100 millió Ft-ot meghaladó pályázatunkról. Bízunk abban, hogy év végéig erre is sor kerül. A 15 millió Ft-ot önkormányzati pénzeszközökkel kiegészítve a következõ munkákra nyújt fedezetet:
– A Fõ utca kishídtól a pilisborosjenõi iskoláig 2032/2
hrsz-ú, a belterületi határtól 365 méter hosszban 130 cm
szélességben szegéllyel 6 cm vastagságú, beton térkõ
burkolattal járdafelújítás. Az alépítmények részben kerülnek átépítésre.
– A pályázaton nyert 15 millió Ft-ot az önkormányzat
nem csak a pályázati önrésszel, hanem saját forrása ter-
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hére további összeggel egészíti ki az elfogadott árajánlatnak megfelelõen. Ugyanis a Fõ utcai járdán kívül, – amint
azt már korábban jeleztem – a Régi, Cseresznyés, Hóvirág, Szilva utcában az analgikus útszakaszok rendbetételére is sor kerül.
– Üröm Közigazgatási területén valamennyi közlekedési tábla cseréje megtörtént, mivel a régi táblák hiányosak,
rosszul láthatóak voltak, mely baleset veszélyek elõidézõi
lehetnek.

– Sadove településrészen 500 fm-en útpadka murvázása történt meg. Elkezdtük, de még jelenleg is folyamatban van a temetõ kerítése melletti elburjánzott fák, bokrok
rendben tartása, a temetõ rendbetétele.

• Folyamatban lévõ pályázatok
– Pályázatot nyújtottunk be az óvoda konyhai eszközök
beszerzésére, az elbírálás várhatóan november hónapban
megtörténik.
– Ugyancsak november folyamán várható 100 000 000
Ft-ot meghaladó útpályázatunk elbírálása.
– 3 helyszínre, Bécsi út 3, 4. Budai út, Boglárka utca,
valamint a Táncsics Mihály utca és a Dózsa György útnál
okos zebrák telepítésére van elbírálás elõtti pályázatunk.
• Településüzemeltetési feladatok
– A nyári hónapokban folyamatos volt településünkön a
parlagfû mentesítés, illetõleg a gyomnövények kaszálása.
– A Fõ utcában veszélyes faágak eltávolítását, elszállítását lakossági bejelentés alapján a községgazdálkodási
csoport munkatársai elvégezték.

Sadove területén került sor az útpadka murvázására

A temetõ zöldterületeinek rendbetétele

– A Görgey utcánál lévõ átjáró kishíd teljes rekonstrukciós felújítását végezte el az önkormányzat. Megtörtént a
léccsere, festés, a híd szerkezetének megerõsítése.

Veszélyes faágak eltávolítása a Fõ utcán

A rendõrség forgalomirányítással segítette a munkát a Fõ utcán

A Görgey utcánál lévõ kishíd megérett a rekonstrukicóra
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Burgonya lerakat a hivatal elõtt

A megújult hídon megtörtént a léccsere

Köszönjük a tésztacsomagok elkészítését a lelkes segítõknek

A kishíd kültéri, kopásálló festéket kapott

– Panoráma liget településrészen 1500-2000 fm-en
vízelvezetõ árok tisztítására került sor.
– Felkészült önkormányzatunk a téli idõjárásra, a hó eltakarításra és síkosság mentesítésre, a szerzõdést a vállalkozóval önkormányzatunk megkötötte.
Tisztelt Lakótársaim!
A röviden összegezett feladatok úgy gondolom, mutatják, hogy dolgos és eredményes nyári hónapok vannak mögöttünk. A tervezett és ütemezett feladatainkon kívül mindig jelentkeznek azonnali intézkedést igénylõ feladtok, melyek megoldása nem tûr halasztást. Röviden állandó készenlétben kell lennünk úgy a szervezésben, mint a
végrehajtásban.
A 2018. évi burgonya, hagyma, száraztészta természetbeni juttatást a 2018-as évben is minden 60. életévét betöltõ lakótársam megkapta, vagy ha nem tartózkodott otthon, akkor átveheti a polgármesteri hivatalban. Tehát csak azon lakótársakhoz nem jutott el, akik a kiszállításkor nem tartózkodtak otthon.
Az idei burgonyát magyarországi õstermelõtõl vásárolta önkormányzatunk, a vöröshagymát szintén magyarországi termelõtõl szereztük be. Bízom abban, hogy
a jó minõségû áru tartósan és minõségét megõrizve el
fog állni a háztartásokban.
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Megemlítem még, hogy új, 5 évre szóló környezetvédelmi programot fogadott el a képviselõ-testület, mely
program végrehajtására elõkészített intézkedési tervben
felvett feladatok végrehajtásával megõrizhetjük környezetünk tisztaságát és védett értékeinket.
Felhívom Lakótársaim szíves figyelmét arra is, hogy
ebben az évben szintén finanszírozza önkormányzatunk a
zöldhulladék- és veszélyes hulladék elszállítását. A külön
felhívásban szerepelnek az elszállítások idõpontjai, veszélyes hulladék esetében a gyûjtõhelyek címei.
Üröm, 2018. október hó
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Laboda Gábor
polgármester

Ürömi Tükör
MŰVELŐDÉSI HÁZ

Meghívó
Az 1956-os Forradalom és szabadságharc 62. évfordulója alkalmából

ünnepi megemlékezésünk
2018. október 19-én péntek délelõtt
11.00 órakor kezdõdik a Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház nagytermében

Ünnepi beszédet mond:
Éberhardt Béla nyugdíjas erdészmérnök
Ünnepi mûsorral az általános iskola 6. évfolyama készül
Felkészítô tanárok: Alexiné Szekrényes Szilvia, Lengyelné Schaffer Mária, Vincze Enikõ

Mindenkit szeretettel vár Üröm Község Önkormányzata!
Október 18. csütörtök 18.00 óra
Könyvtár

November 9, péntek 19.00 óra
Mûvelõdési Ház

Amit az
ürömi fákról
tudni kell

Jövõre veled ugyanitt

Éberhardt Béla elõadása

Színházi elõadás

November 20. kedd 18.00 óra Könyvtár

Honfoglalásról

tudományos elõadás

VII. – VIII. – IX. – X.
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Ürömi Tükör
nyári fesztivál

XIX. Ürömi Nyári Fesztivál

Idén 19. alkalommal került megrendezésre
az Ürömi Nyári Fesztivál, az Ürömi Öröm
Néptáncmûhely, Üröm Község Önkormányzata és a Kossuth Lajos Mûvelôdési Ház
szervezésében.
A már jól ismert fellépôk mellett újabb
igényes, magas színvonalú elôadókat is
láthattunk:
Caramel, Besh’o’Drom, Révész &
Závodi Piramis-Évek, a „FÖLSZÁLLOTT
A PÁVA” keretein belül a Jászság Gyermek- és Ifjúsági Néptáncegyüttes, csak
hogy néhány nevet említsünk.
Volt még játék, vásár, eszem-iszom és
bábozás…
A színes programokat a szombat esti
finálé koronázta meg.
És akiknek még nem volt elég a mulatságból, azok az esti utcabálon folytathatták reggelig.
Várunk mindenkit jövôre is, a XX. jubileumi fesztiválra!
Ürömi Öröm Néptáncmûhely
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Ürömi napraforgó óvoda
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Ürömi Tükör
nyári fesztivál
Icecream Super Se
ssion

Besh o droM

NemArt + a Bada

Martenica

Trains 2 Berlin

Dresch Misi Quartet

VII. – VIII. – IX. – X.
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Ürömi Tükör
nyári fesztivál

Ürömi Napraforgó Óvoda

Starlight Dance Company

Ürömi Öröm

10

VII. – VIII. – IX. – X.

Ürömi Tükör
nyári fesztivál
Caramel
Bab Társulat

nc Stúdió
Mayadance Hastá

Jászság Gyermek- és Ifjúsági Együttes

Ürömi Öröm
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Ürömi Tükör
BÖLCSŐDE

Élet a bölcsõdében…
Június elején a nagy gyerekeket könnyes szemmel engedtük az óvodába. Alig telt el azóta néhány hónap, és
már várjuk az új kis „fecskéket”, akik újra nyarat varázsolnak a bölcsôdébe.
A beszoktatások elkezdôdtek szeptember elején. Folyamatosan jönnek a gyermekek a négy csoportba, amíg
a csoportlétszámok engedik, aztán mindenhol újra kialakul
majd egy összeszokott kis csapat. A beszoktatás, az elválás hol könnyebben, hol nehezebben megy.
Itt a bölcsôdében mindannyian azon dolgozunk, hogy
ezt az elsô nagy lépést a szülôkkel és a gyermekekkel kézen fogva minél zökkenô mentesebben tegyük meg.
Észre sem vesszük majd, milyen gyorsan telik az idô,
mire jön a Télapó, mindenki mosolyogva tanulja majd a karácsonyi dalocskákat.
Király Veronika
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Ürömi Tükör
ÓVODA

Milánó játszóváros

Óvodai eseményeink
Minden kisgyermek és család életében fontos pillanat, amikor
átlépik egy intézmény kapuját. Szeptemberben 80 új kisgyermek kezdte meg óvodás éveit Ürömön.
A napokban elindultak a foglalkozások. Ebben az évben is bôvelkedünk a lehetôségekben. A délelôtti
idôszakot átölelik az óvó nénik által kitalált programok.
Széles palettát biztosítanak csoportjaiknak az aktív
idôeltöltésre. Kirándulásokat szerveznek, játékosan, tevékenységekbe ágyazottan nyújtanak fontos ismereteket. Ha az idôjárás nem engedi az udvari kint létet, nagyokat sétálnak Üröm utcáin. Délutánonként a gyerekek
részt vehetnek sakkoktatáson, gyermek jógán, labdás
ügyességfejlesztô foglalkozáson, néptáncon, akrobatikus rock and rollon. Egész évben is többször szervez
a Mûvelôdési ház óvodásoknak bábszínházat. Tavaly
négy alkalommal szórakoztattak igényes elôadásukkal a
mûvészek. Idén az elsô ilyen elôadás október 4-én lesz,
akkor tekintjük meg a Fekete cilinder történetét.
Tekintsük át, milyen egyéb programokat kínálunk az ide
járó gyermekeknek:
Hamarosan a Terményünnepet fogjuk megünnepelni a csoportjainkkal. Idén is lesz szüret az óvoda udvarán. Ezt követôen Márton-napi lámpásfelvonulás, Mi-
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kulás, karácsonyi vásár és a csoportonkénti karácsonyünneplés következik. 2019-ben az elsô fontosabb esemény a nemzetiségi hét megtartása lesz, ahol a német munkaközösségünk a fô szervezô. Természetesen
most sem maradhat el a farsang, a március 15-e megünneplése, a húsvéti nyuszi látogatása, és talán a legszebb ünnepünk az óvodában, az anyák napja. Ettôl
az évtôl kezdôdôen ünnepelni szeretnénk a Föld napját is. A Napraforgó nap már hagyományos gyermeknapi
program, mindig május végén kerül megrendezésre. Ezt
követôen pedig csak a ballagás várat majd magára. Minden karácsonykor és anyák napjakor meglátogatjuk a
helyi idôseket, és mûsorunkkal szórakoztatjuk ôket, ezzel kimutatva a tiszteletünket és megbecsülésünket feléjük. Így áll össze egy teljes óvodai év. A napi aktualitásokról és eseményekrôl az óvoda honlapján tájékozódhatnak az uromovi.hu oldalon.
Óvodánk udvara is épül-szépül az Európai Uniós
VEKOP-6.1.1-15-PT1 Kisgyermeket nevelô szülôk
munkavállalási aktivitásának növelése címû pályázatnak köszönhetôen. Két részletben kerül felújításra
mind a tagóvoda, mind a Fô utcai óvoda udvara. Beépítésre kerültek új játékok, akadálypálya, Milánó játszóváros, lecseréltük a régi megrongálódott mérleghintá-
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ÓVODA

A tagóvoda régi udvara

Régi óvoda udvar

A tagóvoda épülô új udvara

Elkészült az óvoda új kerítése betonalappal

Az óvoda régi kerítése

kat, beépítettünk egy hatszögletû hintát, készül még egy
kresz-oktatására is alkalmas biciklipálya, napellenzôk,
homokozótakarók stb. A gyermekek a tavasszal elkészült területeket már használják, a felújítás második része a napokban indul, hamarosan az elnyert 31 128 881
forint teljes egészében felhasználásra kerül.

Mindehhez hozzájárult még az is, hogy a nagyóvoda udvari kerítése is lecserélésre került, így valóban
egy korszerû, színes és a szabványoknak mindenben
megfelelô udvarra tudnak az ürömi óvodás kisgyermekek kimenni, játszani.
Csordásné Tõkés Katalin

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

Új tanév

és szép élményekkel telve vágnak neki ismét a tanulásnak. Az osztálytermek nyári tisztasági festéMegkezdõdött az új tanév a József Nádor Általá- se után a pedagógusok hívogató, tanulásra buznos Iskola és Mûvészeti Iskolában. Idén 20 osz- dító, színes teremdekorációval várják tanítványatályban közel 470 diák ül iskolapadba. Kipihenve ikat. Minden szülõnek, gyermeknek és pedagógusés vidáman, a nyáron szerzett nap barnította bõrrel nak eredményes és sikeres tanévet kívánunk!

Német Nemzetiségi Tábor – Üröm 2018.
Az ürömi általános iskolában már hagyománnyá
vált német nemzetiségi tábort idén is nagy lelkesedéssel várták kis diákjaink.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával az alábbi programokon vehetett részt 28 tanulónk.
Délelõttönként sváb táncot tanulhattak élõ zenei kísérettel a gyerekek.
Délutánonként a kézügyességre volt inkább szükség.
Hétfõn fazekas mester segítségével
virágtartókat készítettünk, melyekbe az
agyagmunkák kiégetése után kis virágpalántákat ültettünk.
Másnap az ügyes kezek fakanálból varázsoltak babát, sváb népviseletbe öltöztetve. 18 lány, 10 fiú baba készült.
A szerda délutánt közösségfejlesztõ
német játékokkal töltöttük, jól szórakoztunk a vicces és kreatív feladatok megoldásakor.
A következõ délután a konyháé volt a
fõszerep. Vendégeink (Babi néni, Ilona néni és Kati néni) segítségével tepertõkrémet
és sváb linzersüteményt – preckedlit készítettünk.
Pénteken a pilisszentiváni német nemzetiségi tanösvényt látogattuk volna meg.
Sajnos az esõs idõjárás közbeszólt, így fil-

Ezúton szeretnénk megköszönni az ürömi
iskola németes pedagógusainak az 5. német
nemzetiségi tábor szervezését és lebonyolí
tását.
Köszönjük,hogy fáradhatatlanul, saját szabad
idejüket feláldozva, élményekben gazdag pro
gramokat kínálnak nyaranta az iskolásoknak.
Szeretnénk még megemlíteni a csütörtöki
dalos játékokból és táncokból tartott, bemu
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men keresztül tudtunk meg sok érdekességet a magyarországi németek múltjáról és jelenérõl.
A záró délutánon a gyerekek büszkén mutatták meg
szüleiknek az elkészült kerámiákat, sváb babákat és persze az elõzõ napi finomságokból is jutott mindenkinek.
Vendégünk volt Mayer József, az ürömi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, aki dicsérõ szavakkal zárta az idei táborunkat.
Ezúton is nagyon köszönjük a Német Nemzetiségi Önkormányzat folyamatos támogatását a gyerekek, a szülõk
és a pedagógusok nevében egyaránt.

tatót, amire meghívást kaptunk Steer Mónika
táncpedagógustól és Sax Norbert harmoni
kástól. Jó volt látni az ügyes és néha bizo
nytalan tánclépéseket, a lelkesedést és a mo
solyt az arcukon.
A pedagógusok munkáját könyvutalványokkal
és a Panorama Tours (Mosonyi Ilona) jóvol
tából édességgel köszöntük meg.
Német Nemzetiségi Önkormányzat
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Búcsú az iskolától
Ady Endre:
Üzenet egykori iskolámba
(részlet)
Június volt s ujjongtunk, nincs tovább,
Most gyertek szabad mellû örömök
S pusztuljatok bilincses iskolák.
De elcsitult a jókedv-förgeteg
S helyére ült a döbbent némaság:
Köröttünk már az Élet csörtetett.
Óh, ifjui, szent megjózanodás,
Komoly, nagy fény, hôs férfiú-szerep,
Emléketek ma is milyen csodás.
Hôs harc az Élet és megélni szép,
Ha hozzáedzik tüzes szív-kohók
Ifjú vitézlôk lengeteg szívét.
Ha élet zengi be az iskolát,
Az élet is derûs iskola lesz.
S szent frigyüket így folytatják tovább.
Én iskolám, köszönöm most neked,
Hogy az eljött élet-csaták között
Volt mindig hozzám víg üzeneted.
Tápláltad tovább bennem az erôt,
Szeretni az embert és küzdeni
S hûn állni meg Isten s ember elôtt.

A tantestület idei döntése szerint a Fôhercegi díjat
Katona Timea kapta, amelyet Seremetyeoff-Papp János
adott át.
Laboda Gábor polgármester adta át a Bónum díjat.
Az idén megosztva, három diák: Borzási Míra, Frindt Laura és Muzslai Veronika kapta. Minden ballagó nyolcadikos emlékplakettet kapott, amelyet szintén Polgármester
úr adott át.

Laboda Gábor polgármester átadja a díjakat

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

„Nyitva van a, nyitva volt a „Sulitábor”…
Beszámoló az iskola nyári táboráról
A 2018-as tanév iskolai tábora, mely hagyományosan a
„Sulitábor” nevet viseli, a 8. alkalommal került megszervezésre. A tábor évrõl-évre 50-60 ürömi diákot juttat élményekhez.
Célunk, hogy változatos programok mellett, tartalmas
kikapcsolódást nyújtson a diákoknak 1-8. osztályig a nyári szünidõ 1 hetére.
A tábor Magyarország kevésbé ismert, de lehetõ
ségekben gazdag tájegységeire kalauzolja el a tanulóinkat. Az idei tábor Kétbodonyban volt, egy kicsiny faluban,
Nógrád megyében.
A „Sulitábor” legfõbb ismertetõ jegye a sok szabadban
eltöltött óra, kirándulás, sport. A táborozók megismerik hazánk hagyományait, kultúráját, érdekességeit.
A tábor megszervezése és lebonyolítása nagy
felelõsséggel jár. Fontos számunkra, hogy a résztvevõk
minõségi élményekhez jussanak, tartalmas napokat töltsenek együtt, és a gyermekek egészségesen térjenek
haza, tele pozitív élménnyel.
A táborozásnak nagyon fontos szerepe van a tanulók
személyiségének fejlõdésében.
1-1 tanulónak nehezebben megy az elválás a családtól,
de szerencsére az idén sem volt egyetlen gyermek sem,
aki nem szerette volna az összes élményt megtapasztalni és a tábor 7 napján végig maradni a közösséggel. A vegyes korosztályú csoportban a kisebbek sokat tanulhatnak a nagyobb gyerekektõl, a nagyobbak pedig segíteni
tudják a kicsiket. Erre nagyon sok szép példát láttunk. A
sport-és akadályversenyeket, a kézmûves foglalkozásokat vegyes korcsoportban bonyolítottuk le. Láthattuk, hogy

Zoknicsata Hollókõn
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Zenés est, daltanulás a tábortûznél

hogyan lesznek egyre megértõbbek és segítõkészebbek
egymással.
A „Sulitábor” sok alkalmat kínál arra, hogy a gyermekek
személyes tapasztalatok átélése közben sajátítsanak el ismereteket. Mindezt jó hangulatban, szép környezetben tehették meg. A sok program közül csak egyet-egyet kiemelve, így telt el a „Sulitábor” 7 napja:
Kovácsolhattak patkót, szõhettek és süthettek helyi süteményt.
Volt medencézés és éjszakai túra, ellátogattunk a Nógrádi várba, a Hollókõi várban pedig zokni csatát vívtunk
egy rendhagyó történelem óra után.
Készültek a tábori csasztuskák, vagy megtapsolhatták
egymást a tábori divatbemutató alkalmával.
A focibajnokság során vérre menõ csatát vívhattunk a
budapesti iskola focicsapatával. A záró est disco-ja, vagy
a tábortûz pislákoló parazsa mindenkiben szép emlékeket
ébreszt, ha felidézi.
Simogattunk selymes szõrû kis bocit és kóstoltunk házi
sajtot. Vizi bicikliztünk, majd érdekes elõadást hallgattunk
a tájházban, de lehetõségünk volt egy modern kukás autót is kipróbálni a hulladék feldolgozóban, az ÖKO – Tudatosság jegyében.
Azt írtuk, hogy 1-1 élményt emelünk ki. Sajnos ez nem
sikerült… Minden élményünk nagyszerû volt, lehetetlen
válogatni közülük!
Külön köszönet azért, hogy a szülõk és a diákok pozitív
visszajelzése az idei tábor után sem maradt el, ami nagy
öröm volt számunkra és erõt ad a folytatáshoz!
Jövõre veletek ugyanitt?
Vagy máshol… 
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Hírek a reformátusok háza tájáról…
Nagyon nehéz hónapon vagyunk túl, a szeptember nem csak azt õszt hozta el, hanem sok
családunk életében lelki értelemben a tél is
beköszöntöt. Sok tragédia és haláleset történt.
Öt család is édesapa nélkül maradt, ami óriási tragédia a feleségnek, gyermekeknek, és az
egész család számára, ami így a mi gyülekezetünket is arra indítja, hogy még jobban odafigyeljünk egymásra. Az Úr parancs szerint pedig az üresen maradt helyre nekünk, a gyülekezetnek kell odaállni. Ezért szeretnék mindenkit
arra kérni, hogy imádkozzunk ezekért a családokért, és amennyiben módunkban áll, segíteni nekik, akár lelki fájdalmuk enyhítésében, akár
más módon tegyük ezt! Nehéz az a kereszt, amit
most nekik hordaniuk kell, de ha többen odaállunk alá, könnyebb lesz nekik elhordozni. Errõl
is szól a keresztyén gyülekezet.
Amiért viszont hálásak lehetünk, hogy gyülekezetünkben több keresztelõ is történt, és újabb családok kerültek bele a gyülekezeti életbe. S az is nagy
kegyelem, hogy az esküvõk sora sem állt le, hanem
folytatódik.
Ami viszont fontos lenne, hogy a hittanos gyermekeink és családjaik eljöjjenek Istentiszteletre legalább kéthavonta egyszer, amelyre jó lehetõséget
biztosít az évfolyam-istentiszteletek alkalma. Bevallom, szomorú voltam, hogy mind az iskolás,
mind az óvódás tanévnyitókon elég kevesen jelentek meg a hittanos családjaink közül. S ezen jó lenne, ha tudnánk változtatni a jövõben. Mert tényleg nagyon jó lenne, ha találkozhatnék azoknak a
gyermekeknek a szüleivel is, akik olyan lelkesen
járnak ide hét közben hittanra. Idén is több, mint
hármszáz hittanosunk kezdte meg a tanévet, s jó
lenne, ha családjaikkal együtt itt a gyülekezetünkben lelki otthonra találnának!
Nagyon hálásak vagyunk Istennek, hogy
Csonkáné Varga Ibolya testvérünk mûtéte jól sikerült, és már otthon lábadozik. Köszönjük az érte mon-

dott imádságokat! Az Élõ Isten gyógyítsa meg gyorsan, hogy újra közöttünk tudjon szolgálni.
Az is csodálatos, hogy hajdúszoboszlói kirándulásunkra is újra együtt mehet a szépkorúak bibliaköre és klubja. E helyen is köszönjük már elõre Laboda Gábor polgármester és az önkormányzat támogatását, azt a 300 000 forintot, amit októberben fogunk
megkapni, amely fedezi az oda- és visszaút buszköltségeit. Köszönjük!
Az erdélyi testvérgyülekezeti látogatásra és hajdúszoboszlói kirándulásra még vannak helyek, lehet
jelentkezni, amely költségeinek egy részét a Nemzeti
Erõforrások Minisztériumának egyik pályázatán nyert
pénzösszeg fedezi. Azért is ilyen olcsó ez az út. Aki
szeretne velünk tartani, még tud jelentkezni, a jelentkezési lapot itt az újságban is közzétettük.
Nagyon hálásak vagyunk az Élõ Istennek, amiért
október végén megindulhat a templomtorony építésének elsõ fázisa. Köszönjük az ürömi önkormányzat
ez évben erre az építésre megítélt három és fél millió
forint támogatását, amely ennek a munkának az elvégzését lehetõvé teszi és amit reménységünk szerint meg is kapunk. Köszönjük!
Mindezek mellett kiemelném programjaink közül, hogy október 31-én, a Reformáció ünnepén este
18.30-kor lesz Istentisztelet Ürömön, a református
templomunkban. November elsején, mindenszentek és halottak napján hagyományosan katolikus
testvéreinkkel közös gyertyagyújtás lesz az ürömi
temetõben 15 órai kezdéssel. Felekezeteink papjai
szolgálnak ezen az ökumenikus alkalmon, ahol megemlékezünk elment szeretteinkrõl, és imádkozunk a
gyászoló családjaikért.
Az Élõ Isten legyen gyülekezetünk õrizõ pásztora.
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Református Egyház
Történt pedig, amikor Jerikóhoz közeledett, hogy egy vak ült
az út mellett, és koldult. Hallotta, hogy sokaság megy el mellette,
kérdezõsködött, hogy mi ez. Megmondták neki, hogy a názáreti Jézus megy arra. Ekkor így kiáltott fel: „Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam!” Akik elöl mentek, rászóltak, hogy hallgasson el, de õ annál
inkább kiáltozott: „Dávid Fia, könyörülj rajtam!” Jézus megállt, és
megparancsolta, hogy vezessék hozzá. Amikor közel jött, megkérdezte tõle: „Mit kívánsz, mit tegyek veled?” Õ így szólt: „Uram, hogy
lássak.” Jézus ezt mondta neki: „Láss! A hited megtartott.” És azonnal megjött a szeme világa, és követte õt, dicsõítve az Istent. Amikor ezt látta az egész nép, dicsõítette Istent.
Lukács evangéliuma 18:35-43
„Láss!”
Az ember életében van olyan helyzet, amikor rászakad az
ég. Beborul fölötte és az adott szituációból, helyzetbõl, problémából nem látja a kiutat. Az élõ Isten, aki minket teremtett, tisztában
van azzal, hogy az életünk felett nem süt mindig a nap, hanem tudnak jönni sötét órák és sötét napok. De épp ezért engedte, hogy az
evangéliumba belekerüljön a Jerikói vak meggyógyításának a története. Mivel ez a vak épp olyan kilátástalannak látta az életét, épp
olyan sötétségben volt – fizikai értelemben is –, mint ami bennünket
is feszít, és stresszeli az életünket – lelki értelemben. Az ószövetségi Dávid király is élt át sokszor ilyet, ezért írja az egyik zsoltárában:
„Ha a sötétségben ülök is, az Úr az én világosságom!”
Mit kezd Isten velünk ebben a helyzetben? Mit tesz értünk?
Ugyanazt, mint ott a Jerikói út mentén azzal a vakkal. Eljön értünk.
Odajön az életünkhöz, mert nem akarja, hogy ebben a lelki állapotban maradjunk. De ehhez nekünk is meg kell tenni legalább annyit,
hogy hozzá kiáltunk. Van olyan sötét élethelyzet, amikor nem elég
csupán csak csöndben magadban imádkozni az Úrhoz, hanem, kiáltani kell hangosan: „Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam!”
Nagyon érdekes, hogy hitünk szerint Jézus minden ember életéhez egy adott pillanatban közel jön. Bizony, rajtunk is múlik, hogy
kiáltunk-e hozzá és kinyitjuk-e szívünket. Angliában, a Szent Pál székesegyházban van egy festmény,
amely egy emberi szívet ábrázol,
amin van egy ajtó. Aki nem ismeri a
Bibliát, azt gondolhatja: milyen botor ez a festõ, hiszen az ajtón nincs
kilincs. De nem véletlenül nincs, hanem azért, mert nekünk, embereknek a kilincs a szívünk ajtaján belül
van, s nekünk kell kinyitni azt Isten
szeretete, Jézus Krisztus elõtt. S
ha ezt megtesszük, akkor épp úgy
meggyógyul az életünk, mint ahogyan meggyógyult a Jerikói vaknak
a szeme.
Jézushoz tehát szükséges és kell
kiáltani, mert nincs olyan sötét élet-
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helyzet, amibõl õ téged ki ne tudna szabadítani. S az is annyira
csodálatos ebben a történetben,
hogy amikor Jézushoz odavezetik ezt a vakot, és az Úr megkérdi
tõle: „Mit akarsz, hogy tegyek veled?”, akkor nem hosszasan kezdi magyarázni, hogy mit szeretne,
hanem lényegre törõen ennyit mond: „Uram, hogy lássak!” Nagyon
egyszerû kérés, nagyon egyszerû imádság, ami a szívében volt, azt
öntötte ki az Úr elé. Az a jó hír, testvérem, hogy ezt te is megteheted. S ha ezt megtetted, akkor neked is szól ma a názáreti szabadító
és gyógyító szava: „Láss! A te hited meggyógyított téged!”
Ámen!

Október-novemberi programok:
Október 14.	10:00 Istentisztelet és Cserkésznap Üröm,
08:30 Pilisborosjenõ Istentisztelet,
17:00 Babakocsis Istentisztelet Üröm (Becker Norbert Gyula és Balázs Zsófia)
Október 16.	9:00-12:00 Baba-mama Klub (Papné Kartali Margit)
Október 21.	10:00 Istentisztelet Üröm,
08:30 Pilisborosjenõ Istentisztelet,
17:00 Babakocsis Istentisztelet Üröm (Borza Ferenc)
Október 28.	10:00 Istentisztelet Üröm,
08:30 Pilisborosjenõ Istentisztelet,
17:00 Babakocsis Istentisztelet Üröm (Bajuszné
Orodán Krisztina)
Október 31.	Reformáció ünnepe Istentisztelet református Istentisztelet
18:30 (Bajuszné Orodán Krisztina)
November 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. 2-11.	ÕSZI REFORMÁCIÓS TÁBOR (Erdély, Hajdúszoboszló) (Becker Norbert Gyula)
Nov. 4.	10:00 Úrvacsorás Istentisztelet Üröm,
08:30 Pilisborosjenõ Istentisztelet, (Bajuszné
Orodán Krisztina)
Nov. 7-10.	Hajdúszoboszló a Szépkorúakkal
(Becker Norbert Gyula, Pilipár Margit, Csonkáné
Varga Ibolya)
Nov. 11.	10:00 Istentisztelet Üröm Úrvacsora „Gyászolók Istentisztelete”,
08:30 Pilisborosjenõ
17:00 Babakocsis Istentisztelet (Becker Norbert
Gyula)
Nov. 12.	9:00-12:00 Baba-mama Klub (Papné Kartali Margit)
Nov. 13.	18:30 Bibliaóra és Presbiteri gyûlés (Becker Norbert
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Gyula)
Nov. 16-18.	Refifi hétvége (Ifjúsági Istentisztelet) (Becker Norbert Gyula)
Nov. 18.	10:00 Ifjúsági Istentisztelet Refifi Üröm, 08:30
Pilisborosjenõ Istentisztelet,
17:00 Babakocsis Istentisztelet Üröm (Becker Norbert Gyula)
Nov. 18.	18:00 „Tisztelgés az I. Világháború hõsei elõtt” Komolyzenei Koncert VIII. (Arts Hungarica Zenekar
koncertje) (Csürke Károly, Nemes Réka)
Nov. 18.	11:00-13:30 Hittanosok Karácsonyi Próbája 1.
(Becker Norbert Gyula, hitoktató)
Nov. 21. ,22.	16:00-18:30 Hittanosok Karácsonyi Próbája 2.
(Becker Norbert, hitoktató)
Nov. 23.	Nõi kézmûves délután 16:00-19:00 (koszorúkészítés) (Baba-mama kör, Éva Kör – Pappné Kartali
Margit-Búzás Erzsébet)
Nov. 25.	10:00 Istentisztelet Üröm,
08:30 Pilisborosjenõ Istentisztelet (Becker Norbert
Gyula)
Nov. 25.	11:00-13:30 Hittanosok Karácsonyi próbája 3.
(Becker Norbert Gyula, hitoktató)
Dec. 2.	10:00 Advent elsõ Vasárnapja, A Pilisborosjenõi
Református Hittanosok Mûsora és Istentisztelet
Ürömön,
08:30 Pilisborosjenõ Úrvacsorás Istentisztelet
(Becker Norbert Gyula)
Dec. 2.	16:00-18:30 A hittanosok karácsonyi próbája 4. J
(Becker Norbert Gyula, hitoktató)
Dec. 6.	Református mikulásozás J
Dec. 5-6.	iskolában Hittanosok karácsonyi próbája 5. (Becker
Norbert Gyula, hitoktató)
Dec. 9.	10:00 Istentisztelet Advent második vasárnapja Az
Ürömi Alsós Református Iskolás Hittanosok szereplése (Becker Norbert Gyula)
Dec. 9.	16:00-18:30 Hittanosok Karácsonyi Próbája 6.
(Becker Norbert Gyula, hitoktató)
Dec. 10.	9:00-12:00 Baba-mama Klub Karácsonya (Papné
Kartali Margit)

Testvérgyülekezeti út és konferencia
2018. nov. 2-nov. 11-ig.
Az erdélyi reformáció útjain …
Milyen útvonalon haladunk majd?
Ürömrõl indulunk péntek hajnalban, majd az elsõ uticélunk Marosilye ahol megtekintjük Bethlen Gábor fejedelem szülõházát.
Majd utunkat Déva felé vesszük, ahol megtekintjük „magas Déva
várát” és a Ferences Missziót. Ez lehetõséget ad nekünk találkozni Böjte atyával.
Amennyiben idõnk még engedi Vajdahunyadvárát vesszük
célba, majd innen indulunk Piskin keresztül Gyulafehérvárra,
ahol megalszunk. Szombaton megtekintjük Vajasdot, Magyari-

gent, Sárdot és Boroskrakkót, ebédre uticsomagot eszünk, majd
vacsorára érünk vissza a szállásra.
Vasárnap itt veszünk részt közös testvérgyülekezeti Istentiszteleten, s az utána következõ ebéd és elõadások beengedést
engednek a gyulafehérvári és a Dél- erdélyi szórvány magyarság
életébe. A finom vacsora után még szabad programként fel lehet
menni a Gyulafehérvári Várba, s így láthatjuk a város esti fényeit.
Hétfõn reggeli után immár nappali fényben megtekintjük a
várat, s azon belül a Battyáneumot, a Majláth Katolikus Iskolát,
az Egyesítés palotát, ebéd illetve a Szent Mihály templomot, ahol
koszorút helyezünk el Bethlen Gábor fejedelmünk síremlékénél.
Majd szabad program lesz vacsoráig.
Kedden reggeli után indulunk a Tordai Hasadékhoz, illetve, ha
rossz idõ van az Újtordai Sóbányát nézzük meg. (Ez a program
fakultatív! Idõseknek nem kell jönni, ha nem akarnak! Majd Alvinc
felé, ahol megtekintjük Martinuzzi Frater György barát reneszánsz
kastélyának maradványait, majd meleg vacsora után térünk nyugovóra.)
Szerdán reggel korán indulunk Hajdúszoboszlónak, ahol
közösen veszünk részt az Ürömrõl és Pilisborosjenõrõl érkezõ testvérekkel Testvérgyülekezeti Találkozónkon, amely egyben egy tudományos konferencia is lesz neves elõadókkal. Reggel áhítat lesz
8:30-tól, majd a konferencia elõadásai este 20:00-tól kezdõdnek. Egészen szombatig leszünk Hajdúszoboszlón a barátság szállodában, teljes ellátással, svédasztalos reggelivel és vacsorával,
s természetesen ebédünk is lesz. Majd szombat délután a közös
busszal együtt megyünk fel Ürömre. Másnap, vasárnap pedig közös
hálaadó Istentiszteletet tartunk, közös ebéddel és kötetlen beszélgetéssel.
Mit hozz magaddal? Az elsõ és legfontosabb: útlevél, a nagyon fázósoknak hálózsák,, kispárna (ha van), Biblia, jegyzetfüzet, ceruza vagy toll, fényképezõgép (akinek van) TAJ kártya,
túracipõ, szabadidõ ruha (kiránduláshoz), esõkabát, fürdõruha,
meleg ruha, tisztasági felszerelés, elemlámpa, költõpénz (román
új lej, vagy euró) kullancsszedõ csipesz, kullancsriasztó, szúnyogriasztó, s ami még eszetekbe jut. Mindig lesz ennivalónk, de azért
nem árt, ha az odaútra szalámis szendvicset, chipszet, kekszet,
rágcsákat és vizet, üdítõt mindenki hoz legalább az elsõ napra
magával! Mindenki a saját dolgaiért felel! Biztosítást mindenki
magának intézi!
Költségek: elõleg 20.000 Ft. október 1-ig. Második részlet október 15-ig: 20.000 Ft. Így összesen 40.000 Ft-ba kerül. A múzeumi belépõk összesen: 100 RON (7.000Ft) Akinek anyagi nehézsége van, a K.K.Gy.Sz Alapítvány tud segíteni.
Indulás idõpontja és helye: 2018. november 2 péntek reggel
5:00. Az Ürömi Református Templom elõl. A busz reménység szerint
05:15-kor elindul. (Cím: 2096 Üröm, Fõ u. 64-66)
Érkezés ideje és helye: 2018. november 10 este az indulás helyére.
Jelentkezés: Becker Norbert Gyula (06 30 5268010) és Dr. Gudor Botond lelkipásztoroknál.
Norbert tiszteletes
Elérhetõségek: norbiteso@gmail.com
Mobil: 16 30 526 80 10, Tel.: 06 26 350 686
Facebook
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RENDELETEK
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testületének
10/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelete a 8/2015 (IV. 30.)
önkormányzati rendelettel módosított 12/2014 (VI.27.) önkormányzati rendelet módosítására a közösségi együttélés alapvetô szabályairól, valamint ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeirôl.
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 8. § (2) bek. 143. § (4) bekezdés d)
pontjában, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 48. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közösségi együttélés alapvetô szabályairól, ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeirôl alkotott rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

2. A partnerek meghatározása
3. §
A partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezô szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:
a) a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult
természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezô
szervezet,
b) az ürömi székhellyel, telephellyel rendelkezô gazdálkodó szervezet,
c) az ürömi székhellyel bejegyzett civil szervezet,
3. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

1. §

4. §

Az önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következô rendelkezés lép:

(1) A partnerek elôzetes és munkaközi tájékoztatásának módját az 1.
számú melléklet tartalmazza.

1.) Kerti hulladék égetése a tulajdonos, valamint ingatlan használó számára minden páratlan hét keddi napján 8.00 – 20.00 óráig engedélyezett,
kivéve a keddi napra esô ünnepnapot.

(2) A tájékoztató hirdetményt Üröm honlapján – www.urom.hu /önkormányzat/ rendezési terv - és a Polgármesteri Hivatal elôterében teszi
közzé az Önkormányzat.

2. §

(3) A véleményezés céljára készített dokumentációt Üröm honlapján –
www.urom.hu /önkormányzat/ rendezési terv - és a Polgármesteri Hivatal
Fôépítészi Irodájában teszi közzé az Önkormányzat.

1.) Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései nem változnak.
2.) A módosított rendelet kihirdetést követô napon lép hatályba.
Üröm, 2018. június 28.
Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô

(4) A lakossági fórum összehívására és lebonyolítására az Ürömi Önkormányzat Képviselô-testülete Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról
szóló 2/2015 (II.13.) önkormányzati rendelet 48. § -ban foglalt szabályozás az irányadó.
4. A javaslatok, vélemények dokumentálásának, elfogadásának és nyilvántartásának módja
5. §

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testületének
11/2018 (VI. 29.) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggô partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete az Alaptörvény 32.
cikk (2) bekezdésének elsô fordulatában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - figyelemmel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrôl, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekrôl szóló 314/2012 (XI.
8.) Korm. rendelet 29. §-ában foglaltakra is – a következôket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
E rendelet hatálya Üröm településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának, településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének készítése, módosítása során a 3. § szerinti partnerekre, valamint a partnerségi
egyeztetés szabályaira terjed ki.
2. §
Üröm településfejlesztési koncepciójának (a továbbiakban: koncepció),
integrált településfejlesztési stratégiájának (a továbbiakban: stratégia),
településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és
településképi rendeletének vagy azok módosításának a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel
történô véleményeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrôl,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrôl szóló
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) és jelen rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.
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(1) A partnerek a lakossági fórumon szóban észrevételt tehetnek, amelyet jegyzôkönyvbe kell foglalni. A lakossági fórumot követô 8 napon belül, valamint lakossági fórum hiányában a hirdetmény közzétételét számított 8 napon belül a partnerek írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:
a) papíralapon a Polgármesternek címezve, Üröm Község Önkormányzatának címére (2096 Üröm, Iskola utca 10.) történô megküldéssel, benyújtással, vagy
b) elektronikus levélben a jegyzo@urom.hu e-mail címre történô megküldéssel.
(2) Azt a partnert, aki az (1) bekezdés szerint közétett határidôn belül véleményt nem nyilvánított, javaslatot nem tett, a határidô leteltét követôen
hozzájáruló partnernek kell tekinteni, az egyeztetési további szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt.
(3) Tárgyalásos eljárásban, az egyezetô tárgyalás vonatkozásában az eljárásban érintett partnernek az egyeztetô tárgyalást megelôzô partnerségi egyeztetésben jogszabályon alapuló ellenvéleményt tett partnert kell
tekinteni.
(4) Az (1) bekezdés szerint beérkezett vélemények tisztázása érdekében a polgármester a véleményezô partnerrel meghívásos egyeztetô
tárgyalás keretében további egyeztetést kezdeményezhet, amelyrôl
jegyzôkönyvet kell készíteni.
(5) Azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés során határidôn belül véleményt nem adott, vagy adott, de a (4) bekezdés szerinti meghívásos
egyeztetô tárgyaláson a meghívás ellenére nem vett részt, kifogást nem
emelô partnernek kell tekinteni, az egyeztetés további szakaszaiban és
elfogadási szakaszban egyaránt.
(6) A beérkezett javaslatokat, véleményeket a fôépítész az (1) bekezdésben megjelölt határidô elteltét követôen továbbítja az arculati kézikönyv,
településképi rendelet, fejlesztési dokumentum vagy a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezônek.
(7) A tervezô a véleményekkel, javaslatokkal kapcsolatos szakmai véleményét – a tervezési szerzôdésben megállapított határidôben - megküldi
az önkormányzat részére, a Polgármesternek címezve.
(8) A szakmai javaslatok alapján a fôépítész a vélemények, javaslatok
elfogadására, el nem fogadás esetén indokolására vonatkozó döntés-tervezetet készít.
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6. §
(1) A beérkezett vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem fogadás indokolásáról – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a képviselô-testület dönt.
(2) Településrendezési eszköz tárgyalásos vagy állami fôépítészi eljárásban történô lefolytatása esetén a beérkezett partneri vélemények, javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem fogadás indokolásáról a Polgármester dönt.
(3) Minden a partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos Korm. rendeletben
és jelen rendeletben nem szabályozott kérdésben a Polgármester dönt, a
vonatkozó eljárási szabályok megtartása mellett.
5. Az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet
és településfejlesztési eszköz nyilvánosságát biztosító intézkedések
7. §
A Polgármester – a feladatkör szerint illetékes szervezeti egységek útján – gondoskodik az elfogadott koncepció, stratégia, kézikönyv, településképi rendelet és településrendezési eszköz elfogadást követô 15 napon belüli közzétételérôl, a www.urom.hu honlapon. A honlapon történô
közzététel nem mentesít a Korm. rendelet 43. és 43/B. §-a szerinti egyéb
közzétételi szabályok teljesítése alól.
7. Záró rendelkezések
8. §
(1) E rendelet a kihirdetését követô napon lép hatályba.
(2) Ezen rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálya lépését követôen induló egyeztetési eljárásokban kell alkalmazni.
Üröm, 2018. június 28.
Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Üröm
község
Önkormányzat
Képviselô-testületének
12/2018 (VIII.22.) önkormányzati rendelete a 19/2015
(X.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérôl
Üröm község Önkormányzat Képviselô-testülete a 2011. évi CLXXXIX.
Törvény (Mötv) 42.§ valamint a 107.§-ra figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
A 19/2015 (X.29.) önkormányzati rendeletét a forgalomképtelen 3502
hrsz-ú ingatlan forgalomképessé nyilvánításáról hatályon kívül helyezi.
2. §
(1) Ez a rendelet kihirdetése napját követô napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.

A testület a jelzett határozatát a 2018. augusztus 21-ei ülésén visszavonja, ez esetben a forgalomképessé nyilvánításra alkotott rendelet hatályában való fenntartása okafogyottá vált.
Mindezekre tekintettel a rendelet visszavonására tett javaslatot az
elôterjesztô.
Az önkormányzati rendelet 2. §-hoz
A rendelet hatályba lépésérôl és kihirdetésérôl gondoskodik.

Üröm, 2018. augusztus 21.
Laboda Gábor
polgármester

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testületének
13/2018 (IX.27.) önkormányzati rendelete az egységes
szerkezetbe foglalt 16/2007 (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására a helyi közutak kezelésének szabályairól
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (2) bekezdés 2.)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi közutak kezelésének szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Az önkormányzati rendelet 4/A § (2) bekezdése kiegészül egy új vv) ww)
xx) ponttal:
„vv) Csoóri Sándor utca
ww) Patak utca
xx) Tücsök utca”
2. §
Az önkormányzati rendelet kiegészül egy új 6/A §-sal:
„1.) Az egyébként fizetendô költségtérítés 50 %-át kell megfizetnie annak
a kérelmezônek, aki a gépjármû adóját Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal adóhatóságához fizeti.
2.) Nem kell térítési díjat fizetnie annak a kérelmezônek, akinek telephelye, székhelye Üröm közigazgatási területén van és a gépjármû(vek)
után az adót Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal adóhatóságához fizeti be.
3.) A 2.) bekezdésben foglalt mentességhez a két feltétel együttes megléte szükséges.”

Üröm, 2018. augusztus 21.
Laboda Gábor
polgármester

3. §
Dr. Halász Mónika
jegyzô

12/2018 (VIII.22.) önkormányzati rendelet indokolása
Az önkormányzati rendelet 1. §-hoz
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete figyelemmel a testület
által hozott 122/2015 (VII.29.) Kt. számú határozatában elôírtakra, megalkotta a 19/2015 (X.29.) önkormányzati rendeletét és az eladásra kijelölt 608 m2 térmértékû, 3502 hrsz-ú ingatlan forgalomképessé nyilvánításáról rendeletet alkotott.

1.) Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései nem változnak.
2.) A módosított rendelet 1. §-a a kihirdetést követô napon, a 2. §-a 2018.
12. 01-jével lép hatályba.
3.) A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.
Üröm, 2018. szeptember 26.
Laboda Gábor
polgármester

VII. – VIII. – IX. – X.

Dr. Halász Mónika
jegyzô
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A Képviselô-testület 2018. júniusi, augusztusi, szeptemberi üléseinek döntései
• A júniusi ülésén módosította a testület a közösségi
együttélés alapvetô szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirôl alkotott rendeletét,
miszerint kerti hulladék égetése a tulajdonos, valamint ingatlan használó számára minden páratlan hét keddi napján 8.00 – 20.00 óráig engedélyezett, kivéve a keddi napra esô ünnepnapot.
• Megalkották a képviselôk a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel
összefüggô partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
szóló rendeletet.
• Hatályon kívül helyezték a képviselôk a 163/2014 (XI.26.)
Kt. számú határozatot (partnerségi szabályok).

• Ugyancsak jóváhagyta a testület az elektronikus közbeszerzés lefolytatására elôkészített szabályzatot.
• Döntés született a tervezett 3 csoportos új óvoda tervezésére beérkezett árajánlatokban.
• Döntöttek a képviselôk a HÉSZ módosítására beérkezett
tervezôi árajánlatokban.
• Elfogadta a testület a rendôrség részére 2 db Skoda típusú gépjármû megvásárlásáról szóló javaslatot.
• Döntöttek a képviselôk az óvodai felvételeket elutasító
határozatok elleni fellebbezésekben, az elutasító határozatokat egyetlen szülô sem támadta meg bíróság elôtt.

• Döntés született a HÉSZ módosításáról Dévényi Bernadett és Karlovitz Ákos Bálint kérelmére.

• Az augusztusi soron kívüli ülésen visszavonta a testület
a 122/2015 (VII.29.) Kt. számú határozatát (útlezárás feloldásának elôsegítése végett).

• Döntöttek a képviselôk a Táborföld lakópark játszóterén
lévô homokozók árnyékolásáról.

• Hatályon kívül helyezte a képviselô-testület a 19/2015
(X.29.) önkormányzati rendeletét.

• Üröm közigazgatási területén lévô közlekedési táblák
cseréjérôl határozott a testület.

• Módosította a testület a 97/2018 (VI.28.) Kt. számú határozatát (rendôrség részére gépjármû vásárlás).

• Döntés született a kamerarendszer mûködtetését biztosító központi rendszer fejlesztésérôl, költségek biztosításáról.

• Eseti bizottság létrehozásáról döntött a Családsegítô és
Gyermekjóléti Szolgálat vezetôi álláshelyére beérkezett
pályázatok elbírálására.

• Polgármesteri felhatalmazásról döntöttek a képviselôk a
2018. évi szúnyoggyérítés megrendelésére, melyre nem
került sor.

• Döntött a testület az Üröm, Táncsics Mihály u. 2. szám
alatti, 381 hrsz-ú, a Római Katolikus Egyházközség tulajdonában lévô ingatlan megvásárlására vételi javaslat
benyújtásáról.

• Elfogadták a képviselôk a 2018. évi természetbeni ellátásokról szóló javaslatot a 60. életévüket betöltött ürömi lakosok részére.
• Az Ürömi Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat
vezetôi álláshelyére pályázat kiírásáról döntött a testület.
• Javaslat született az óvodai konyhai eszközök fejlesztésére pályázat benyújtására.
• Elfogadták a képviselôk a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásának helyzetérôl szóló jelentést.
• Jóváhagyták a képviselôk az Ürömi Hóvirág Bölcsôde
szakmai programját és mellékleteit (SZMSZ, Házirend).
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• Döntés született az óvoda kerítésének kedvezményes
áron történô megépítésére adott ajánlatban. (sürgôsségi
indítvány)
• Zárt ülés keretében Bóka István és Bóka Istvánné ingatlanvásárlási ügyében született bírósági döntés kapcsán
új eljárás lefolytatásáról határoztak a képviselôk.
• A szeptemberi ülés zárt ülése keretében bírálta el a testület az Ürömi Családsegítô-és Gyermekjóléti Szolgálat
vezetôi álláshelyére kiírt pályázatokat. Petromán Anikó
pályázatát fogadta el és 2018. október 01-tôl 2023. szeptember 30-ig a gyermekjóléti és családgondozó vezetôi
feladatok ellátásával bízta meg a testület.
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• Új eljárás lefolytatására és határozat meghozatal-

• Elutasította a testület a H+P BAU Kft. kérelmét.

ára került sor Bóka István és Bóka Istvánné, valamint
Molnár Gergely László elôvásárlási jog jogosultjának

• Döntés született Csákvári László új helyrajzi számok
megállapítási kérelmében, illetve a felajánlott 20 millió

ügyében.

Ft. elfogadásáról.
• Nyílt ülésen döntött a testület a 16/2007 (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról, a helyi közutak

• Meghatározták a képviselôk a 2018. évi közmeghallgatás idôpontját.

kezelésének szabályairól.
• Megtárgyalták a képviselôk a hulladékgazdálkodási

• Jóváhagyta a testület a Szociális, Családügyi és

közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletet-ter-

Egészségügyi Bizottság beszámolóját az átruházott

vezetet.

hatáskörben hozott bizottsági döntésekrôl.

• Elfogadta a testület az önkormányzat 2019-2023-ig
szóló környezetvédelmi programját.

• Kinda Ilona Üröm, Rákóczi u. 3. szám alatti lakos csatornabekötési költségeihez való önkormányzati hozzá-

• Jóváhagyta a testület a polgármester tájékoztatóját a
2018. évi költségvetés I. félévi teljesítésérôl.
• Elfogadták a képviselôk Üröm Község Önkormányzat
2019-2033-ig szóló Gördülô Fejlesztési Tervét (csatornahálózat).

járulásról döntött a testület.
• Dévényi Bernadett és Karlovitz Ákos Bálint kérelmére
módosította a testület a 84/2018 (VI.28.) Kt. számú határozatát (HÉSZ).
• Döntés

• Döntöttek a képviselôk a tervezett futópálya ismételt
közbeszerzési eljárásának kiírásáról.
• Elutasították a képviselôk Dr. Kazinczy Tibor és felesége kérelmét forgalomcsillapító küszöbök telepítésére.

született

a

2018/2019-es

téli

idôszak

hóeltakarítási munkáira beérkezett árajánlatban, megtörtént a vállalkozói szerzôdés jóváhagyása.
• Elfogadták a képviselôk Szabó Szigfrid ingatlan használatba adási ingyenes felajánlását, valamint döntés született az Üröm, Dózsa György úton az Üröm,

• Döntés született kk. Vámos Dávid szülôk által
elôterjesztett támogatási kérelemben.

Mészégetô volánbusz buszmegálló és Táborföld lakóparki átjáróig közúti gyalogos forgalmi út 171 fm hos�-

• Hámori Dániel kérelmében döntöttek a képviselôk
(HÉSZ módosítás kezdeményezése, valamint településrendezési szerzôdés megkötése, háttérfejlesztési
hozzájárulás mértékének meghatározása).
• Visszavonta a testület az önkormányzat 162/2008

szúságú gyalogútjának (járda) elkészítésérôl és burkolásáról.
• Az Üröm, Csókavár utca – Dózsa György út tervezett
és folyamatba tett intelligens zebra, valamint a Dózsa
György út, Budai út, Boglárka utcánál tervezett és folyamatba tett intelligens zebra telepítésérôl született

(X.16.) Kt. számú határozatát.

döntés, amelyek megvalósítására abban az esetben
• Döntés született Mlinárcsik András és Dandé Magdaléna kérelmében (felszíni vízelvezetés költségeihez

kerül sor, amennyiben a folyamatba tett engedélyezési
eljárás pozitívan zárul le.

való hozzájárulásról).
Üröm, 2018. október
• Döntöttek a képviselôk az ürömi köztemetô komplett
felmérésére adott árajánlatokban, Sóti Dezsô vállalko-

		

Dr. Halász Mónika

zó árajánlata került elfogadásra.

		

jegyzô
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TÁJÉKOZTATÓ
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete tájékoztatja a tisztelt
lakosságot, hogy a 2018. évi közmeghallgatás idôpontja:
2018. november 28. 15.00 óra
Helye: 2096 Üröm, Iskola u. 10.
Polgármesteri Hivatal tanácsterme
Minden közügyek iránt érdeklõdõt szeretettel várunk.
Üröm, 2018. október hó
Üröm Község Önkormányzat

POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE
Tisztelt Adózók!
Tapasztalataink azt mutatják, hogy vanTájékoztatom tisztelt adózóinkat, hogy
a 2018. II. félévi helyi iparûzési adó,
gépjármûadó, építményadó és telekadó
befizetési határideje 2018. szeptember
15-e volt.
Kérem, aki eddig az idôpontig adófizetési kötelezettségének nem tett eleget, az
haladéktalanul pótolja, a késedelmi pótlék és egyéb behajtási cselekmények
elkerülése végett.

nak olyan adózóink, akik elmulasztják
több éve tulajdonukban lévô adótárgyak
bevallását, sôt felszólításainkat figyelmen kívül hagyják.

Felhívom ezen adózóink figyelmét arra,
hogy a jövôben élni fog adóhatóságunk a
mulasztási bírságok kiszabásával, mely
egyéni adózók esetében 200 000 Ft-ig,
míg vállalkozás esetén 500 000 Ft-ban
állapítható meg.
Üröm, 2018. október hó
dr. Halász Mónika jegyzõ
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TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a 2018. évi veszélyes
hulladék elszállítása a következõ idõpontban történik:
Veszélyes hulladék:
2018. november 24-én (szombat)
Zöldhulladék:
2018. november 17-én (szombat)
A veszélyes hulladék gyûjtõhelyei:
– Polgármesteri Hivatal elõtti tér (8.00 – 10.00-ig)
– Mészégetõ utca – Kálvária sarok (10.30 – 12.00-ig)
A zöldhulladékot kötegelve a lakóingatlan elõl szállítja el a szolgáltató. Az
elszállítás a lakosság részére ingyenes, az önkormányzat finanszírozza.
Üröm, 2018. október hó
Vidákovits Tibor alpolgármester

Impresszum:
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ÜRÖM, ORVOSI RENDELô,
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Közérdekű
Gyermekrendelés,
Üröm, Dózsa György út 34.

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

104
105

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

Ürömi Polgárõrség
Pest Megyei Kormányhivatal 1051 Budapest, Városház u. 7.
Pest Megyei Kormányhivatal Pilisvörösvári Járási Hivatal
2085 Pilisvörösvár, Fõ u. 66. Sárfy Zsuzsanna hivatalvezetõ
06 26 530 066
Gyámhivatal 2085 Pilisvörösvár, Fõ u. 66.
06 26 530 066
Okmányiroda
Rúzsa Anett osztályvezetõ
06 26 795 229
egyéni vállalkozói igazolvány, vezetõi engedély, ügyfélkapus regisztráció
06 26 795 213
gépjármû ügyintézés
06 26 795 229, 06 26 795 230
lakcímigazolvány, személyi igazolvány, útlevél, diákigazolvány, parkolási kártya
06 26 795 231
okmányiroda mobil
06 20 292 5704
Pilisvörösvár Tankerület 2085 Pilisvörösvár, Fõ u. 104.
06 26 330 274
Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály (munkaügyi központ)
2040 Budaörs, Nefelejcs u. 1-3.
06 23 441-920
Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház 2096 Üröm, Iskola u. 4.
Papp Ákos intézményvezetõ
06 26 550 013
Könyvtár 2096 Üröm, Dózsa György út 18.
06 30 458 76 15, 06 26 350 199
József Nádor Általános Iskola 2096 Üröm, Iskola u. 3.
Kiss Tibor igazgató
06 26 350 165
Napraforgó Óvoda 2096 Üröm, Fõ u. 37.
06 20 289 81 25
Csordásné Tõkés Katalin Óvodavezetõ
06 20 571 62 56
Hóvirág Bölcsõde 2096 Üröm, Petõfi u. 22.
06 26 350 658
Király Veronika bölcsõdevezetõ
06 20 405 53 97
Idõsek Klubja
(nappali ellátás, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés)
2096 Üröm, Ady Endre u. 3.
Szemerei Mihályné intézményvezetõ
06 26 350 162
Ürömi Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
2096 Üröm, Iskola u. 10.
Csanády Beáta intézményvezetõ
06 26 350 054/110
Gyepmester Szûcsné Mércse Adrienn
06 70 61 99 311
Interwork Temetkezési Kft.
2096 Üröm, Dózsa György út 2/a
Ügyelet 0-24
06 20 548 58 86, 06 20 398 01 60, 06 20 344 60 60
Posta 2096 Üröm, Fõ u. 49.
06 26 350 007
Közjegyzõ
dr. Stágel Judit 2096 Pilisvörösvár, Fõ u. 83.
06 26 332 259
B3 Takarékszövetkezet
2096 Üröm, Fõ tér 1.
06 26 350 244

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE

Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

13.00 – 16.00 óráig,

Kedd
Szerda
Szerda
Csütörtök

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:
Szerda:

09.00 – 12.00 óráig,

hétfõ
kedd
szerda
csütörtök
péntek

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

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

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

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

Péntek:

10.00 – 13.00 óráig

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

Tanácsadás

Csütörtök:

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

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

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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Német Nemzetiségi Nap az ürömi iskolában
Az idei Német Nemzetiségi napot egy közös összejövetellel kezdtük. A magyarországi németek himnuszának meghallgatása után visszatekintettünk a mögöttünk álló tanév németes programjaira, versenyeire.
Azon tanulóinkat, akik az év során legalább öt németes versenyen vettek részt külön jutalmaztuk. A legtöbb versenyen Balogh-Bassó Csenge 4.c osztályos
tanuló indult. Az idén távozó hatodikos diákok közül
elismerésben részültek azok a tanulók, akik több éven
át tartó, elkötelezett, szorgalmas munkájukkal öregbítették iskolánk hírnevét:
Szentes Anna és Wührl Liza 6.a, Bacsi Dániel 6.b, Nagypál
Réka és Németh Máté Teó 6.c
Nyitómûsorunkat a megyei német nemzetiségi szavalóversenyen II. helyezettet elért Wührl Liza szavalatával és a
3. évfolyamosok zenés táncos produkciójával színesítettük.
Zárásként közös éneklésre, táncra invitáltunk mindenkit a
„Fliegerlied” dallal.
A délelõtt hátralévõ részében iskolánk tanulói a magyarországi németek fennmaradt emlékei után kutattak. Üröm és
Pilisborosjenõ utcáit járva azokat az intézményeket és családokat keresték fel, ahol lakóhelyük múltjáról új ismereteket
szerezhettek.
Az elsõ osztályosok a Darabont családnak köszönhetõen
testközelbõl ismerhették meg azokat háziállatokat, melyek a
régi sváb gazdaságból nem hiányozhattak. A helyi zöldség és
gyümölcstermesztéssel foglalkozva szemük gyönyörködtetésére mandalát készítettek a hozott zöldségekbõl, melyet késõbb
jóízûen el is fogyasztottak. A másodikosok Üröm nevezetességeivel, legfontosabb intézményeivel ismerkedtek. Pecséteket,
tárgyi emlékeket gyûjtöttek, a felkeresett építményekrõl rajzokat készítettek. A harmadik osztályosok a család témakör kapcsán az ürömi temetõbe sétáltak el. Régi sváb családnevek után
kutakodtak. Izgatottan igyekeztek megfejteni a régies betûkkel
rótt feliratokat. A negyedikes gyerekek a Pilisborosjenõi Német
Nemzetiségi Tájházban jártak. Az összegyûjtött régi tárgyakból
álló kiállítás nagyon tetszett a kicsiknek. Nagy érdeklõdéssel
hallgatták Kiss Béla bácsi svábokról szóló történeteit is.
Az ötödik évfolyam a svábok étkezési szokásaival ismerkedett. A gyerekek az elmúlt évek során megszerzett ismereteik alapján feladatokat állítottak össze egymásnak. Az iskola udvarára kihelyezett állomások bejárásával, játékos, minden érzékszervet megmozgató feladványokkal frissíthették,
bõvíthették tudásukat. A hatodikos tanulók az ürömi svábok
írásos emlékeit kutatták a Római Katolikus templomban, az
ürömi Könyvtárban és a Kálvárián. A gót betûkkel írt szövegek
olvasása a diákok többségének elnyerte tetszését.
A hetedik évfolyamosokat Metzler Ferencné, Kati néni várta nagyon nagy szeretettel. Az érzelmekkel átszõtt elbeszéléseket nagy figyelemmel hallgatták a gyerekek.

A nyolcadikosok a helyi szõlõtermesztéssel, borászattal
bõvíthették tudásukat. Az Öreg Sváb Vendéglõben Bacsadonyi
László mesélt nekik az ürömi hagyományokról.
Miután minden évfolyam új ismeretekkel gazdagodva visszatért az iskolába, folytatódott a munka. Az összegyûjtött anyagok
segítségével igen színes, kreatív ötletekben gazdag összefoglalókat készítettek. Az alkotások között volt plakát, lapbook, makett és
PowerPoint prezentáció is. Az aulába kihelyezett munkákat napokig nagy örömmel és büszkeséggel nézték a gyerekek.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani az ürömi Német
Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy anyagi hozzájárulásával még színvonalasabbá és emlékezetesebbé tette iskolánk
Német Nemzetiségi Napját!
Német Munkaközösség
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Hagyományőrzők

Hagyományõrzõk hírei
Június 1-jén a kórusunkkal felléptünk Cserke
szôlôn, az Országos Nyugdíjas Találkozón.
Június 8-án a bölcsôdei ballagáson megajándékoztuk az oviba ballagókat.
Részt vettünk a XIX. Ürömi Nyári Fesztiválon.
Elbúcsúztattuk egyik klubtársunkat: Horváth Istvánt. Nyugodjék békében!

Cserkeszôlô

Június 28-án féléves záró ünnepséget tartottunk.
Július 17-én a Pavlovna kápolnánál II. Miklós cár
emlékére tartott mûsoron is részt vettünk.
Július 21-én Szolnokon szép sikerrel felléptünk
egy nyugdíjas találkozón.
Az augusztus 20-ai ünnepségen kenyérszentelést tartottunk Becker Norbert tiszteletes úr
közremûködésével. Verset mondtunk, énekeltünk.
Utána utcabál volt, ami hajnalig tartott.
Szeptemberben szüreteltünk Szilvási Karcsinál,
ami jó hangulatban zajlott.

Kenyérszentelés

Szeptember 20-án kirándultunk Kétpón, az Almásy
kastélyt néztük meg. Utána Gyomaendrôdön jártunk
a Kern Nyomdamúzeumban.
Közösen megebédeltünk a Híd étteremben. Szarvason hajókiránduláson vettünk részt, majd az arborétumban tettünk egy sétát.
Szeptember 29-én a szüreti mulatság, felvonulás
vidáman zajlott, az idô is kedvezett. Ez az idôszak is
tartalmasan, jó hangulatban telt el.
Fehérné Marika
elnök

Szarvas
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Kner nyomda

Almásy kastély
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Szépkorú Egyesület hírei
A Szépkorúak nyara elég eseménydús volt a
szabadságolások idején is.
Június 20.-ától részt vettünk egy 5 napos kiránduláson. Ellátogattunk az egerszalóki Salaris
Termálfürdôbe, az Egri fürdôbe, Szépasszonyvölgyben a Kulacs csárdába és a Poroszlói Kakas fesztivál
volt a programunk fénypontja. Volt aki a Tisza-parton
sétált-pihent és olyan is akadt, aki rendületlenül végig

Kiránduláson

kóstolta a bográcsos kakastöke- és tarajpörkölteket.
A nyári fesztivál örömeit sem hagytuk ki.
Augusztus 19.-én megrendezésre került a megszokott Szent István napi ünnepünk, amit a Hagyomány
ôrzôkkel együtt közösen ünnepeltünk, majd az utcabállal folytatódott az este.
Csapatunk egy része elutazott Cserkeszôlôre a
szokásos gyógykezelésekre.
A zenei koncert sem maradhatott ki az Alexandra
Pavlovna kápolnánál.
A nyári- és ôszi születésnapokat megünnepeltük.
Mivel a klubtagjaink fáradhatatlanok, becsomagol-

Szent István napi ünnepség

ták a Polgármester és Képviselô-testület által felajánlott tésztákat. Köszönjük mindenki fáradozását aki
részt vett bármilyen formában, hogy eljuthassanak a
csomagok a 60 év felettiekhez.
A szüreti mulatság sem maradhatott ki az ôsz kezdetével, finom étellel és musttal gazdagodtunk, köszönet a szervezôknek.
Klubunk ismét növekedett 2 fôvel, így immár 60
fôvel büszkélkedhetünk.
A Szépkorúak nevében kívánunk mindenkinek jó
egészséget!
Csonkáné Varga Ibolya
Ürömi Szépkorúak Egyesületének vezetôje
Fotó: Gelányiné Egyed Krisztina

Szüreti mulatságon
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Az Ürömi Sport Club hírei
Örömmel értesítek mindenkit, a mûfüves pálya
2018 októberében teljesen fel lesz újítva! (Altalaj kiegyenlítés, teljes mûfû, kvarchomok és
granulátum csere!) A mûfû már meg is érkezett
Olaszországból! A nyertes kivitelezõ a Greenturf
Kft.!
Ennek az elfogadott TAO-s pályázati költségvetése
bruttó 53-55 Millió forint! 70%-ot az Ürömi SC szedett ös�sze támogatásként, a 30%-os önrészt pedig a tulajdonos
Önkormányzat biztosította! Köszönet érte! Beadtunk az
MLSZ-nek áprilisban kerítés- és járda igényt is, ennek az
engedélye sajnos lapzártáig még nem érkezett meg! Re-
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méljük sikerül ez is! Rajtunk nem fog múlni, az anyagi fedezetet, ahogy a pályára is, erre is megszerezzük majd!
Mindenképpen szükség lesz a kerítésre, hiszen az új játékteret így könnyebb lesz óvni. Legalább éjszakára zárható lesz! Nappal természetesen rendelkezésre áll majd az
ürömi lakosság részére, ahogy eddig is! De csak sportolásra és csak ürömi lakcímmel rendelkezõknek !!! Nagyon
kérek mindenkit, hogy tartsa majd be a kifüggesztett házirendet vagy szabályokat! Babakocsival, biciklivel, rollerral,
kismotorral, étellel, semmilyen labdajátékhoz nem tartozó
eszközzel ne menjen be a pálya területére. Nagyon sok
munkánk és idõnk ment rá arra, hogy ezt a nagy összeget
össze tudjuk szedni! Kérek mindenkit, hogy óvja védje a
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pályát, hiszen nem mindig lesz lehetõségünk egy ilyen felújításra. A munkálatokról részletesebben, képekben a decemberi számban fogunk beszámolni.
Más: Az idei létszámunk 130-150 fõ között mozog eddig, de folyamatosan jönnek a gyermekek az egyesületbe! A létszám 80%-a 4-18 év közötti gyermek és fiatal!
Van velük munka bõven, de a felnõttekkel is! Nyáron három edzõtábort is tartottunk nekik, hiszen a szülõk jelzése
alapján, igény volt rá! Az étkezést, mint ahogy minden évben, Tercsi néni konyhája (Csócsa Kft.) biztosította a gyermekeknek! Köszönjük szépen!
Korosztályaink az idén: U7, U9, U11, U14, U19, Felnõtt,
korosztályok.

Elérhetõségek:
Podhorcsek Miklós elnök
Tóth László utánpótlás vez.
Podhorcsek Dániel edzõ
Pálvölgyi László edzõ
Csizmadia Csaba edzõ

T.: 06 20 208 7782
T.: 06 70 204 4424
T.: 06 20 292 4432
T.: 06 30 194 0316

Maradok tisztelettel:
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Podhorcsek Miklós ÜSC elnök
Tel: 0620/208-7782
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Mûvészek cilinderben és csizmában
Díjlovas Championátus – kiállítással
Úgy tartják, a lovassport minden szakágának
alapja az olimpia mûsorán is szereplõ díjlovaglás. A frakkos, cilinderes lovasoktól nem áll távol a mûvészi kreativitás, hiszen a nagy bajnokságok záró feladata a zenés kûr, amelyben szabadon „táncolnak” lovaikkal.
Az október 13-ai hétvégén rendezte meg a Nemzeti Lovardában a Magyar Lovassport Szövetség díjlovagló szakága az elõkészítõ szinttõl a nehézosztályig hat
kategóriában az utánpótlás legnagyobb versenyét, a
Championátust, együtt az U 25 Bajnoksággal.
Miután a felújított „Tati” nemcsak lovas versenyeknek ad
otthont, október 12-én este Hargitai Eszter fuvolamûvész,
amatõr lovas fellépésével képzõmûvészeti kiállítás nyílt a
lovarda „Kobliként” ismert dísztermében.
E tárlatnak ürömi vonatkozása is van, ugyanis a
mûveivel Svájcban, Németországban és Torontóban is járt
Bacskai Fanni képei és szobrai mellett a családjával a Rókahegyen, a Pillangó utcában élõ, az óbudai Waldorf Gimnázium XII. évfolyamos tanulója, Dancsó Zsófia is bemutatkozott rajzaival és festményeivel. Zsófi edzõje, Pachl Péter irányításával eddig a nehézosztályig jutott, míg húga,
Gréti most a középosztályban indul az M ifi kategória ifi
bajnoki címéért.
A tárlat rendezõje Pintér Fruzsina lovas edzõ, civilben a
Tor-Ter e-Design Kft. vezetõ tervezõje.
Pajzs Gábor

Dancsó Zsófia: Totilas
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Díjlovaglásban a négyszögben történõ belovaglást és ott az adott helyen történõ megállást is pontozzák. A ló patáinak zártan, párhuzamosan kell állnia és nem feszenghet.
Képünkön Dancsó Zsófia.

Dancsó Zsófia: Erdõ

VII. – VIII. – IX. – X.
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Idõsek Világnapja
Ünnepi mûsorral vártuk az idõseket az Idõsek Világnapján, október 1-jén.

Megemlékeztünk Dr. Ruszty Klára körzeti orvosról és munkásságáról, aki megszervezte Ürömön és Pilisborosjenõn az idõsek gondozását és szorgalmazta intézményünk létesítését, hogy a házi gondozás mellett a nappali ellátás és az étkeztetés
is biztosítva legyen.
Bertalan János önkormányzati képviselõ és a pénzügyi bizottság elnöke köszöntötte az Idõsek Világnapja alkalmából a jelenlévõket és egy szál virágot adott át a szépkorúaknak. Elsõként a Pilisborosjenõi Nyugdíjas klub táncos mûsora dobta fel a hangulatot, majd az iskolások is készültek, most a 4. a osztályos tanulók vidám kis mûsorral
és saját készítésû papír virággal, könyvjelzõvel ajándékozták meg az ünnepelteket.
Ezúton is köszönjük a felkészítést tanáraiknak Hegyi Juditnak és Wéberné Heller Zsuzsannának. A Hagyományõrzõ Egyesület tagjai vidám bordalokkal csaltak, szüreti mulatságba minket. A Szépkorúak Egyesülete pedig saját készítésû finom süteményekkel tette gazdagabbá az ünnepi asztalt. A nap meglepetése Csonka Zsuzsanna operett és operaénekesnõ szórakoztató mûsora volt, a gyönyörû hangjával l elvarázsolt
mindenkit.
A rendezvény végén a szép idõben, az udvaron terítettünk a kolléganõimmel készített szendvicsekkel, üdítõvel, kávéval,süteményekkel megterített asztal várta a
résztvevõket.
Az Idõsek Világnapja alkalmából minden szépkorú Olvasónak jó egészséget, sok
vidámságot és még több figyelmet kívánok családjuktól és embertársaiktól!
Szemerei Mihályné intézményvezetõ
Fotó: Gelányiné Egyed Krisztina

Aranyosi Ervin:
Amikor megöregednek
Most már rád vár a feladat,
nyisd hát meg a szívedet!
Jusson nekik gondoskodás,
melegítõ szeretet.
Ne azért, mert elvárható,
ne azért tedd Õvelük.
Csak emlékezz, te rólad szólt
sokáig az életük.
Légy mellettük, ha teheted,
– kis világuk oly rideg.
Öleld Õket szeretettel,
melegítsen a szíved…”

Dsida Jenõ: Én hívlak élni
Hallgasd meg mit suttog az élet,
élni hív újra meg újra téged.
Ne nézz vissza a sáros útra,
legyen elõtted minden tiszta.
Emeld fel fejed, lásd meg a szépet,
szemed kékjében égjen a fényed.
Lásd meg végre, hogy szeretnek,
még akkor is, ha nevetnek,
hisz mosolyt te csalsz arcukra,
ismerj bennük magadra!
Soha ne bánd, ha fáj,
hisz erõre így találsz.
S mi most bánatot okoz
késõbb nem lesz rá gondod.
Hidd el jól tudom, hogy fáj,
de hinnünk mindig muszáj.
Fogd a kezem, ha úgy érzed,
hogy szívedbõl kihull az élet.
Ne keresd már, hogy hol tévedtél,
ne sírj azon, mit meg nem tettél.
Gyere velem, én hívlak élni,
vérzõ szívvel is remélni.
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RENDŐRSÉG

Az idõsek világnapja

alkalmából tisztelettel adunk néhány jó tanácsot idõsebb honfitársaink részére, áldozattá válásuk megelõzése érdekében.
Az ENSZ 1991-ben rendezte meg elõször az idõsek világnapja programsorozatát október elsején, azóta minden évben ezen a napon emlékeznek meg a világ számos országában – többek között hazánkban is – az idõs
emberekrõl. A programsorozat megalapításával az ENSZ
célja az volt, hogy felhívják a figyelmet a méltóságteljes
idõskorra.

tatótól arra vonatkozólag, hogy valóban küldtek-e munkatársat, szakembert Önhöz!

Magyarországon az emberek 20 százaléka idõskorú (60
év felett), azaz mintegy két millióan. Sokan teljesen egyedül élnek, hiszen napjaikban egyre kevésbé jellemzõek
a többgenerációs családok, ahol a nagyszülõk, a gyerekek és az unokák is együtt élnek. Ez a megemlékezés is
jó indok arra, hogy figyeljünk az idõsek problémáira, segítsük õket a mindennapokban, törekedjünk óvni õket a
veszélyektõl. Ehhez fogadják meg tanácsainkat:

• A pénzváltásra, vagy túlfizetésre hivatkozókat minden
esetben utasítsa vissza! Lehetséges, hogy hamis pénzzel
fizetnének vagy kizárólag a lakásba kívánnak bejutni és
az ott található értékeket eltulajdonítani!

• Mindenképpen gondoskodjon otthonának biztonságáról! Amennyiben lehetõsége van arra, hogy korszerû riasztóberendezéssel biztosítsa a védelmet, azt feltétlenül tegye meg! Az ajtónyitás védelmében biztonsági
lánc, kémlelõnyílás, biztonsági keresztzár, hang és fény
mozgásérzékelõk felszerelését ajánljuk. Kertes házakban
házõrzõ kutya tartásával nagy eséllyel megakadályozhatja az illetéktelen személyek bejutását!

• Ha ismeretlen személy rendõrnek, illetve hivatalos személynek adja ki magát, minden esetben kérje el az arcképest igazolványát, jelvényének számát figyelje meg! Az
igazolvány felmutatása kötelezõ!

• Ha elmegy otthonról, gyõzõdjön meg arról, hogy a nyílászárókat megfelelõ módon zárta be! Lakása kulcsait soha
ne rejtse el lakása, háza körül! A tolvajok, betörõk nagyon
leleményesek, még a legtitkosabb rejtekhelyeket is kön�nyedén felfedezik. A kerti munkák során használt eszközöket (létrát, fûrészt, stb.) mindig tegye el, ne könnyítse
meg az elkövetõk dolgát, mert az elõl hagyott eszközöket
felhasználhatják a bejutáshoz!
• Törekedjen jó kapcsolatot ápolni szomszédjaival! Kölcsönösen figyeljenek egymás otthonaira! Ha gyanús személyt lát lakása vagy szomszédjának lakása, háza közelében, azonnal hívja a rendõrséget!

• Ha otthonában nagyobb pénzösszeget tart, azt mindig
tegye biztonságos, mások által nem ismert helyre! Tanácsos lemez vagy pénzkazettát vásárolni. A pontos hely ismerete csak Önre tartozik, azt senkivel ne ossza meg!

• Utazáskor, vásárláskor a zsebtolvajok ellen a legjobb védekezés, ha táskáját többször ellenõrzi, hogy zárva van-e,
azt minden esetben tartsa maga elõtt! Fontosabb iratait,
értékeit zárható belsõ zsebekben rejtse el!

• Házalókat vagy egyéb trükkös indokokkal becsengetõ
személyeket ne engedjen be otthonába!

• Az ATM automatánál történõ pénzkivételkor járjon el mindig nagyon körültekintõen! Válasszon forgalmas helyet!
Amennyiben megoldható, kísérje el Önt valamelyik hozzátartozója! PIN kódját ne tartsa kártyája mellett, és csak abban az esetben üsse be, ha nem áll Ön mellett senki! Ha
megkapta a készpénzt, tegye azt azonnal a táskájába!

• Amennyiben valamelyik szolgáltatótól (víz, gázmûvek,
kábel TV, elektromos szolgáltató, stb.) keresi bárki, kérje el a hivatalos minõségét igazoló igazolványát! Ha kétsége van, telefonon kérjen visszajelzést az adott szolgál-

VIGYÁZZON ÉRTÉKEIRE! Ne adjon esélyt a tolvajoknak!

Amennyiben mégis bûncselekmény áldozatává válna, kérjük,
azonnal értesítse a rendõrséget az ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon!
Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság
Bûnmegelõzési Osztály
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INGYEN TABLET
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Legalább 6 hónapja Telekom havi díjas, új Magenta 1 ügyfeleknek, új otthoni előfizetéssel,
2 év hűségidővel, a hűségidő végéig fenntartott Magenta 1 kedvezménycsomaggal.
Keresd a Telekom Pontot Pilisborosjenőn, a Polgármesteri Hivatallal szemben,
október 2-13. között!
További információ: telekom.hu/magenta1

A kedvezményes készülékajánlat 2018. szeptember 3-tól visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes. Egy előfizető egy Magenta 1 kedvezménycsomaghoz a készülékkedvezményt csak egyszer veheti igénybe. Amennyiben az
előfizetőnek felróható okból az új otthoni előfizetés annak határozott időtartama alatt megszüntetésre kerül, vagy ezen időtartam alatt a Magenta 1 kedvezménycsomag igénybevételi feltételei nem teljesülnek, úgy a készülék árából
biztosított kedvezmény egyösszegben visszafizetendő. Új Telekom előfizetők esetén a 6 hónapos előfizetői jogviszony nem feltétel. A készüléket azon ügyfelek részére biztosítjuk, akik az ÁSZF szerinti fizetőképességre vonatkozó pénzügyi
előminősítésnek megfelelnek. További feltételek: www.telekom.hu, üzleteink, 1414
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KÖNYVAJÁNLÓ

Könyvajánló az ürömi könyvtár új könyveibõl
Bartos Erika:
Pest szíve (Brúnó Budapesten 3.)
A hatkötetesre tervezett Brúnó
Budapesten sorozat Pest szíve
kötetébõl Pest belvárosát, fontos nevezetességeit ismerhetik
meg a legkisebbek. A Bogyó és
Babóca sorozat írója, rajzolója
ebben a kötetben többek között
a Parlament, az Operaház, a
Nemzeti Múzeum vagy a Nyugati pályaudvar történetét meséli el az óvodáskorú olvasóknak. Bartos Erika kedves történettel és részletgazdag
rajzok segítségével kalauzolja végig a gyerekeket Budapest nevezetes helyszínein. A sorozat elsõ két, már megjelent köte is megtalálható a könyvtárban.
Rick Riordan: A kígyó árnyéka
A Percy Jackson-könyvek
szerzõjének ez a sorozata is
izgalmas, kalandos, humoros,
fordulatos. Ebben a harmadik,
befejezõ részben Carter és
Sadie, a Kane testvérek lehetetlennek tûnõ feladattal néznek szembe. Apópiszt, a káosz
kígyóját kell kordában tartaniuk, nehogy örök sötétségbe
borítsa a világot. Egyetlen reményük egy õsi varázslat, ami
a kígyó árnyékából kovácsolt fegyver. A történet pörgõs és
érdekes, olvasása közben egy percig sem lehet unatkozni.
Veronica Henry: Álmaink otthona
A Pease patak idilli völgyében
álló Hunter’s Moont sokan álmaik otthonának tartják. Így
van ezzel a környék legjobb
ingatlanügynöke,
Belinda
Baxter is. A ház azonban
több évtizedes titkokat rejt.
Belindának nemcsak a mesés
otthon, hanem a tulajdonosai
is belopják magukat a szívébe. Veronica Henry regénye a
bájos vidéki Angliában, a meseszép Cotswoldban játszódik. A szépen megírt, egyszerû kis történet kellemes kikapcsolódást nyújt.
Diana Gabaldon: Outlander 1. – Az idegen
A nagy sikerû tv-sorozat regényalapja ez. 1945-ben Claire
Randall, a volt hadiápolónõ éppen második nászútját töl-
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ti férjével a háború után. Egészen addig, míg óvatlanul keresztül nem sétál a brit szigetek rengeteg õsi kõkörének
egyikén. Hirtelen „sassennach”
válik belõle, vagyis idegen – a
háborúktól sújtott és portyázó
klánoktól fenyegetett Skót-felföldön 1743-ban. Claire olyan
intrikák és veszedelmek között találja magát, amelyek
életét veszélyeztetik. Találkozik Jamie Fraserrel, egy lovagias ifjú harcossal, és innentõl
úgy érzi, kettészakítja a hûség és a szenvedély, amely a
két teljesen különbözõ férfihoz köti két egymással összeegyeztethetetlen életben. Aki szereti a történelmi kalandregényeket, amelyekben van szerelmi szál, humor és dráma is, az ne hagyja ki ezt a sorozatot. Már a második kötete is megvan a könyvtárban.
Charlotte Link: Figyelõ szemek
Samson minden napja szoros
idõbeosztás szerint zajlik. Reggeli után kilép a házból, és elindul a gondosan megtervezett
körútjára. Vadidegen nõket követ. Arról ábrándozik, hogyan
telnek a napjaik, milyen lehet
velük élni. A családtagjuknak
képzeli magát, és mindent tudni akar róluk. De képtelen kapcsolatba lépni velük, így hát
megfigyeli õket. Ebbe menekül
a saját életének kilátástalansága, kudarcai elõl, és hamarosan ennek a szokásának a
rabjává lesz. Ez a kiváló karakterekkel benépesített, izgalmas krimi azoknak ajánlható, akiket a bûncselekmények
pszichológiája is érdekel.
A könyvtár nyitvatartása szeptembertõl megváltozott.
Hétfõ: . ...................................... zárva
Kedd: ............................... 8:00–13:00
Szerda: .......................... 12:00–19:30
Csütörtök: ....................... 8:00–13:00
Péntek: ............................ 8:00–13:00
Minden hónap elsõ és harmadik
szombatján: 8:00–13:00
Telefon:
Üröm, Dózsa György út 18.
Tel.: 06 26 350 199, 06 30 4587615
konyvtarurom@freemail.hu
www.urom.hu (intézmények – könyvtár)
Szeretettel várunk minden régi és új olvasót!
Szekeresné Juhász Éva könyvtáros
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Kápolna koncert
2018. szeptember
2018 szeptember 23-án vasárnap került sor
a „hagyományos” komolyzenei koncertre az
Alexandra Pavlovna kápolna kertjében.
Az idõjárás hál' Istennek kedvezõ volt, a sokszor
erõsen felhõs ég mellett nem esett az esõ.
Az ideiglenesen nézõtérré alakított kertrészt ismét benépesítették a klasszikus zenét kedvelõk
fõleg Ürömiek, de többen jöttek Pilisborosjenõrõl
illetve Budapestrõl is.
A koncertet idén a Nobliart Mûvészeti Egyesület
közremûködésével szerveztük, velük számos más „projektünk” is volt az elmúlt évek során, különösen emlékezetesek a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megszervezett hangversenyek, hangszerbemutatók.

A fellépõk a Corpus Trombone Quartett (4 harsonás) és négy énekes volt, akik számos klasszikus darabot játszottak és énekeltek, például Verdi Nabucco címû operájának nyitányát, amely a
mû egyik legszebb részlete. Elhangzott Händel:
Dignare Domine címû mûve és, hogy XX. századi zeneszerzõt is említsünk Prokofjev: a Három Narancs szerelmese címû operájának részlete.
A mûsor Ave Mariával kezdõdött illetve zárult.
Az egyik Szigeti István zeneszerzõ szerzeménye
volt, akinek közremûködését úgy is mint rendezõ
köszönjük.
Szintén köszönjük az Orosz Ortodox Egyház
segítségét, illetve Üröm Község Önkormányzatának anyagi támogatását.
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SZÜRET

Szüreti mulatság 2018.
Az õszi események közül mindig kiemelkedik a
szüreti felvonulás és mulatság.
Ebben az évben rendhagyó módon erre a rendezvényre
nem a Mûvelõdési Házban, hanem a Polgármesteri Hivatal
elõtti téren került sor.
Mint már közel egy évtizede most is a Hagyományõrzõ
Egyesület a Mûvelõdési Ház és az Ürömi Öröm
Néptáncmûhely koprodukciójában valósultak meg a programok kiegészülve számos borosgazdával, akik borról és a
mustról gondoskodtak. Mindenki kapott kóstolót. Persze volt,
aki túlságosan is „felöntött a garatra”, de sajnos ezt ilyenkor
nem mindig lehet elkerülni.
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SZÜRET

A felvonulás látványos külsõségek között zajlott.
A vadászhintón ült a bíró és bíróné asszony, idén megköszöntük Huszti Gábor emeritus bíró és Dorogi Magdolna
hosszú évekig tartó munkáját és új bíró és bíróné vezette a
menetet (Budavári József és felesége, Budaváriné Julika).
A hintó mögött egy lovas szekéren haladt a zenekar és
helyi asszonyok, akik a zenekart énekükkel segítették.
A zenészek – Sándor János prímás és népi zenekara –
egészen késõ estig húzták a talpalávalót.
Visszatérve a térre üstben fõtt étel és sütemények várták a visszaérkezõket és a hosszú menetelésben elfáradt
résztvevõket. Idén is lehetett kecskesajtokat vásárolni.
A borult égbolt ellenére nem esett az esõ, néhány alig
észrevehetõ csepptõl eltekintve, a hõmérséklet is teljesen
megfelelõ volt, igazi vénasszonyok nyarának örülhettünk.
Köszönet az Ezüsthegyi Borosgazdáknak és minden
közremûködõnek.
Reméljük, hogy a következõ évben is ilyen sikeres szabadtéri rendezvényeket tudunk tartani.
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néptáncműhely

A csapat

Ürömi Öröm Néptáncmûhely
Nyári Tábor – Törökmezõ 2018. augusztus
A nyári szünet utolsó napjai igen mozgalmasan teltek
számunkra a Börzsöny sûrûjében található Törökmezõn.
Idén Kecskésné Herczegh Kata, a Nagykun Néptáncegyüttes
vezetõ táncpedadógusa is csatlakozott hozzánk. Györfalvi, kalocsai,
gömöri és polgári táncokat tanultunk.
Emellett rengeteget játszottunk, kézmûveskedtünk, finomakat
ettünk. Kellemes sétákat tettünk a környezõ erdõben.
Összebarátkoztunk a hely mini állatkertjének lakóival, valamint
Roxyval, az õket kifogástalanul rendben tartó állatgondozó lánnyal,
aki még azt is megengedte a felnõtteknek, hogy megetessék a sarki rókákat, valamint a mosómedvéket.
Hogy mi volt még...? Fabatkázás, árverés, ki-mit-tud, esti mesés
pizsipartik, botfûtés, táncbemutató, közös bulizás...
Köszönjük az élményt!
Ürömi Öröm Néptáncmûhely gyermekei

Erdei vetélkedõ
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A tiszta szobáért 5 fabatka járt
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néptáncműhely

Leányjátékok

Hosszú az út a büféig

Énektanulás

A vacsoránál

Az állatkertben
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MŰVELŐDÉSI HÁZ

Meghívó

Éberhardt Béla „Amit
az ürömi fákról tudni illene” címû elõadására
Helyszín: Könyvtár klubterem
(Üröm, Dózsa György út 18.)
Idõpont: 2018. október 18.
(csütörtök) 18.00 óra

Általánosságban igaz, hogy nem ismerjük a
körülöttünk élõ fákat. Az elõadást hiánypótlásnak szánjuk, annak érdekében hogy közvetlen környezetünket jobban megismerjük.
Az elõadás ingyenes, mindenkit szeretettel
várunk!
Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Várjáték
Pilisborosjenõ 2018.
A Gárdonyi Géza híres (és mai napig egyébként általános
iskolai kötelezõ olvasmánynak) számító regényébõl készült filmet 1968-ban forgatták Pilisborosjenõn, ahol erre
a célra egy makett is készült.
Az 50. évforduló alkalmából az immár 10. éve
megrendezett várjátékon számos program várta az
érdeklõdõket: gyermek- programok, bábelõadás,
egyéb hagyományõrzõ játékok.
Késõ délután volt beszélgetés a film fõszereplõivel,
illetve a napot egy musical zárta, amely a film alapján
készült a Szép Ernõ Színház elõadásában
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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 és
Nyitva tartás:
H—P:
07—17
értékesítô
Betéti
Társaság
Sz.: 07—12

2096 Üröm,

Tûzifa kapható!

Budakalászi út 0/64/7

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

Tel.: 06-20-9382-405
CSECSEMŐMÉRLEG
BÉRLÉSE, ÉS
06-26-350-247
FORGALMAZÁSA
Nyitva tartás:
Mérleglabor
Kft.
H–P.:Rákóczi
07–17 u. 19.
2096 Üröm,
Sz.:
07–12
Tel.:
26-550-057
Mobil:
30/308-8939
– zsalukô

csütörtök: 14-19h, szombat: 9-12h
M�tétnap: szerda 9-13h
ÁLLATORVOSI RENDEL�
Solymár, Terstyánszky u. 120.
Dr. Molnár Attila

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

Alapítva:
lfj. Dr. Molnár
Attila 1980
Szolgáltatásaink:

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

Pilis Motor Bt.

– Új és használt

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

valamint vállaljuk
értékesítés
és olasz
szerelés

Technikai és szakmai felkészültségünk leés japán robogók,
hetővé
teszi a legújabb típusú autók javítá– 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

takarítást, ablaktisztítást,
HÉTF�–PÉNTEK:
7.00 –munkát.
17.00
vasalást,
egyéb háztartási
Üröm,
F� út 1.
TEL: 26/ 550
A06-30/713-3150
Türk
Mûanyag
Bt.- 140

MINDEN AUTÓ TÍPUSRA

munkatársakat keres
Augusztus-Szeptember pilisvörösvári telephelyére a
– egyéb építési anyagok
következô
– gázcsere,
munkakörökben:
valamint egész évben kapható
– gipszkarton

fabrikett és tûzifa!
Kerülje el a reggeli dugót!
Csak 10 perc! Már 10 éve
Üröm-Csillaghegy (HÉV)
Az ürömi kisbusszal!
Indulás a Templom térrôl!
Telefon: 06 20 612 5357
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– Mûanyag hegesztô betanított munkás.
– Targonca vezetô, raktáros.
– Egyedi berendezéseket gyártó betanított munkás
Bérezés megegyezés szerint.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet
személyesen,
vagy az alábbi e-mail címen:

iroda@turkmuanyag.hu
Pilisvörösvár, Szent László u.12.
Információ: 06 20 222 47 85
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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

BIZTOSÍTÁS
KÖTÉS ÉS VÁLTÁS
SZEMÉLYESEN

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

www.tutibiztositok.hu
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Környezettudatos? Mi fán terem?
Egyre gyakrabban hallunk
olyan kifejezéseket, mint
„környezettudatos, „energiatakarékos”, „energia
hatékony, „passzív ház.
Az igazság az, hogy mára
valóban olyan technológiai megoldások születtek, amelyekkel a megtakarítás kézzelfogható. Ilyen megoldás a
solar panel rendszer, a külsõ lélegzõ szigetelés, vagy
az alacsony hõátadású nyílászárók. Ezeknek a kombinációjával már minimális energia igényû AA++ energetikai besorolású ingatlanokat lehet létrehozni, igazából nem sokkal
nagyobb költséggel, mint amennyibe a hagyományos,
gázfûtéses házak
kerülnek.

Pilisborosjenõn épülnek olyan AA++ energia
besorolású házak, amelyeknél a fûtésért nem kell
fizetni, csak a normál háztartási energia felhaszná
lásáért, vagyis a „rendes” villanyszámláért, és akár
ez is kiváltható. Ráadásul mindez egy zárt lakó
kertben épül, természetközeli környezetben – Bu
dapest határától alig 10 km-re – ahol 43, egyen
ként 92-150 m2-es, földszintes családi ház ké
szül, és olyan településarculatot terveznek kiala
kítani, amely a hagyományos falusi utcaképnek
megfelelõen rendezett, és letisztult stílusjegyeket
mutat, modern formában egységes utcaképeket,
önálló házakat és intim kerteket eredményez.
És hogy mennyibe kerülnek ezek a házak? Már
52 M Ft-tól kulcsrakészen
megvásárolhatóak, és az
átadásuk 2019-ben meg
valósul. Ha szeretne töb
bet tudni a témáról, a Pilis
lakókertrõl, látogassa meg
oldalunkat:
www.pilislakokert.hu
Tel.: +36 20 272 9735

VII. – VIII. – IX. – X.

47

48

VII. – VIII. – IX. – X.

